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Október mesiac
úcty k starším
Ani sme sa nenazdali a máme tu  jeseň.
Obdobie plné farieb a ranných hmiel. K me-
siacu október sa viaže viacero udalostí.
Málokto z nás však vie, že tento mesiac bol
vyhlásený za mesiac úcty k starším. Viac ako
inokedy  si pripomíname a bilancujeme, čo
naši rodičia, ale aj starí rodičia urobili počas
svojho života pre svoje deti, rodinu, pre nás
všetkých. Sme svedkami rýchleho rastu počtu
starých ľudí. Súčasní dôchodcovia by mali byť
naším vzorom, hlavne pre mladých ľudí.
Myslím si, že niet  pre nich lepšieho príkladu.
Sú našou studňou múdrosti, symbolom pra-
covitosti, skromnosti a bohatých skúseností.
Pre tieto zabúdané prednosti by sme ich mali
mať vo veľkej úcte. Niekedy stačí málo. Milé
slovo  pohľad či drobný prejav vďačnosti. Oni
od nás aj tak nič iné nečakajú. Potrebujú len
svoj pokoj a pohodu. Netúžia po veľkých
daroch. Potrebujú cítiť, že ich má niekto rád,
že niekomu na tomto svete na nich ešte záleží.
A to si za svoj život a odpracované roky naozaj
zaslúžia. Čoraz viac občanov vstupuje do veku,
kedy oveľa častejšie potrebujú pomoc a
starostlivosť nielen blízkej rodiny, ale aj od
obce či štátu. Nástup do dôchodku vôbec
nemusí byť koncom životnej aktivity. Je obdi-
vuhodné, že naši seniori  študujú, chodia na
výlety, do kina, do divadla, do internetovej
kaviarne či dokonca začali  s podnikaním.
Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie
kamarátskych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú
rovnaké záujmy. Vedia sa vzájomne podporiť 
a  poradiť. Jeseň života možno prežiť príjemne
– len nech slúži zdravie. Dnešná ťažká eko-
nomická situácia sa dotýka hlavne ich. Mnohí
žijú na hranici životného minima, a to im na
zdraví a psychike vôbec nepridá. Musíme si
viac všímať  našich starkých, byť k nim
úctivejší a ohľaduplnejší. Starostlivosť o nich je
obyčajne veľmi náročná, plná odriekaní a
obetí. Vôbec to  nie je jednoduché a hlboko sa
skláňam pred ľuďmi, ktorí sa o našich starších
občanov starajú. Je nepodstatné či to robia
profesionálne alebo sa o nich starajú doma.
Každý z nás by sa im mal aspoň trochu podo-
bať. Stačí tak málo. Pamätajme na jedno, milí
priatelia: "Každému sa všetko raz vráti".

Primátor mesta Ing. Jozef Horník

Vnedeľu 9. septembra 2007
pripravilo Mesto Krásno
nad Kysucou 20. ročník

Krásňanského jarmoku. Prvý sa
konal 27. septembra 1987, orga-
nizátorom bol miestny národ-
ný výbor a vtedajší tajomník
Zdeněk Sedlák. Založili tak tradí-
ciu jesenných jarmokov –
obchody, špeciálne jedlá, kolo-
toč, strelnica, zábavné ihrisko,
dychovka. Tohtoročný bol poz-
namenaný zmenou miesta.
Jarmočné stánky, atrakcie,
kultúrny program boli pre-
miestnené spred kostola pred
kultúrny dom. Organizátori sa
snažili zamerať na tradičné
remeslá. Pripravili kultúrny
program, rôzne atrakcie ako kolo-
toče, jazda na poníkovi. Chlapci
mohli zažiť dobrodružstvo pri
hre paintballu, ktorú prezentoval
klub zo Žiliny – Bánovej. 
V kultúrnom programe, ktorý
uvádzal ľudový rozprávač Ujo
Maťo, vystúpili Folklórny súbor
zo Zborova nad Bystricou,
Ženská folklórna skupina z
Krásna nad Kysucou a Sliezske
gajdy „Bukuň“ z Jablunkova
(ČR). Prvýkrát sa na
Krásňanskom jarmoku konala
„jarmočná zabíjačka“ s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a
grilovaním, pod ktoré sa podpísal miestny mäsiar Pavol Buchta. Pre
najmenších bola pripravená súťaž v spievaní a recitovaní. Každé
dieťa, ktoré sa zapojilo, bolo odmenené čokoládou. Vystúpilo 15 detí.
Napriek nepriaznivému počasiu, kvôli ktorému odišlo viacero
ľudových remeselníkov a zmene miesta konania, sa Krásňanský
jarmok rozhodne vydaril. Poďakovanie za pomoc pri organizovaní
jarmoku patrí: Jánovi Zátekovi, Pavlovi Buchtovi, Vojtechovi
Kusému, požiarnikom z Krásna. JĎ

Krásňanský
jarmok 

ONDREJSKÉ HODY v Krásne nad Kysucou
Sobota 1. 12. o 15.00 h v kultúrnom dome – prezentácia reedície knihy

Krásno nad Kysucou

Nedeľa 2. 12. – slávnostná svätá omša v Kostole sv. Ondreja, ktorú budú

slúžiť kanonik Pavol Šadlák a dekan Pavol Špita (v roku 2007 si pripomí-

name 140 rokov od dostavby Kostola sv. Ondreja)

Nedeľa – popoludní – vo koncert speváckeho zboru MAKABI (pri príležitosti

20. výročia vzniku) vo Farskom pastoračnom centre

Bližšie informácie vo farských oznamoch a na www.mestokrasno.sk
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Dňa 7. septembra 2007 oficiálne začal už
piaty ročník medzinárodného festivalu
Gospelové dni – Kysuce 2007. Začal sa

tradične svätou omšou v Kostole sv. Ondreja,
ktorú doprevádzal domáci spevácky mládežnícky
zbor Makabi. Program pokračoval v kultúrnom
dome (s novým javiskom), kde sa predstavil ďalší
domáci detský spevácky zbor Vtáčatá a hosťujúci
mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše.  Na
druhý deň privítala účastníkov nesúťažného festi-
valu skupina MRRK zo Zlína, ktorá vytvorila prí-
jemnú atmosféru. Duo Bizardné ticho z Bánoviec
nad Bebravou zaujalo hlavne svojím alternatív-
nym hudobným vyjadrením. Skvelú atmosféru
vytvorili dve krásňanské kapely Dizraeli a Ebed,
obe v novej zostave. Keith Ayling, člen skupiny
KATO z Anglicka do svojho vystúpenia zapájal
celé publikum. Svoje sympatie si získal aj tým, že
vytiahol slovenskú zástavu, čím vyjadril podporu
Slovákom vo futbalovom zápase s Írskom, ktorý
vtedy prebiehal. A to, že si vie získať publikum,
bolo jasné pri nekonečnej autogramiáde, kde
trpezlivo rozdával svoje podpisy. Samozrejme
venoval pár slov aj pre čitateľov novín. Program
pokračoval Saleziánmi z Bratislavy a Trinity
group z Trnavy, ktorí tento rok získali cenu Aurel
2006 v kategórii gospelová hudba za album Na
tisícich miestach. Zaujímavá bola pieseň
Presvjatja Mati odspievaná v staroslovienskom
jazyku, známa aj z Jakubiskovho filmu Nejasná
zpráva o konci sveta. Gospelové dni uzavrela
kapela Veselá zubatá z Prahy, ktorá sa predstavila
aj na minulom ročníku. Festival pripravil
Kultúrny prameň o. z. v spolupráci s Mestom
Krásno nad Kysucou a pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja
Blanára. Finančne prispelo aj mnoho ďalších
sponzorov. Okrem hudby si návštevníci mohli
pozrieť sprievodnú akciu – výstavu 11
amatérskych fotografov. Prezentácia fotografií
Poď s nami objavovať svoje okolie vznikla ako
výsledok niekoľkomesačnej práce mladých
fotografov, ktorí sa zaoberali technikou fotenia 
a vnímania okolia. Projekt realizoval Kultúrny
prameň a bol podporený zo štátneho rozpočtu
Krajského úradu v Žiline.

Odkaz od Keith Aylinga (preklad): 
„Rád som sa vrátil do Krásna, som tu už po

druhýkrát. Ľudia sú tu veľmi prívetiví a veľmi veselí.
Nehrávam tak často na západom Slovensku, ale dúfam,
že sa mi podarí opäť navštíviť

Krásno, pretože mám rád týchto ľudí. Ľudia v
Anglicku sa modlia za cirkvi, ktoré som navštívil, a ja
sa tiež modlím za to, aby vás Boh žehnal, zatiaľ čo ho
nasledujete. Keith“

ĽP

GOSPELOVÉ DNI –
KYSUCE 2007
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Podnety občanov
Od augusta môžete svoje názory, postrehy, pripomienky
vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená vo vchode MsÚ
(pri nástenke). Veľmi nás teší, že občania schránku zareg-
istrovali a vhadzujú do nej svoje postrehy, pripomienky, ale
aj námety a fotografie do súťaží. Objavili sme v nej kladné,
ale aj kritické názory na dianie v meste. Z postrehov, ktoré
boli adresované našej redakcii vyberáme list Ing. Miloša
Kašubu, ktorý ďakuje za rekonštrukciu cesty. Citujeme z
listu: „Chcel by som vysloviť poďakovanie mestu Krásno
nad Kysucou v zastúpení pána primátora a pána prednostu
Mestského úradu za to, že bol dodržaný a zároveň aj reali-
zovaný sľub pri oprave(asfaltovanie) miestnej komunikácie
v časti Zákysučie k osadám u Macurov a u Sýkorov. Treba
pripomenúť, že v oboch osadách, do ktorých cesta vedie,
žije ešte stále viac ako 20 ľudí a pravidelne tam chodia
ďalšie desiatky chalupárov. Po viacerých spísaných petí-
ciách a doslova niekoľkých desaťročiach sa podarilo to, čo
všetci žiadali-pokládka asfaltového koberca“.
Ďalší list nám zaslal pán Ondrej Sýkora, ktorý taktiež ďaku-
je prostredníctvom spravodajcu Krásňan pánovi primátorovi
a prednostovi MsÚ za aktívne angažovanie sa pri vybu-
dovaní cesty do osád Sýkorov a Macurov. V liste bez autora
ktorý nám bol adresovaný do redakcie, boli uverejnené
otázky týkajúce sa šírienia zápachu z odpadových vôd,
fekálií, kúpeľní z osád od brezy a druhá otázka: „Prečo
nechodí polícia pokutovať tých, ktorí pália trávu a raždie a
tým zadymujú okolie?“ Tieto otázky sme postúpili kompe-
tentným. Ďakujeme za vaše postrehy a dúfame, že aj
naďalej budete využívať našu schránku odkazov. JĎ

Povinnosti
užívateľov pôdy
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou dáva do
pozornosti užívateľom pôdy nasledujúce povinnos-
ti. Každému vlastníkovi, nájomcovi alebo správ-
covi poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č.
220/2004 Z.z. § 3 ods. 1 vyplýva okrem iného aj
povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných pozemkoch. Z tohto dôvodu vás
vyzývame, aby ste si v čo najkratšom možnom ter-
míne pokosili svoje pozemky. V prípade, že si túto
povinnosť nesplníte, dopúšťate sa podľa §25 ods. 1
citovaného zákona priestupku. V tomto prípade je
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou povinný vás
nahlásiť Obvodnému úradu v Čadci na prejed-
nanie priestupku s možnosťou uloženia pokuty do
výšky 10 000 Sk.

FOTOsúťaž 
Kolektív redakčnej rady sa rozhodol vyhlásiť súťaž O naj-
staršiu a najzaujímavejšiu fotografiu Krásna nad Kysucou.
Do súťaže môžete poslať (zapožičať) fotografie z vašich
rodinných albumov či nové netradičné zobrazenie nášho
mesta. Na konci roka vyhlásime tri naj fotografie a
majiteľov odmeníme. Uzávierka súťaže je 30. novembra
2007. ĽP



4 AKTUALITY Krásňan

Krásnych „90“
V mesiaci september sa krásneho životného jubilea
90 rokov dožila naša spoluobčianka, bývalá
dlhoročná učiteľka pani Rozália Ďuranová. Dňa 3.
septembra 2007 ju navštívili zástupcovia Mesta
Krásno nad Kysucou, prednosta Jaroslav Pagáč a
pracovníčka sociálneho oddelenia Marta Buková.
Oslávenkyni odovzdali kvety, upomienkový darček
a popriali jej do ďalších dní veľa radosti, zdravia a
optimizmu. Pani Ďuranová sa podpísala aj do
Pamätnej knihy mesta. JĎ

JURAJ BLANÁR 
v Krásne

Aktivizáciu občanov v zapájaní sa do občianskeho
života a podieľaní sa na rozhodovaní o veciach vere-
jných považujú členovia Klubu Smer-SD Krásno nad

Kysucou za jednu zo svojich dôležitých priorít. Preto 9. sep-
tembra 2007 pripravili stretnutie občanov so špičkami vere-
jného a politického života, ktorého sa ako vítaní hostia
zúčastnili poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján
Podmanický, predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj
Blanár a predseda Obvodného úradu v Čadci Pavol Valárik.

Na všetkých, ktorí chceli diskutovať s hosťami čakalo malé
občerstvenie a pre tých najmladších bolo prichystané sladké
prekvapenie i balóniky. O dobrú zábavu sa postaral súbor
Kysucký prameň z Oščadnice. „Sme radi, že sa táto akcia
stretla s ohlasom našich spoluobčanov a splnila svoj účel“,
povedal k zdarnému priebehu za organizátorov Milan Rebroš
a doplnil, že budú v príprave podobných stretnutí v budúc-
nosti naďalej pokračovať.

MJ

Krátke oznamy:
* Povodeň

Dňa 7. septembra 2007 po
neutíchajúcom daždi stú-
pla hladina riek. V Krásne
spôsobila škodu rieka
Bystrica – v časti
Kalinov-Šustkov vzala
časť mostu. Škoda je v
sume 2 milióny SK.

* Výstavba Krásna

Dňa 30. augusta 2007 sa začala výstavba dvoch
bytových domov (nájomné byty) v Zákysučí, v ktorých
bude 8 bytových jednotiek. Dňa 10. septembra 2007 sa
začalo aj s dlho očakávanou výstavbou tribúny na fut-
balovom štadióne. V časti Kalinov pribudla lávka cez
potok. 

* Presťahovanie kancelárií na MsÚ

V minulých mesiacoch došlo na mestskom úrade k
zmenám niektorých kancelárií:
– Úsek stavebný a životné prostredie – Ing. Viera Tvrdá a

Ing. Jozef Králik sa nachádza na prízemí oproti VÚB 
– Úsek pozemkov a poľnohospodárstva – Viera

Šusteková na prízemí oproti schodisku
– Pokladňa, dane a poplatky – Magdaléna Sýkorová sa

nachádza na II. poschodí (bývalá kancelária Úseku
stavebného)

– Kontrolórka – Ing. Oľga Šumská Lastovicová na II.
poschodí (predtým kancelária dane a poplatky)

*Hala na separovaný zber

V Krásne nad Kysucou sa pripravuje rekonštrukcia haly,
v ktorej bude umiestnený lis, dopravník a celá triediaca
linka. Hala sa bude využívať na triedenie a uskladnenie
separovaného zberu. JĎ

Prednosta oslávil 45 rokov

Svoje 45. narodeniny nedávno oslávil prednosta
MsÚ Jaroslav Pagáč. Prajeme radostné chvíle na
každý deň, aby sa mu splnil každučký sen, zdravia,
šťastia a lásky dosť, tisíc dôvodov na radosť.       RR



Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8. októbra 2007

–– UUzznn..čč..  223300//22000077 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Ing. Mária
Goreková, overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Jesenský,
Michal Koňuch a program rokovania MZ.

–– UUzznn..čč..  223311//22000077 – MZ schvaľuje p. Šurábovi Petrovi
prenájom kolkárne na dobu 5 rokov za podmienky: –  pri
získaní fin. prostriedkov na rekonštrukciu prenajímateľ
odstúpi od zmluvy.

–– UUzznn..čč..  223322//22000077 – MZ odročuje požiadavku p. Poláčka
(zámenná zmluva) o výmene pozemkov do najbližšieho
zastupiteľstva.

–– UUzznn..čč  223333//22000077  – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

–– UUzznn..čč..  223344//22000077 – MZ schvaľuje predĺženie uznesenia č.
60/2005 – podlžnosť KRASBYTU voči mestu do doby
skončenia vykurovacej sezóny a ukladá riaditeľovi spraco-
vať splátkový kalendár na rok 2007/2008.

–– UUzznn..čč..  223355//22000077 – MZ ruší Uznesenie č. 181/2005 a
uznesenie č. 140/2007.

–– UUzznn..čč..  223366//22000077 – MZ berie na vedomie Správu o činnos-
ti sociálnej starostlivosti mesta.

–– UUzznn..čč..  223377//22000077 – MZ berie na vedomie Správu o činnos-
ti požiarnej ochrany.

–– UUzznn..čč..  223388//22000077 – MZ schvaľuje do úpravy rozpočtu
zahrnúť – nákup 50 kníh Prechádzky storočiami v hodnote
25.000,- Sk, vkladné knižky pre deti v detskom domove
Horný Kelčov v sume 69.480,- Sk,  výškopis a polohopis
cesty Lazy v sume cca 110.000,- Sk. Výmenu dverí do
školského klubu v ZŠ Mládežnícka. 

–– UUzznn..čč..  223399//22000077 – MZ schvaľuje vypracovanie architek-
tonickej štúdie na výstavbu bytoviek v Zákysučí.

–– UUzznn..čč..  224400//22000077 – MZ schvaľuje opravu mosta do osady
Šustkov – Jedličník a vypracovanie projektovej dokumentá-
cie pre nový most.

–– UUzznn..čč..  224411//22000077 – MZ schvaľuje, aby sa do budúceho
rozpočtu zahrnula realizácia mostu do osady Šustkov –
Jedličník.

–– UUzznn..čč..  224422//22000077 – MZ neschvaľuje odpustenie poplatkov
TKO.

–– UUzznn..čč..  224433//22000077 – MZ odročuje VZN o miestnych komu-
nikáciách do budúceho zastupiteľstva.

–– UUzznn..čč..  224444//22000077 – MZ schvaľuje aby opatrovaný platil
50%  z hrubej zakladajúcej (prvotnej) mzdy opatrovateľky.

–– UUzznn..čč..  224455//22000077 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov
p.č. 6780/209 o výmere 62 m2 a p.č. 6780/341 o
výmere 144 m2 od SeVaKu. Výkup cesty odročuje do
konzultácie so SeVaKom.

–– UUzznn..čč..  224466//22000077 – MZ odročuje požiadavku p. Pošteka –
pozemok pod garáž.

–– UUzznn..čč..  224477//22000077 – MZ neschvaľuje navýšenie rozpočtu
pre TJ.

–– UUzznn..čč..  224488//22000077 – MZ berie na vedomie správu o pas-
portizácii hrobov v Meste Krásno. 

–– UUzznn..čč..  224499//22000077 – MZ schvaľuje zrušenie práva užívania
bytu č. 1 v bytovke č. 1499 – Baltiar Milan a manželka
Margita a doporučuje prideliť byt do nájmu synovi
Baltiarovi Jánovi.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. septembra 2007
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-- UUzznn..čč..  220099//22000077  – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Miroslav Capek, Milan Šuráb, Ľubomíra Bodorová,
overovateľov zápisnice: Ing. Mária Goreková, Božena
Ďurčanová a program rokovania MZ.

–– UUzznn..čč..  221100//22000077 – MZ schvaľuje VZN o opatrovateľskej
službe.

–– UUzznn..čč..  221111//22000077 – MZ schvaľuje Dodatok k zmluve o
prenájme obchodu Zákysučie na dobu 2 roky Anne
Janišovej, Dunajov 231 za prenájmu, ako bol schválený
doteraz.

–– UUzznn..čč..  221122//22000077 – MZ schvaľuje preplatenie skutočných
nákladov na vykopanie a zhotovenie vodovodnej prípojky
Filipovi Kormancovi, Krásno č. 1285 s tým, že sa upraví
rozpočet z položky vodovod Kalinov. 

–– UUzznn..čč..  221133//22000077  – MZ schvaľuje VZN, ktorým sa určujú
pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb s
tým, že v § 1 – Úvodné ustanovenia doplní bod 3 –
Účelom tohto VZN je ochrana obyvateľov pred rušením
nočného pokoja a zabezpečenie verejného poriadku na
území mesta Krásno nad Kysucou, v § 3 – Pravidlá času
predaja, odstavec 4 vypúšťa vetu „V nočnom čase medzi
22.00 hod. do 6.00 hod. uvedené zariadenia sa môžu pre-
vádzkovať za predpokladu, že hluk z verejnej produkcie
hudby neprekročí najvyššie prípustné hodnoty pre
vonkajšie priestory a stavby a bude zamedzený prenos
vibrácií na fyzické osoby, stanovené osobitným predpisom.
„Vypúšťa § 5 – Spoločné ustanovenia, v § 5 – Sankcie v
bode 1. dopĺňa vetu“ Pri opakovanom porušení VZN sa
sankcia môže opakovať 2-násobným zvýšením na
400.000,- Sk.

–– UUzznn..čč..  221144//22000077 – MZ odročuje požiadavku p. Gálikovej.
–– UUzznn..čč..  221155//22000077 – MZ schvaľuje, aby žiadosti o pridelenie

pozemku pod garáže evidoval Mestský úrad do doby, kedy
ich predloží na rokovanie MZ, v prípade prideľovania
pozemkov pod garáže.

–– UUzznn..čč..  221166//22000077 – MZ schvaľuje predkupné právo na
odpredaj pozemku p. č. 6417/2 o výmere cca 300 m2 za
cenu 300,- Sk/m2 pre Petra Sýkoru, Krásno č. 1384 až po
zameraní predaných garáží.

–– UUzznn..čč..  221177//22000077 – MZ schvaľuje doplnenie cintorínskeho
poriadku v článku 13 o bod 4 – „Zákaz vstupu na pohre-
bisko motorovým vozidlám. Pri realizovaní montáže a
demontáže náhrobných kameňov – oboznámiť správcu
cintorína.“

–– UUzznn..čč..  221188//22000077  – MZ schvaľuje štatút mestskej knižnice
podľa predloženého návrhu.

–– UUzznn..čč..  221199//22000077 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č. p.
KNC 6417/217 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Rudolfa
Kršiaka a manželky Boženy bytom Krásno nad Kysucou č.
1378 za pozemok č. p. KNC 6417/229 o výmere 21 m2
vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.

–– UUzznn..čč..  222200//22000077 – MZ schvaľuje zámenu pozemku č. p.
KNC 6417/216 o výmere 21 m2 vo vlastníctve Milana
Paulusa a manželky Margity bytom Krásno nad Kysucou č.
1433 za pozemok p. č. KNC 6417/228 o výmere 21 m2
vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou.

–– UUzznn..čč..  222211//22000077 – MZ berie na vedomie Správu o
bezpečnostnej situácii a priestupkoch v Krásne nad
Kysucou.

–– UUzznn..čč..  222222//22000077 – MZ prerokovalo žiadosť obyvateľov
bytovky č. 1301 a odporučilo požiadať o príspevok zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania. 

–– UUzznn..čč..  222233//22000077 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

–– UUzznn..čč..  222244//22000077 – MZ berie na vedomie ústnu infor-
matívnu správu o priebehu investičných akcií.

–– UUzznn..čč..  222255//22000077 – MZ berie na vedomie Správu o situácii
mesta na úseku opatrovateľskej služby.

–– UUzznn..čč..  222266//22000077 – MZ berie na vedomie ústnu infor-
matívnu správu mestskej kontrolórky.

–– UUzznn..čč..  222277//22000077 – MZ ukladá prednosti MsÚ jednať s fut-
balovým oddielom o zastúpení mesta vo vedení fut-
balového oddielu a financovanie futbalového oddielu.

–– UUzznn..čč..  222288//22000077 – MZ odročuje prenájom škvarového
ihriska po dojednaní s futbalovým oddielom.

–– UUzznn..čč..  222299//22000077 – MZ ukladá MsÚ pripraviť VZN o zákaze
vstupu nákladných aut na vybrané miestne komunikácie.
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Združená stredná škola
drevárska Krásno ponúka na
prenájom nebytové priestory

TTeellooccvviiččňňaa::
– bez sprchy na 1 hod. 200,- Sk
– prenájom s teplou sprchou na 1 hod. 250,- Sk
PPoossiillňňoovvňňaa::
– prenájom s teplou sprchou na 1 hod. na osobu 50,- Sk
MMiinniiiihhrriisskkoo  ss  uummeelloouu  ttrráávvoouu::
– prenájom na 1 hod. 200,- Sk
Uvedené priestory je možné prenajať cez týždeň v poobedných hodinách,
cez víkend od 08.00 hodiny.

Dni voľby
povolania

Základná škola Mládežnícka dňa 26.
septembra 2007 zorganizovala pre
žiakov deviateho ročníka zaujímavú
akciu. Budúci študenti stredných a
učňovských škôl mohli počas vyučova-
nia získať informácie o svojom poten-
ciálnom budúcom povolaní. Dozvedeli
sa, aké vedomosti a schopnosti sú
potrebné na to, aby sa žiak  mohol
prihlásiť na tú-ktorú školu. Podujatie
sa uskutočnilo pod vedením pani
učiteľky Marty Nagyovej a pracovníčky
Pedagogicko-psychologickej poradne v
Čadci. Všetci žiaci prejavili o informá-
cie záujem, pretože im určite pomôžu
zorientovať sa pri voľbe povolania. 

LH

Kolaudácia novej

strechy v ZSŠ

drevárskej
Nový školský rok 2007/2008 sa na

Združenej strednej škole drevárskej v Krásne
nad Kysucou začal v pondelok 3. septembra
2007 o 10. 00 hodine. Slávnostného začiatku
sa zúčastnili významní predstavitelia verejného
života Mesta Krásno nad Kysucou, ale aj zás-
tupcovia Žilinského samosprávneho kraja.
Predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár sa prihovoril
žiakom, rodičom i pedagogickým zamestnan-
com. Vyzdvihol úsilie riaditeľa školy PaedDr.
Jána Palka pri budovaní školy, pedagógom
zaželal úspešný rok a dobrých žiakov. Žiakom
poprial veľa úspechov nielen v učení, ale aj pri
rozvíjaní mimoškolských aktivít. Pri tejto
príležitosti bola zároveň slávnostne skolau-
dovaná nová strecha budovy školy. Ku gratu-
lantom sa pripojili aj ďalší významní hostia –
poradca predsedu vlády SR a zástupca primá-
tora mesta Krásno Ing. Jozef Grapa, poslanec
NR SR  a starosta Starej Bystrice PhDr. Ján
Podmanický, za odbor školstva PhDr. Ľubomíra
Tudíková a samozrejme poslanci mesta
Krásno. ĽP 

Aktuality 
zo škôl ŠKOLSTVO

VMaterskej škole
Prvosienka pre-
menili školskú

záhradu na prírodnú
galériu. Deti z
prírodných materiálov
vyrábali – Včielky pal-
ičkou do piesku kreslili
jabĺčka a hrušky,
Kačiatka z lístia zho-
tovili šarkana, Motýliky
zas urobili strom plný
červených jabĺk,
Slniečka maľovali jesen-
nú prírodu na kartóny a
Vtáčatka vymaľovali
chodník slnkom. Práca
s prírodninami prispela
k naplneniu úloh z
výtvarnej a environ-
mentálnej výchovy.

Jesenná 
nálada v MŠ
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História

Budovu školy postavili v roku 1913 a sídlila v nej štátna
ľudová škola. V jej priestoroch sa nachádzala jedna uče-
bňa, predsieň, záchody, učiteľský byt s dvoma izbami,
kuchyňou, komorou a predsieňou. Budova bola prízemná s
kamennými základmi. Múry vymurovali z tehál, krov bol
drevený a strecha pokrytá eternitom. V škole sa svietilo
petrolejom. Pivnica a WC sa nachádzali mimo budovy. V
školskom roku 1926/1927  školu rozšírili o II. dočasnú
postupnú triedu a III. triedu povolili v školskom roku
1932/1933. V auguste 1938 schválili aj IV. dočasnú pos-
tupnú triedu. Od 1. septembra 1941 sa škola zmenila na
rímskokatolícku ľudovú školu so štyrmi postupnými trieda-
mi. Chodili do nej deti zo severovýchodnej katastrálnej
časti obce, hlavne z osád Kalinovia, u Hacka, u Lastovice,
u Kuljovských, u Capa a u Tkáča. Od 1. augusta 1945
školu poštátnili a ostali v nej tri postupné triedy.

Súčasnosť

Škola je samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou
subjektivitou. Má štyri samostatné ročníky, oddelenie
Školský klub detí, 1 triedu MŠ s celodennou prevádzkou. V
budove školy sa nachádza stravovacie zariadenie –
kuchyňa, ktorá slúži na prípravu desiat a výdaj obedov pre
deti, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
školy. Škola ponúka pestrú paletu záujmových krúžkov.
Žiaci sa zapájajú do rôznych školských a mimoškolských
súťaží. Doteraz v škole fungovala len poldenná prevádzka
MŠ, no od 3. septembra 2007 bola zahájená celodenná
prevádzka jednotriednej MŠ. Trieda MŠ sa presťahovala
do väčšej triedy, je k nej vybudované samostatné sociálne
zariadenie, ktoré bude slúžiť len deťom MŠ. Školský klub
detí pri ZŠ s MŠ v Kalinove navštevuje ročne priemerne 20
žiakov 1.- 4. ročníka v čase od 11.30 do 16.00 hodiny
zúčastňujú sa pestrej
Odpočinková a rekreačná činnosť
je zameraná na regeneráciu psy-
chických a fyzických síl žiakov po
vyučovaní. Najčastejšie sa usku-
točňuje vonku na školskom dvore
alebo v prírode. Ak je nepriaznivé
počasie, v ŠKD sa deti hrajú
množstvo zaujímavých hier, čítajú
si z detských časopisov, navštevu-
jú školskú knižnicu a tiež pripravu-
jú kultúrny program na rôzne škol-
ské akcie.

Záujmová činnosť:

PPoonnddeellookk  ––  MMÚÚDDRREE  HHLLAAVVIIČČKKYY
((ssppoollooččeennsskkoo--vveeddnnáá  zzááuujjmmoovváá  ččiinn--
nnoossťť))

UUttoorrookk  ––  UUMMEELLEECCKKÝÝ  UUTTOORROOKK  ((eesstteettiicckkoo  ––  vvýýcchhoovvnnáá  zzááuujj--
mmoovváá  ččiinnnnoossťť))
SSttrreeddaa  ––  OOPPLLYYMMPPIIJJSSKKÁÁ  SSTTRREEDDAA  ((  ššppoorrttoovvoo--ttuurriissttiicckkáá  zzááuujj--
mmoovváá  ččiinnnnoossťť))
ŠŠttvvrrttookk  ––  ZZRRUUČČNNÝÝ  ŠŠTTVVRRTTOOKK  ((  pprraaccoovvnnoo--tteecchhnniicckkáá  zzááuujj--
mmoovváá  ččiinnnnoossťť))
PPiiaattookk  ––  EEKKOOPPIIAATTOOKK  ((pprríírrooddoovveeddnnáá  zzááuujjmmoovváá  ččiinnnnoossťť  ssppoo--
jjeennáá  ssoo  ššppoorrttoovvoouu  ččiinnnnoossťťoouu))

PPrríípprraavvaa  nnaa  vvyyuuččoovvaanniiee – Okrem písania domácich úloh a
čítania prebieha aj hravou a zábavnou formou. Využívajú
sa didaktické hry a vedomostné kvízy. 
ŠKD organizuje aj zber šípok či pomarančovej kôry. Deti sa
môžu prihlásiť aj do niektorého z krúžkov – anglický jazyk,
krúžok šikovných rúk, práca s počítačom I, II, športovo-turi-
stický či tanečný.

CCeezz  lleettnnéé  pprráázzddnniinnyy sa v škole vykonalo mnoho úprav –
vymaľovali sa všetky učebne, presťahovala a zriadila sa
celodenná materská škola, ku ktorej pribudlo samostatné
sociálne zariadenie, prebehla výmena všetkých okien v
budove a montáž žalúzií, bola zrekonštruovaná kuchynka
na výdaj stravy, vybudovaný bezbariérový prístup do školy
pre postihnuté dieťa na vozíčku, vyasfaltovaný školský
dvor, vybudovala sa nová kotolňa. Primátor mesta Krásna
nad Kysucou Ing. Jozef Horník plánuje ešte v mesiaci sep-
tember zrealizovať plynofikáciu celej školy. Svojpomocne a
sponzorsky k rekonštrukcii školy prispeli: renovácia
nábytku (rodina Nevedelova), nátery soklov a nábytku
(pedagogickí zamestnanci), izolácia potrubia a sekacie
práce (Firma Montáža, Miroslav Capek), vymaľovanie
priestorov riaditeľne (p. Michnáč), materiál a práce na omi-
etke v riaditelni (p. Chylý), obklad v okolí umývadla v triede
MŠ (Stavebniny, František Capek), pomoc rodičov pri
sťahovaní nábytku, školskej tabule... (Maslák, Lehocký,
Nevedel), montáž skriniek do kuchynky, stolárske práce (p.
Šustek), pomoc pri dokončovacích prácach (p.
Kvašňovský), pomoc pri upratovacích prácach (pracovníci
VPP Mesta Krásno nad Kysucou), zabezpečenie detských
postieľok pre MŠ (riaditeľ ZSŠ drevárskej PaedDr. Ján
Palko), dovoz stavebného a maliarskeho materiálu (p.
Kováč), finančná pomoc na úpravu okolia školy (p.
Vaňovec).

Predstavujeme:
Základná 
škola 
Kalinov
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V polovici októbra 2007 sa Folklórny súbor Drevár z
Krásna nad Kysucou vrátil z veľmi úspešného medz-
inárodného folklórneho festivalu z Francúzska.
Zúčastnilo sa na ňom veľa zahraničných folklórnych
súborov z Portugalska, Grécka, Francúzska, Nigérie,
Slovenska a ďalších štátov. Slovensko reprezentoval
Drevár, ktorý patrí medzi jeden z najlepších na
Slovensku. Po príchode do Paríža súbor absolvoval celo-
dennú prehliadku mesta – od Eiffelovej veže cez Notre
Dame až po Víťazný oblúk. Súbor vystúpil v celovečer-
nom programe vo Verneuil en Halatte pre krajanov žijúci-
ch vo Francúzsku a priblížil tak  krajanom zvyky, piesne,
tance a krajinu ich predkov. Na druhý deň sa súbor
zúčastnil folklórneho festivalu, kde vtancoval v pre-
plnenej divadelnej sále Théatre de Beauvais. Krásne

slovenské piesne a tance u francúzskych divákov vyvolali
nadšenie, a preto musel súbor po dlhotrvajúcich
potleskoch niektorá čísla opakovať. Program Folklórneho
súboru Drevár mal u divákov veľký ohlas a zanechal u
nich hlboký kultúrny zážitok. ĽP

Príde

HONZA

NEDVĚD
MsÚ pripravuje vystúpenie speváka

Honzu Nedvěda s kapelou, ktoré sa

uskutoční 18. novembra 2007 o

18.00 hodine v Kultúrnom dome v

Krásne. Vstupenky sa budú predá-

vať v predpredaji v knižnici (t.č.

4385 239). Vstupné 200,- Sk. JĎ

V piatok, 28. septembra
2007, sa v bývalom závod-
nom klube Drevina v Krásne
nad Kysucou uskutočnil 3.
ročník rockového podujatia

Rockfest Kysuce. Organizátorom bol Eduard Koprna, člen
skupiny KOMA, v spolupráci s Mestským úradom v Krásne
a účinkujúcimi kapelami: Únikový východ /punk/ z Oščad-
nice, Bla-bla /hardrock/ z Krásna, Haluzotvoristika /rock/
z Čadce, KOMA /rock/ z Krásna, Veľký dom /rock/ z
Čadce a na záver vystúpila kapela Baron Blade /heavy/ zo
Žiliny. 

Podujatie začalo o 20.15 hod a trvalo do 02.30 ráno.
Atmosféra sa stupňovala a vrcholila počas vystúpenia
kapiel KOMA a Veľký dom. Organizátori rozdávali kompi-
lačné CD s výberom tvorby vystupujúcich skupín. Na festi-
vale sa zúčastnilo okolo 250 návštevníkov. Zvukárom bol

pán Ján Halgačka z Čadce. Do budúcna organizátori
plánujú preniesť festival z vnútra budovy pod šíre nebo.
Termín ďalšieho ročníka bude v letných mesiacoch. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave, organizácii, účasti a inej nápomocnej činnosti
tohtoročného rockového festivalu v Krásne nad Kysucou.
Viac info a foto na stránke www.muzikland.sk a tiež aj na
stránke mesta www.mestokrasno.sk. V blízkej dobe bude
spustená samostatná stránka venovaná tomuto festivalu,
kde budú zmapované všetky uplynulé ročníky. ĽP

Robo Kazík
Sprievodnou akciou Krásňanského
jarmoku bolo vystúpenie známeho
speváka Roba Kazíka. V 90-minú-
tovom programe sa pred
vypredanou sálou predstavil s
najznámejšími piesňami, ktoré poz-
najú diváci z televíznych relácií
Repete, Šlágerparáda a iné. Piesne
a celé vystúpenie dojalo k slzám
nielen niektoré diváčky, ale aj
samotného speváka. Ako nám
povedal po vystúpení, atmosféra v
sále i diváci boli skvelí. Svoj poz-
drav poslal aj čitateľom časopisu
Krásňan.             JĎ

Drevár vo Francúzsku

K
U

L
T
Ú

R
A

ROCKFEST 
KYSUCE 
2007



Krásňan KULTÚRA 9

Pozvánky – Kino Lipa
NN  OO  VV  EE  MM  BB  EE  RR  22000077
Nedeľa 25. 11. 2007. o 17. 00 MP – 12
TT  RR  AA  NN  SS  FF  OO  RR  MM  EE  RR  SS
Akčné sci-fi, 120 min., slovenské titulky
PPrriipprraavvuujjeemmee::
13. 1. 2008 HHvviieezzddnnyy  pprraacchh
27. 1. 2008 BBoouurrnneeoovvoo  uullttiimmááttuumm
10. 2. 2008 ŠŠkkaarreeddéé  kkááččaattkkoo  aa  jjaa
24. 2. 2008 PPoosslleeddnnáá  llééggiiaa
Zmena programu vyhradená!

Narodení

Daniel Jantoš, Natália Oravcová, Karolína
Poláková, Milan Buchta, Patrik Paulus, Sára
Capková, Eliška Kováčová, Tereza Hornišová,
Melánia Murínová, Miroslav Mosor, Adriána
Škorová, Natália Kuljovská, Natália
Kamenišťaková, Dávid Jakubec, Tatiana
Jakubcová, Tatiana Floreková, Matej Kováč,
Veronika Čechová, Aneta Šadláková, Dávid
Roman, Miroslav Škrobian

Sobáše

Roman Fajna a Lucia Švíková, Peter Jarabica a
Monika Pošteková, Jaroslav Kufel a Dana
Synáková, Marián Kubík a Jana Pavlíková, Peter
Škorvánek a Iveta Kubalíková, Róbert Dzuriak a
Jana Buková, Róbert Šustek a Iveta Pišteková,
Ivan Zátorský a Jana Kubušová, Tomáš Pavlovič
a Patrícia Fuňáková, Marian Zehnal a Erika
Tajblová, Miroslav Halaj a Mária Gašperáková 

Úmrtie

Gabriela Kuljovská 93 r., Anna Kalmová 78 r.,
Helena Tvrdá 79 r., Imrich Kocifaj 72 r., Jozef
Čimbora 74 r., Karol Stehel 72 r., Jana Kucková
38 r., Alžbeta Šurábová 85 r., Jozef Droščín 86
r., Kristína Macurová 90 r., Vincent Kopásek 81
r., Justína Ševecová 85 r., František Capek 75 r.

JĎ

M A T R I K A

Nová spevácka skupina
Spevácka skupina pri Jednote dôchodcov a Klube dôchodcov v Krásne

vznikla v marci 2007. Všetko začalo občasným spievaním a počúvaním
hudby. Tam sa zrodila myšlienka utvoriť spevácku skupinu. V repertoári
prevládajú národné piesne, spievajú o krásach rodného kraja a o krásach
Slovenska. V práci im pomáha i ústretovosť MsÚ, či už poskytnutím
priestorov na nácvik piesní, alebo finančným príspevkom na rovnošaty. 

Skupina dôstojne reprezentuje naše mesto pri rôznych príležitostiach.
Prvým vystúpením pozdravili všetky mamy pri príležitosti Dňa matiek v
KD v Krásne, spievali tiež pri váľaní Mája a pri dôchodcovských akciách.
Dňa 19. septembra sa zúčastnili „Ružomberskej lýry seniorov“ a vystúpe-
nia na MsÚ Martin – Sever pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Všetkých členov spojila láska k spevu a piesni. Spievajú nielen pre svoje
potešenie, ale i pre všetkých, ktorí si radi vypočujú krásne slovenské
piesne. (Za informácie o skupine ďakujeme p. Filoméne Stehlovej.)

AAkkéé  bboollii  ttvvoojjee  ffuuttbbaalloovvéé  zzaaččiiaattkkyy??  
Futbal ma zaujímal už ako

malého chlapca. Môj otec bol fut-
balista. Pochádzam zo štyroch bra-
tov, tých tento šport tiež zaujímal.
Bolo samozrejme, že som sa k nim
pridal aj ja. 

ČČoo  ppoovvaažžuujjeešš  vv  ttvvoojjoomm  žžiivvoottee  zzaa
úússppeecchh  aa  ččoo  ťťaa  nnaajjvviiaacc  tteeššíí??

V prvom rade je to predsa futbal,
veď ním sa zaoberám väčšinu svo-
jho života. Mojím úspechom je hrať
futbal profesionálne v najvyššej
súťaži a byť v kádri slovenskej
reprezentácie. Najväčším úspe-
chom je však moja rodina, moje tri
krásne dcéry - Dominika, Danielka
a Michalka.

TTvvoojjee  nnaajjvvääččššiiee  oocceenneenniiaa??
Získal som 3 tituly Majstra

Slovenska a ocenenia v jedenástke
roka, bolo to v rokoch 2002/2003
a 2006/2007. Patrí k nim aj
Superpohár, ktorý sme získali pre
Žilinu dvakrát.

ČČoo  pprree  tteebbaa  zznnaammeennáá  KKrráássnnoo
nnaadd  KKyyssuuccoouu??

V prvom rade je to miesto, kde
som sa narodil, začal s futbalom,

miesto, kde bývam a mám tu celú
svoju rodinu. Toto mesto bude pre
mňa vždy srdcom Slovenska, kde
by som chcel prežiť aj ďalšie roky
svojho života.

ČČoo  bbyy  ssii  cchhcceell  eeššttee  ddoossiiaahhnnuuťť  vvoo
ffuuttbbaalloovveejj  kkaarriiéérree??

Mojím najväčším snom je zahrať
si v
zahraničí.
Ak by to
nevyšlo,
potom by
som chcel
získať ešte
aspoň
niekoľko tit-
ulov v
Slovenskej
lige a dostať
sa aspoň
raz do
Ligy
majstrov.

ĽP

Rozhovor: Zdeno Štrba

Pozdravy od rodákov

Rudolf Maslák Marián Šuráb
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Z primátorovho
zápisníka

Vmesiaci máj vyhlásil Mestský úrad súťaž „O
najkrajšiu záhradu, balkón a okolie“ obytných

častí v meste. Uzávierka súťaže bola 31. augusta.
Upravené záhradné výtvory do súťaže nominovali
samotní občania mesta. Tipy a fotografie nám občania
posielali e-mailom, vhodením do schránky Krásňana
na MsÚ alebo osobne priniesli na MsÚ. Komisia
kultúry, životného prostredia a školstva pri MsÚ oceni-
la záujem občanov o túto súťaž. Aj keď ich v 1. ročníku
nebolo veľa, vidieť, že niektorým obyvateľom mesta
záleží na čistote a úprave nášho prostredia. Teší nás, že
do súťaže sa prihlásila, zatiaľ len jediná, bytovka č.
1652. Komisia hodnotila iba nominované záhrady a
balkóny. Vyhodnotenie:

1. miesto získal p. Emil Capek, Kalinov, ktorý získal
poukážku v hodnote 1.500,-Sk

2. miesto zíslala p. Margita Božeková, Krásno, Ul.
1.mája a prevzala si poukážku 

v hodnote
1.000,-Sk

3. miesto
získala Jolana
Labáková, ktorá
získala poukážku
v hodnote 500,-
Sk

Výhercovia
môžu poukážky
využiť na nákup
záhradkárskeho
materiálu. Touto
cestou zároveň
ďakujeme za
všetky tipy a pod-
nety od občanov
a ďakujeme aj
sponzorom
súťaže MsÚ,
Františkovi
Capekovi, Pavlovi
Štefíkovi,
Miroslavovi
Capekovi.
Fotografie víťazov
nájdete aj na
internete na
stránke mesta.
Tešíme sa na
budúci ročník
súťaže a veríme,
že sa do nej zapo-
jí čo najviac oby-
vateľov nášho
mesta.

JĎ

20. september jednanie v Dunajove – vodný tok u Gundáša
21. september jednanie s riaditeľom SEVAKu
24. september jednanie s firmou Automotive Interior World

Slovakia – odpredaj pozemkov na rozšírenie
výroby

26. september televízia Patriot
26. september stretnutie – SARIO – pozemky pod priemy-

selnú zónu
27. september jednanie – ortofotomapa Krásna
3. október jednanie – SWEDWOOD – CISS – Mesto

Krásno – prístupová komunikácia do areálu 
3. október stretnutie s redaktorkou Slovenského rozhla-

su
5. október stretnutie s redaktormi – príprava

Almanachu slovenských miest a obcí
8. október kolaudácia ihriska v Kalinove; mestské zas-

tupiteľstvo
20. október hokejbalový turnaj O pohár primátora v

Kalinove

Súťaž o najkrajšiu
záhradu, balkón 
a okolie
VYHODNOTENIE

Dotlač monografie
Krásno nad Kysucou
V minulom roku vyšla prvá monografia Krásno nad Kysucou –
Prechádzky storočiami. 800 vydaných kusov sa rozpredalo v
priebehu pol roka. Pre veľký záujem pripravujeme dotlač
pravdepodobne 500 kusov. V knihe budú aj malé zmeny a
doplnené údaje. Do predaja by sa mohla dostať v
novembri/decembri 2007. Cena knihy sa bude pohybovať od
450 až 500 Sk, keďže sa jedná o malý náklad. O prezentácii
vás budeme včas informovať. Bližšie informácie alebo objed-
návky na telefónnom čísle 00990033339966004488.

Zároveň vás chcem poprosiť o
spoluprácu na pripravovanej knihe
(pokračovanie prvej), hlavne mám záu-
jem o staré fotografie Krásna,
udalostí, prípadne mapy a iné doku-
menty, ktoré sa dotýkajú histórie
nášho mesta. Upozornili ste ma na
mnohé osobnosti, ktoré chýbali v
knihe a nové doplnené skutočnosti,
za čo vám ďakujem.

ĽĽuubbiiccaa  PPooddoolláákkoovváá
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Svätoondrejské záhady 4
Zlatá legenda o Svätom Ondrejovi

Pri pátraní po biblickom „životopise“ patróna našej farnosti
nemôžeme obísť ani písomné svedectvá, ktoré – hoci vznikli
dávno po opisovaných udalostiach a nemajú charakter
kanonickej výpovede – dotvárali tradíciu o jeho pôsobení.
Jedno z najvplyvnejších, ktoré formovali hagiografiu svätého
Ondreja najvýraznejším spôsobom je Zlatá legenda talianske-
ho biskupa Jakuba de Voragine (1230 – 1298).

Rôzne vydania tejto knihy, upravené o miestne sviatky svät-
cov sa v 13. storočí veľmi rýchlo rozšírili po celej Európe,
pričom pôvodné dielo i jeho neskoršie odpisy boli napísané v
latinčine. Legendárne príbehy obsiahnuté v tomto diele sa
odohrávajú na území Rímskeho impéria alebo vo Svätej zemi
a ich hrdinami sú svätí a mučeníci, žijúci väčšinou v kláštore
alebo zastávajúci kňazskú funkciu. Horlivo šíria kresťanskú
vieru, preto musia neustále čeliť nástrahám pohanov, kacírov,
démonov i diabla. Často ich úsiliu nie je naklonený cisár ani
iné svetské kniežatá. Oni však pevnou vierou v Boha získava-
jú nadprirodzené schopnosti, liečia nemocných, vracajú zrak
slepým, ba niekedy dokážu oživiť mŕtveho. Svätí dokážu konať
zázraky aj po svojej smrti, zjavujú sa napríklad v snoch ľuďom,
ktorí sa k nim modlia o pomoc a ich ostatky majú zázračnú,
liečivú moc.

Zlatá legenda tak už v druhej kapitole dopĺňa biblické
svedectvo o svätom Ondrejovi, ktorého meno sa vo všetkých
evanjelických zoznamoch apoštolov uvádza medzi prvými
štyrmi – osobitne sa spomína napríklad jeho účasť na
nasýtení piatich tisícov ľudí a v epizóde o Grékoch, ktorí sa
chceli stretnúť s Kristom. Nie je isté, kde kázal evanjelium,
kde zomrel alebo (dokonca už v časoch Jána Zlatoústeho) kde
bol pochovaný. Najstaršia písomná tradícia ho spája s
Gréckom: Skýti a Epirus si ho privlastňovali ako apoštola, kým
Patras a Achája zasa tvrdili, že tam bol ukrižovaný a kázal dva
dni pred svojou smrťou.

Starodávne legendy spomínajú aj Ondrejovu cestu do
Etiópie, ako napríklad opisuje dochovaná staroanglická
báseň Andreas, pripisovaná kedysi poetovi Cynewulfovi. A
práve na tento moment nadväzuje Zlatá legenda Jakuba de
Voragine slovami:

„Po Nanebevstúpení Pána, keď sa apoštoli rozišli, vybral sa
Ondrej do Skýtie a Matej do Etiópie. Ale Etiópčania, keďže
nechceli prijať Matejove učenie, vypichli mu oči, zviazali ho

reťazami a uvrhli ho do väzenia so zámerom vydať ho o
niekoľko dní na smrť. Vtedy sa anjel zjavil svätému Ondrejovi
a poveril ho cestou do Etiópie k svätému Matejovi. Keď ten
odpovedal, že nepozná cestu, prikázal mu odísť na breh mora
a tam nasadnúť na prvú loď, ktorú uvidí. Čo sa Ondrej aj
ponáhľal urobiť a koráb ho čoskoro priviezol s priaznivým
vetrom v plachtám až do mesta, kde bol aj svätý Matej.
Potom, za pomoci anjela, prenikol až do väzenia evanjelistu, a
keď ho uvidel, modlil sa a plakal vo veľkom. A vtedy Pán na
jeho prosbu prinavrátil Matejovi dobrodenie zraku, o ktoré ho
pripravila ukrutnosť neveriacich.“

Zatiaľ čo Ondrej ostal ešte nejaký čas v etiópskom Meste
Kanibalov, Ondrejovou zásluhou zachránený Matej (ktorého si
nesmieme zamieňať so svätým Matúšom) sa vybral do
Antiochie, kde neskôr zahynul. Jeho údajné pozostatky pre-
niesla z Jeruzalema do Ríma začiatkom 4. storočia cisárovná
Helena a niektoré jeho relikvie sa o sedemsto rokov neskôr
dostali až do Tréves.

Z čias Ondrejovho účinkovania v Grécku pochádza i nasle-
dujúci príbeh z kolekcie Zlatej legendy prinášajúci dramatické
líčenie vyháňania démonov z tela posadnutého človeka:

„Keď sa svätý apoštol zdržiaval v Nicei, obyvatelia mu
povedali, že pri mestskej bráne prebýva sedem démonov,
ktorí zabíjajú okoloidúcich. Vtedy apoštol v prítomnosti ľudu
prikázal tým démonom pristúpiť k nemu a oni naozaj prišli v
podobe psov. Keď im potom apoštol poručil odísť na iné
miesto, démoni naskutku utiekli a svedkovia tohto zázraku
prijali kresťanskú vieru. Avšak čoskoro nato Ondrej, ktorý
prišiel k bránam iného mesta, videl telo istého mládenca,
ktoré pozostalí viezli k pohrebu a dozvedel sa, že ho uprostred
noci usmrtili na jeho vlastnom lôžku siedmi psi. Vtedy apoštol
so slzami v očiach zvolal mohutným hlasom: "Ja viem, Pane,
že je to tých sedem démonov, ktorých som vyhnal z Nicei!" A
potom sa spýtal otca: „Čo mi dáš, keď vzkriesim tvojho
syna?“. „Nemám nič cennejšie ako jeho“, odvetil otec, „tak
teda jeho ti dám.“ A keď sa Ondrej pomodlil k Pánovi, mlá-
denec vstal a nasledoval ho.“

To však ešte nie sú všetky dobrodružstvá, ktoré apoštol
Ondrej podľa Zlatej legendy prekonal počas svojej posvätnej
misie, sprevádzanej početnými zázrakmi. Ale o tom zase až v
nasledovnom dieli nášho seriálu. MJ

Z farských oznamov…
* Nepretržite sa pracuje na úprave farského kostola. Za

posledné mesiace sa upravilo okolie, robili sa terénne
úpravy, vysadila sa skalka, osvetlenie celého kostola, schody
do sakristie, bočný bezbariérový vstup, nové vstupné brány
do areálu kostola, chodník pred sakristiou a opravilo sa
oplotenie kostola. Pán Boh zaplať všetkým majstrom
murárom, elektrikárom, maliarom a chlapom a ženám, ktorí
nám pomáhali pri týchto prácach. Pán Boh zaplať Mestkému
úradu za dobrú spoluprácu pri týchto prácach. 

*Vo veku 85 rokov zom-
rela pani Alžbeta
Šurábová, matka
dvoch krásňan-
ských kňazov.
Starší Jozef je
správcom farnos-
ti Rajecké
Teplice a Marián
dekanom Rímskokatolíckej

cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v
Bratislave. Matka ho sprevádzala od začiatku
jeho kňazského povolania. Poslednej rozlúčky
26. septembra 2007 sa zúčastnil aj Jeho
Excelencia Mons. Viliam Judák, nitriansky
diecézny biskup, ktorý celebroval svätú omšu a
vykonal pohrebné obrady. Rozlúčiť sa prišiel aj
riaditeľ biskupskej kancelárie Štefan Vallo, 5
kanonikov Nitrianskej diecézy, vyše 100 kňazov,
mnoho veriacich z Krásna, Starej Bystrice, Nitry-
Dražovce, Nitry, Hornej Súče, Rajeckých Teplíc,
Lednických Rovní a Bratislavy.  PŠ
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FUTBAL
III. futbalová liga Sever, ročník 2007/2008

2266..  88.. Dolná Strehová : Krásno 11::00
2299..88.. Bytča : Krásno 11::00
22..  99.. Krásno : Fiľakovo 11::33 (Voška)
99..  99.. Krásno : Králiky (pre nepriaznivé počasie zápas odložili)
1166..  99.. Bánová : Krásno 33::22 (Kubica)
2233..  99.. Krásno : Zvolen (odložené stretnutie)
3300..  99.. KNM : Krásno 22::00
77..1100.. Krásno : Námestovo 11::00 (Kubica, 11m kop)
1144..1100.. Rimavská Sobota „B“: Krásno 11::00
2211..  1100.. Krásno : Lietavská Lúčka 33::22 (Neveďal, Hornák, Seko)
2288..1100.. Dolná Ždaňa : Krásno 44::00
Po neúspechoch v III. lige vedenie FK Tatran Krásno v septembri
odvolalo trénera Miroslava Krála. Mužstvo zatiaľ trénuje Miloš
Lastovica, posilnilo ho Stanislav Hornák, Marián Neveďal a Michal
Krištofík. JĎ

Hokejbalový turnaj v Krásne-Kalinov
Prvým veľkým podujatím na novom ihrisku v Kalinove bol dňa
20. októbra 2007 I. ročník hokejbalového turnaja O pohár
primátora. Do boja o pohár nastúpili mužstvá – Panters
Skalité, Dragons Zborov a Športový klub Krásno-Kalinov. V
chladnejšie sobotňajšie dopoludnie vyhrali domáci hokejbal-
isti z ŠK Krásno-Kalinov, druhé miesto – Panters Skalité a
tretie Dragons Zborov. Najlepším strelcom turnaja sa stal
Anton Štrba, ktorý strelil 3 góly.
FFoottooggrraaffiiaa  vvííťťaazznnééhhoo  mmuužžssttvvaa  ŠŠKK  KKrráássnnoo--KKaalliinnoovv  ss  ppoohháárroomm::
HHoorrnnýý  rraadd  zzľľaavvaa::  AAnnttoonn  ŠŠttrrbbaa,,  MMiirroossllaavv  NNeevveeďďaall,,  MMiirroossllaavv
PPoottooččáárr,,  PPeetteerr  PPaaggááčč,,  LLaaddiissllaavv  ŠŠaaddlláákk
DDoollnnýý  rraadd::  DDaanniieell  PPaaggááčč,,  PPeetteerr  MMiicchhaalleecc,,  PPeetteerr  ŠŠttrrbbaa,,
FFrraannttiiššeekk  MMiicchhaalleecc,,  PPeetteerr  ŠŠaarrlláákk
VVpprreedduu::  bbrraannkkáárr  AAnnttoonn  FFuuňňáákk

Krásňanská „10“
V nedeľu 11. novembra 2007 sa uskutoční už 24.
ročník cestného behu Krásňanská „10“. Štart bude 
o 10.00 hod. Prvýkrát sa bežala desiatka 17. novem-
bra 1984. Zakladateľ cestného behu je Ing. Zdeněk
Sedlák. Trasa behu vedie zo štadióna TJ Tatran
smerom do Blažkov s obrátkou pri pomníku na
Skáčkove a späť na štadión. Súťaže sa zúčastňujú
bežci z Kysúc, Slovenska, Poľska, Českej republiky... 
V toto chladné novembrové dopoludnie bežcov určite
najviac „zahreje“ vaše povzbudenie a potlesk. Traťový
rekord utvoril v roku 1989 na 6. ročníku Milan Slivka
časom 0:30:52 hod., u žien Alena Balošáková v roku
2000 časom 0:37:29 hod. JĎ

Štafeta Ústavy SR
Dňa 1. septembra uplynulo 15 rokov od momentu, kedy
bol prijatý základný zákon štátu, Ústava Slovenskej
republiky. Jej prijatie sa stalo predpokladom vzniku
samostatnej SR. ĽS-HZDS si 15. výročie prijatia Ústavy
SR pripomenula spolu s občanmi. Pripravila štafetu
Ústavy SR – symbolický beh po všetkých krajoch a
kútoch SR. Tri štafetové trasy sa napokon spojili v deň
výročia prijatia Ústavy SR na celoslovenských oslavách
1. septembra v Prievidzi. V utorok 28. augusta 2007
dobehla štafeta do nášho mesta. Pred MsÚ účastníkov
štafety, v ktorej bežala aj známa bežkyňa na dlhé trate
Ľudmila Šuňová, privítal prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč.
Prevzal a odovzdal symbolickú stužku štafety a spolu s
ostatnými si pozreli krátky kultúrny program. Štafeta v
Krásne prevzala štafetu od okresu Kysucké Nové Mesto
a pokračovala do Čadce. Trasa štafety celkovo merala
318 km. JĎ

Ihrisko v Kalinove
Myšlienka vybudovať ihrisko v časti Kalinov sa zrodila v hlavách
športových nadšencov a v priebehu roka sa im podarilo ju aj zre-
alizovať. Dňa 2. októbra 2006 sa začalo s terénnou úpravou pri
rieke Bystrici. Neskôr prišlo na rad asfaltovanie upraveného
povrchu a úpravy okolia. Jednými z prvých iniciátorov stavby boli
Anton Fuňák s Miroslavom Capkom a mnoho kalinovských
nadšencov, ktorí na ihrisku odpracovali 962 hodín. Mesto Krásno
nad Kysucou prispelo čiastkou 553.000 Sk z rozpočtu mesta a
301.700 Sk vložili do stavby sponzori a Kalinovčania. Celková
suma sa teda vyšplhala na 854.700 Sk. Slávnostná kolaudácia
sa konala 8. októbra 2007 za účasti primátora mesta Ing. Jozefa
Horníka a poslancov MZ. Sponzori: Montáža – Miroslav Capek,
Miroslav Potočár, Pavol Targoš, OKI Hydraulik – Milan Hacek,
Čejs – Emil Sýkora, Klampiarstvo – Ján Zuzčák, Miroslav Čimbo-
ra, Anton Fuňák, Komad Krásno, Železiarstvo Hammer, Miroslav
Neveďal, Štefan Zborovančík, Peter Štrba. ĽP

Tenisový turnaj
Dňa 18. augusta 2007 sa na dvorcoch Základnej školy Mládežníckej uskutočnil
2. ročník tenisového turnaja Mesta Krásno nad Kysucou. Športové podujatie
pripravili Michal Pagáč, Peter Presalovič, Juraj Kuba, Michal Masnica a František
Kopásek s cieľom spropagovať tenis v meste. Záštitu nad podujatím prevzal
prednosta mesta Jaroslav Pagáč. 
O štart na turnaji bol veľký záujem. Prihlásilo sa celkom desať dvojčlenných
družstiev, ktoré organizátori rozdelili do dvoch skupín, v ktorých odohrali celkom
36 zápasov. Víťazi skupín sa stretli vo finále o celkové prvenstvo a družstva na
druhých miestach zápolili o bronzovú priečku. Vo finále si napokon prvenstvo
vybojovala dvojica Anton Štrba a Zdeno Bukový, ktorá zdolala zmiešaný pár
Helena Gucká a  Juraj Kuba. V detskej kategórii si prvenstvo vybojovala dvojica
Kamil Koleno a Kristian Gábor ako druhý skončili Milan Gašperák a Tomášom
Ševčíkom.
VVýýsslleeddkkyy:: 1. Anton Štrba a Zdeno Bukový
2. Mgr. Juraj Kuba a Ing. Helena Gucká
3. Mgr. Marián Ondrúšek a Mgr. Martin Jozefík. 
KKaatteeggóórriiaa  ddeettii:: 1. Kamil Koleno a Kristián Gábor, 
2. Milan Gašperák a Tomáš Ševčík.
V budúcom roku by organizátori na turnaji privítali tenistov z celých Kysúc.
Poďakovanie za podporu patrí Pavlovi Janošíkovi, Milanovi Gašperákovi, Jánovi
Zátekovi, Jurajovi Lahutovi, Jánovi Horniačkovi, Pavlovi Húšťavovi, Mariánovi
Tutkovi, Milanovi Tomčalovi, Martinovi Kolenčíkovi, Petrovi Larišovi, Jaroslavovi
Pagáčovi, Jane Pagáčovej a Miroslavovi Potočárovi. ĽP


