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Dvojmesačník mesta Krásno nad Kys

Vážení občania!
Prihováram sa Vám v čase sviatočnom, keď sa stretávame so svojimi
najbližšími a dávame si nové predsavzatia; Vianoce a ich oslava sa dajú spojiť s
celkom nesúvisiacimi vecami a ich zmysel sa dá rôzne prekrútiť, až nám často
unikne ich pravý význam. Niektorí ľudia
nepoznajú skutočný zmysel Vianoc. Je to
pre nich iba pekná tradícia. Kým v
nedávnej minulosti sa nesmelo verejne
hovoriť ani o pôvode Vianoc, ani o narodení Pána Ježiša Krista, oslavovali sa
sviatky splnenia pracovných úloh,
neskôr sviatky pokoja, lásky a radosti,
rodinnej pohody. Dnes sa väčšinou prijí-

M

ucou/december

Nepredajné

ma, že Vianoce sú oslavou narodenia
Pána Ježiša Krista. Miesto deda Mráza
vytláča reklamný Santa Claus so svojou
ponukou „výhodných“ vianočných tovarov a služieb. Hovorí sa, že Vianoce
patria k najkrajším sviatkom v roku.
Myslím si ,že je to naozaj tak. Na svete je
mnoho ľudí, ktorí sú mrzutí a uponáhľaní
z každodenného kolotoča. No počas
Vianoc akoby sa ten každodenný
kolobeh zrazu spomalil. Mrzuté tváre
ľudí sa začnú vyjasnievať a uponáhľanosť sa mení na radosť. V mestách býva
veľký zhon, ale každý ho vníma inak ako
obvykle - veď je to „predvianočný zhon“.
Na chmúrnych tvárach sa blysnú
úsmevy, oči ľudí žiaria šťastím. Na

alý chlapček sa vrátil domov s plačom.
- Čo sa stalo? - pýtal sa ho starý otec - bili ťa?
- Nie, - odpovedal cez slzy.
- Robili ti zle?
- Nie.
- Tak potom čo sa stalo?
- Vieš, hrali sme na skrývačku a ja som sa veľmi dobre
skryl. Tešil som sa na to ako ma budú hľadať. A oni ma
chvíľu hľadali, a keď ma nenašli, všetci odišli domov.
Chápeš, starý otec, nikto ma nehľadal, nikomu som
nechýbal...
Tento príbeh vystihuje človeka, ktorý utekal a skrýval
sa pred Bohom, ale Boh na neho nezabudol. Boh ho stále
s láskou hľadal. Avšak postoj ľudstva nebol ten pravý a
správny. Človek nemá žiť na úteku ako Adam a Eva. Má
sa dať Bohu nájsť. Toto je pre nás ľudí obzvlášť radostnou zvesťou - že Boh nás hľadá a dá sa aj nám nájsť.
Vianoce sú predo dvermi. Skúsme sa vydriapať z krovia
nákupov, behania a zháňania. Skúsme si nájsť tiché
miesto, kde by nás náš Boh mohol nájsť. Ale nečakajme
nečinne. Aj my spravme zo svojej strany všetko, čo
môžeme. Buďme ľudia, čo ho hľadajú. Možno sme veľa
zanedbali vo svojom živote a v rodine, možno ochladla
naša viera, možno máme až veľmi tvrdé a bezcitné srdce.
Bude veľmi potrebné nájsť Boha počas týchto dní.

Ježiško sa narodil
Na nebesiach kométa,
do diaľavy odlieta,
ohlasuje radosť, šťastie,
že Ježiškovo srdce rastie.
V Máriinom lone sladko dýcha,
nebies šťastie, nebies pýcha.
Na drevených jasličkách,
sníva spása maličká.

vianočné sviatky sa vždy tešíme všetci.
Každému pri tomto slove napadne niečo
iné. V tých lepších prípadoch je to
myšlienka na najkrajšie sviatky roka,
spomienka na to, že celá rodina bude
pohromade, že všetci sú k sebe milší,
lepší. Verím, milí spoluobčania, že nádej
i odhodlanie posunúť sa dopredu budú
prítomné vo Vašich životoch po celý rok
2008. Pri vstupe do nového roku 2008
Vás chcem z úprimného srdca pozdraviť
a zaželať Vám mnoho zdravia, lásky,
porozumenia a Božieho požehnania.
Zároveň sa Vám chcem poďakovať za
všetko, čo ste v uplynulom roku vykonali
v prospech nášho mesta.
Primátor mesta Ing. Jozef Horník

Sviatky Božieho narodenia majú veľa spoločného s našou
ľudskosťou. Boh chce, aby sme sa počas týchto sviatkov
stávali viacej ľuďmi. Mali by sme mať čas vstúpiť do seba
a dívať sa na svoj život Božími očami. Viacej ľuďmi sa
stávame, keď pestujeme svoje vzájomné vzťahy. Koľko
priateľstiev a dobrých vzťahov zaniklo kvôli našej
ľahostajnosti alebo
chladu.
Prajem Vám aj s
naším kaplánkom,
moji farníci, aby ste
zažili chvíle, keď Vám
Boh bude chýbať, a
aby ste ho preto začali
trpezlivo hľadať, aby
ste sa hľadaním Boha
stávali viacej ľuďmi,
aby Vašu ľudskosť
cítili aj Vaše rodiny,
priatelia a známi.
Požehnanie a pokoj
Vám praje
dekan Pavol Špita
a kaplán Jaroslav Dekan
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SLOVO
NA
ÚVOD
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bdobie Vianoc
predstavuje osobitný čas. Čas, v ktorom
je potrebné a
prirodzené naplniť srdcia dobrotou a láskou.
Nielen deti, ale aj my
dospelí sa tešíme na
atmosféru, ktorá je prevoňaná ihličím,
medovníkmi a milými
pohľadmi. V tomto
období snáď nikto nie je
sám. Celé rodiny sa
stretávajú pri bohato
prestretých stoloch, kde
spomínajú, hodnotia a
rekapitulujú. Pri
redakčnom stole sa
stretla aj naša redakčná
rada, aby pre Vás
pripravila toto posledné
tohtoročné číslo novín
Krásňan. Veľmi rýchlo
uplynul čas a prvý rok
vydávania nášho, ale
predovšetkým Vašich
novín, čochvíľa prehupne do ďalšieho ročníka.
Dúfame, že v každom
čísle, ktoré sa dostalo
do Vášho domova, ste si
našli to svoje... Príprava
a vydávanie novín je
práca náročná, preto
ďakujeme všetkým,
ktorí nám akýmkoľvek
spôsobom pomáhali.
Dúfame, že elán a
nadšenie, s akým sme
ich pripravovali, nám
zostane a vydrží aj v
novom roku. Milí
čitatelia, k vianočným
sviatkom Vám chceme
zaželať atmosféru pokoja a lásky v rodinách,
aby ste okoliu preukazovali lásku a dobrotu
nielen v období Vianoc.
Na prahu nového roka
2008 Vám zo srdca prajeme úspechy v osobnom, rodinnom živote a
najmä Božiu pomoc pri
riešení problémov a
uskutočňovaní všetkých
predsavzatí.
Redakcia

AKTUALITY

Krásňan

Mikuláš
šetci, ktorí prišli 6. decembra
2007 pred Kultúrny dom v
Krásne nad Kysucou, sa mohli
stretnúť s Mikulášom. Príchod Mikuláša
potešil hlavne tých najmenších. Mikuláš
sa priviezol na koči, v ktorom mu robili
spoločnosť anjel a čert. Jeho cesta so
sprievodom skončila v kostole, kde sa
spolu s ostatnými zúčastnil na svätej
omši. Tu mu deti z Krásna poďakovali a
pripravili prekvapenie v podobe hudobného programu. Na záver tohto dňa bol v
Krásne rozsvietený stromček na námestí i
pri mestskom úrade. Mikulášsky deň
pripravil mestský úrad v spolupráci s
kultúrnou komisiou, Základnou umeleckou školou v Krásne, Farským úradom,
Speváckym zborom Vtáčatá, Ženskou
folklórnou skupinou a Ochotníckym divadlom Skala. Poďakovanie za pomoc patrí aj
Ing. Jurajovi Čimborovi, Petrovi Ďuranovi,
Petrovi Srvátkovi
JĎ

V

O rozvoji Krásna
a regiónu Kysúc
ňa 19. októbra 2007 sa uskutočnilo slávnostné zasadanie MO SNS v
Krásne nad Kysucou, na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia MO SNS z celých Kysúc
ako aj zástupcovia Okresného lesného úradu,
Slovenskej poisťovne a ďalších inštitúcií.
Rokovania sa taktiež zúčastnil primátor mesta
Krásno Ing. Jozef Horník, ktorý vo svojom vystúpení zdôraznil, že v meste sa konečne pohlo
aj s výstavbou nájomných bytov pre občanov
Krásna. V časti Zákysučie začali stavať obytný
dom, v ktorom bude 16 bytov a postupne k
nim pribudnú ďalšie aj rodinné domy. Začalo
sa aj s výstavbou tribúny na futbalovom
štadióne. Hovoril tiež o príprave projektov na
čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Riaditeľ Združenej strednej školy drevárskej
PaedDr. Ján Palko priblížil prítomným činnosť
školy a oboznámil ich o súčasných problémoch ako aj o ďalšom rozvoji školského za-

D

riadenia. Prednosta Okresného lesného úradu
v Čadci Ing. Podsklan sa vo svojom vystúpení
zaoberal celkovou hygienou lesa, tiež opatreniami pri ošetrovaní napadnutých porastov.
Účastníci rokovania sa zaujímali o ďalšie problémy, ktoré trápia našich občanov.

Kaplnky
na pohľadniciach

Občianske združenie Kultúrny prameň
vydalo súbor pohľadníc. Ide o trinásť
vyobrazení kaplniek (z toho dva kostoly), ktoré sa nachádzajú priamo v
meste alebo v okolitých osadách. „To, čo
spája všetky osady na pohľadniciach, sú
kaplnky“, uvádza sa na obale súboru.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou
úniou.
LH

SEPAROVANÝ ZBER
Kalendár vývozu separovaného zberu v 1. polroku
2008 pre rodinné domy:
Blažkov
Krásno
Kalinov
Január
2.1.
3.1.
4.1.
Február
25.2.
26.2.
27.2.
Marec
25.3.
26.3
27.3.
Apríl
28.4.
29.4.
30.4
Máj
26.5.
27.5.
28.5.
Jún
23.6.
24.6.
25.6.

DRAŽBA
BYTOV

!

Dražba bytov v nadstavbe bytovky
č. 1499 prebehla 26. októbra
2007 na mestskom úrade.
Vydražilo sa 13 bytov. Dňa 30.
novembra 2007 sa vydražili ďalšie
4 byty.

Krásňan

AKTUALITY

Z primátorovho
zápisníka
29. október

31. október
2. november
5. november
11. november

12. november
12. november
1. december
10. december
14. december
14. december
18. december

jednanie o projektovej dokumentácii, most
Kalinov a chodníky hlavná cesta Kalinov
pred spustením cesty na Oravu
jednanie s firmou SWEDWOD - spustenie
prevádzky
spustenie lisu pre separovaný zber
jednanie o predĺžení autobusového školského spoja do Dunajova
Krásňanská desiatka - štart pretekov a
odovzdávanie cien víťazom
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Uctili si svojich
kolegov
Mesiac október je každoročnou príležitosťou vzdať úctu
starším, poďakovať sa im za to, čo urobili pre ďalšie
generácie, potešiť ich, vytvoriť milú atmosféru, ktorá by
ich oslovila, milú slávnosť. Len vtedy ich srdcia môžu
pookriať. O to sa snažilo aj vedenie Základnej školy na
Mládežníckej ulici, keď zorganizovalo ďalšie stretnutie s
bývalými pedagógmi školy. A tak sa na slávnosti stretli
mladí s tými skôr narodenými, aby sa podelili o zážitky
a vytvorili si vzťah spriaznenosti. Súčasní učitelia školy
svojim bývalým kolegom pripravili so
žiakmi pestrý program.
Bezprostredná atmosféra
popriala tomuto sviatku. Už
sa všetci tešia, ako sa spolu
stretnú na budúci rok.
LH

jednanie o bytovkách na Stavebnom úrade
v Žiline
Mestské zastupiteľstvo
prezentácia reedície monografie Krásno
nad Kysucou - Prechádzky storočiami
Mestské zastupiteľstvo
jednanie - kvôli problémom s MMDS
výročné valné zhromaždenie členov a
prívržencov TJ Tatran Krásno
jednanie s Multitelom ohľadom káblovej
televízie

Farské
oznamy

Na cintoríne opäť stojí kríž
Obyvatelia nášho mesta sa dočkali nového kríža na
miestnom cintoríne. Starý sa zrútil uprostred búrky a veternej smršte v auguste 2007. Konštrukciu kríža pripravil
Štefan Pagáč. Marián Šustek naň naniesol vrstvu
lazúrového laku. Zároveň, keďže smrekové drevo pri
vyschýňaní popraskalo, škáry vytmelil. Pri práci mu
pomáhal aj Vladimír Zátek. O starý kríž, ako sme zistili,
sa v polovici osemdesiatych
rokov zaslúžili Ladislav Bakala
a Ján Lahuta. Nový kríž 2.
novembra 2007 posvätil pán
dekan Pavol Špita. LH

Ondrejské hody
Dňa 2. decembra 2007 sa v
našej farnosti slávili
Ondrejské hody. Na rannej
omši bola prítomná aj Televízia Patriot,
ktorá potom vysielala svätú omšu pre divákov Žilinského
kraja. Svätých omší sa zúčastnil aj rodák kanonik Pavol
Šadlák.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. novembra 2007
– Uzn.č. 252/2007 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: MUDr. Milan Peteraj, Milan Šuráb, Miroslav Capek,
overovateľov zápisnice - Ján Kubala, Mgr. Gabriela Bírová a
program rokovania MZ.
– Uzn.č. 253/2007 - MZ schvaľuje odpredaj pozemku p. č.
71/4 o výmere 581 m2 za cenu 6,- Sk/m2 pre Katarínu
Kubišovú, bytom Krásno nad Kysucou č. 1378.
– Uzn.č. 254/2007 - MZ schvaľuje výmenu parcely KN C
6417/252 - ostatné plochy o výmere 162 m2 a parcely KN
C 6417/253 - ost. plochy o výmere 436 m2, ktoré boli
vytvorené GO č. 148/2004 z parcely KN C 6417/2, vedenej
na LV č. 1812 - vlastník Mesto Krásno nad Kysucou za
parcelu KN C 6417/10 - zast. plochy (cesta) o výmere 503
m2, ktorá bola vytvorená GO č. 148/2004 z parcely KN C
6417/10 vedenej na LV 1088 - vlastník spoločnosť SPN, v.
o. s Krásno nad Kysucou č. 1513 a finančné vyrovnanie
spol. SPN, v.o.s. v prospech Mesta Krásno nad Kysucou v
sume 23.750,- Sk (doplatok 250,- Sk/m2 za 95 m2 prevedenej nehnuteľnosti z vlastníctva Mesta Krásno nad
Kysucou do vlastníctva SPN, v.o.s.) a prevzatie vecného bremena, ktoré bolo zriadené na parcele KN C 6417/10 za
účelom prejazdu osobných áut do garáží v prospech vlastníkov a užívateľov garáží podľa zmluvy č. V-1113/00 zo dňa
13. júna 2000.
– Uzn.č. 255/2007 - MZ schvaľuje výstavbu garáží na parcele
č. 3747/2 podľa geometrického plánu tak, aby bol využitý
celý priestor.
– Uzn.č. 256/2007 - MZ schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy
po nebohej Kuckovej Jane na jej deti s podmienkou zaplatenia nedoplatkov.
– Uzn.č. 257/2007 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu:
Príjmová časť
+100 tis. Sk v položke nájomné KRASBYT
Výdavková časť:
+300 tis. Sk školská jedáleň MŠ Lesnícka (interiérové
vybavenie),
+100 tis. Sk Koncepcia rozvoja mesta v tepelnej energetike
z položky nájomné KRASBYT

+25 tis. Sk akcia „Mikuláš“,
+160 tis. Sk nákup 8ks panelov á 20 tis. Sk na most do
osady Jedličník,
+300 tis. Sk kanalizácia Bajcárová ulica (Mudr. Hálkova),
+3 tis. Sk príspevok Športový klub Kalinov na hokejbalový
turnaj, z rozpočtu iné príspevky.
– Uzn.č. 258/2007 - pozastavené
– Uzn.č. 259/2007 - MZ schvaľuje:
pracovníkom mesta odmenu 50% z platu,
odmenu 50% z platu primátorovi za mesiac november,
december,
odmenu 25% z platu kontrolórke za mesiac november,
december,
odmeny 2.000,- Sk brutto poslancom,
zníženie rozpočtu z položky tribúna na všetky odmeny.
–Uzn.č. 260/2007 - MZ schvaľuje návrh komisií na vykonanie
inventarizácie majetku mesta Krásno nad Kysucou k 31.
decembru 2007.
– Uzn.č. 261/2007 - MZ schvaľuje odmenu pracovníkom aktivačnej činnosti, pracovníci, ktorí pracujú pri vývoze TKO a
stavebných prácach navýšenie o 100%.
– Uzn.č. 262/2007 - MZ schvaľuje pokračovať v predaji
ostatných bytov v nadstavbe 1499 dražbou.
– Uzn.č. 263/2007 - MZ berie na vedomie inf. správu o
hospodárení mesta a KRASBYTU.
– Uzn.č. 264/2007 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo dňa 8. októbra 2007.
–Uzn.č. 265/2007 - MZ berie na vedomie správu o vymáhaní
nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti a TKO.
– Uzn.č. 266/2007 - MZ berie na vedomie správu kontrolórky
a kontrolu plnenia uznesení od roku 2004 - 2007.
– Uzn.č. 267/2007 - MZ berie na vedomie rozpis zmien pracovnej pohotovosti zimnej údržby 2007 - 2008.
– Uzn.č. 268/2007 - MZ neschvaľuje odpredaj ani prenájom
pozemku p. Chlebekovi Petrovi, Krásno č. 1433.
– Uzn.č. 269/2007 - MZ ruší uzn. č. 136/2005, 182/2006,
183/2006 a 28/2007.

HONZA NEDVÉD v Krásne
V nedeľu 18. novembra 2007 zažil
Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou
najväčšiu udalosť v kultúrnej oblasti.

Vystúpila tu česká legenda Honza
Nedvěd, ktorý dostal do varu
vypredanú sálu. Nedvěd so skupinou
spievali jeden hit za druhým. Ako
spevák a dobrý zabávač sa predstavil
aj synovec Honzu Vojta Nedvěd.
Krásne romantické texty, melodické
pesničky sa poslucháčom páčili a
po celý čas spolupracovali s
charizmatickým spevákom.
Slová piesní zaznievali z
hľadiska spolu s tónmi
hudobných nástrojov. MsÚ
v Krásne si touto akciou
zapísal bod a dúfame, že
kultúrny zážitok
z vystúpenia
priniesol radosť nielen Krásňanom,
ale aj Nedvědovým
fanúšikom z blízkeho okolia. JĎ

Krásňan

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Aktuality zo škôl
Deti s rodičmi
ukázali svoju
šikovnosť
Vedenie Materskej školy Prvosienka
zorganizovalo zaujímavú akciu - pracovnú výchovu pre deti a ich rodičov.
Pri tomto podujatí deti získavali nové
vedomosti a prehlbovali si všeobecné
poznatky o prírode, pričom im
výdatne pomáhali rodičia. Včielky
napríklad spolu s rodičmi lepili
farebný materiál, aby vzniklo
samostatné dielo, Kačiatka použili
prírodné materiály, Slniečka vytvorili
Ježka Bežka, Vtáčatá lepili pokrčený
materiál a ďalšia trieda farebného
šarkana. Každý sa činil, ako vedel.
Rodičia videli, aké sú ich deti šikovné.
A že vedia spolupracovať...
LH

Jeseň pani bohatá...

Ako vytvoriť vzťah
KU KNIHE
V dnešnej dobe elektronických médií a počítačov je možno naozaj ťažké
dostať sa ku knihe. Pritom kniha je skutočným intímnym priateľom a
pretvára, formuje človeka. Na tento fenomén si svojou iniciatívou
spomenula aj Slovenská pedagogická knižnica, ktorá vyhlásila na
Medzinárodný deň školských knižníc súťaž o najzaujímavejšie podujatie
tej-ktorej školskej knižnice, a to všetko pod záštitou podpredsedu vlády a
ministra školstva SR Jána Mikolaja. Do samotnej súťaže sa zapojila tiež
naša základná škola, ktorá vypracovala samostatný projekt Čo nám
zanechal Guttenberg? Realizovali ho prostredníctvom viacerých aktivít išlo napríklad o využitie knižnice v oblasti sci-fi prostredníctvom
knižničných jednotiek a počítača, metóda „rotujúci prehľad“ preverila
vedomosti súťažiacich na viacerých stanovištiach, nasledovali nápady a
vynálezy, žiaci sa stretli so spisovateľom a rozprávkovou ríšou, ilustrovali
vlastné rozprávky a napokon čítali rozprávky v nemeckom a anglickom
jazyku.
LH

Jeseň je prekrásne ročné obdobie,
ktoré rozdáva svoje bohaté dary - zrelé,
slnkom sfarbené ovocie, lístie a babie
leto. Aj v kalinovskej škôlke jeseň
prekvitla v plnej paráde. Jej dary deti
spracovali svojimi šikovnými rukami.
Celá výchovná práca sa niesla v znamení čarovnej jesene. Na základe
pozorovania a obrázkového materiálu
sa deti oboznamovali s jej charakteristickými znakmi. Učili sa piesne,
básne, jeseň zobrazili aj na výkresoch.
Plody zase využívali na pracovnej
výchove a v ranných hrách, a tak
vznikali prekrásne výtvarné práce z
lístia a rôznych plodov jesene. Tieto
malé umelecké diela teraz skrášľujú
nielen materskú školu, ale aj priestory
základnej školy. Vyvrcholením jesene
bol Deň jablka v MŠ. Pod týmto
názvom usporiadali podujatie pre deti
a ich rodičov. V tento očakávaný deň
každé dieťa po príchode do škôlky
dostalo čelenku s logom jablka. Škôlka
sa zmenila na rozprávkovú záhradu
plnú prekvapení. Pani učiteľky a
mamičky priniesli jablkové koláčiky,
pripravili chutné šalátiky a ovocnozeleninové misy. O zdraví a zdravej
výžive predniesla svoj referát pre
všetkých prítomných pani učiteľka
Milotka Michnáčová. Deti potešili svoje
mamičky krásnym jabĺčkovým programom a potom spoločne s rodičmi
kreslili, strihali jabĺčka, pestrofarebné
lístočky. Skvelú atmosféru vyčarovala
hlavne príjemná spolupráca dieťarodič-škola.
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Predstavujeme:
Základná
umelecká škola
História
Základné umelecké školy, predtým pod názvom ľudové
školy umenia, vznikali
po roku 1961 z bývalých hudobných škôl. V Krásne nad
Kysucou je od roku 1970, mala však problémy s priestormi a nedostatkom kvalifikovaných učiteľov, tiež s materiálnym vybavením. Vlastnú zrekonštruovanú budovu
dostala ZUŠ do užívania až v roku 1977,
budovu tzv. Hasičského domu. Do 1975/1976 tam
sídlila štátna ľudová škola, neskôr ZDŠ. Interiér školy
prestavali a zaviedlo sa tam ústredné kúrenie. Riaditeľkou
školy sa stala Oľga Bezačinská. Od roku 1999 je
riaditeľkou Mgr. Alica Nadzamová. V minulosti tu pôsobil známy bábkarsky krúžok, pod vedením Oľgy
Macurovej, neskôr dramatický pod vedením Jána Kasaja.

Pohľad na súčasnosť
Niekoľkoročné úsilie pedagógov prináša svoje ovocie.
Hudobný odbor pripravuje raz do mesiaca interný koncert svojich žiakov v koncertnej sále ZUŠ. Okrem nich sa
tradíciou stal Vianočný koncert ZUŠ a benefičný koncert
pri príležitosti Dňa narcisov. Na záver školského roka sa
pravidelne predstavujú na absolventskom koncerte žiaci,
ktorí ukončili sedemročné štúdium hry na hudobnom
nástroji. Takmer tradíciou sa už stalo zúčastňovanie sa na
interpretačných súťažiach. Veľmi nás teší, že súčasťou
tradície sa stáva i získavanie výborných umiestnení.
Celoslovenskej súťaže „Čarovná flauta“ v Nižnej sa v
novembri zúčastnila naša žiačka Kristínka Byrtusová už
tretíkrát. Kým minulý rok v hre na klarinet obsadila
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krásne tretie miesto, tento rok sa stala víťazkou. Potešila i
Natália Jozefíková, ktorá v hre na saxofón, napriek veľkej
konkurencii, obsadila tretie miesto. Pravidelne sa
zúčastňujú súťaží i speváci (Vokálna jar v KNM) a akordeónisti (Akordeónový festival Rajecké Teplice a KNM).
Tanečný odbor spestruje naše koncerty nápaditými choreografiami i kostýmami. Deti absolvovali od založenia
tanečného odboru v školskom roku 1999/2000 množstvo
súťaží. Pravidelne však navštevujú „Tanečný Kubín“ a
„Bojnice Dance“ odkiaľ sa vracajú s oceneniami.
Každoročnou akciou, ktorú pripravujú predovšetkým
mladí tanečníci je Majáles. Prezentujú na ňom všetky
choreografie pripravené za uplynulý školský rok.
Každoročný majáles sa teší veľkej priazni. Novinkou v
tanečnom odbore je súbor ľudových tancov „Drevárik“.
Verejnosti sa prvýkrát predstavil na „Svätoondrejskom
koncerte“. Výtvarníci zo ZUŠ sa zúčastňujú
predovšetkým súťaží - Maľovaná ZUŠ - ka Banská
Bystrica, Malé grafické formy Vrútky, Bienále ilustrácii
Galéria Martin, Bohúňová Paleta Dolný Kubín, Farebný
svet, Výtvarný Trenčín... Taktiež každoročne usporadúvajú verejnú výstavu svojich prác. ZUŠ úspešne pripravuje
žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy umeleckého
zamerania - konzervatóriá, školy úžitkového výtvarníctva
či tanečné konzervatóriá. Škola kladie dôraz nielen na
výuku vybranej hry na nástroj, chce žiakov viesť k láske k
umeniu. Preto organizujú pre deti návštevy Štátneho
komorného orchestra (Nedeľné matiné pre deti), koncerty
Big Bandu Žilinského konzervatória, koncerty vážnej
hudby), kde sa stretávajú so svetom hudby v podaní profesionálov. V minulom školskom roku škola zorganizovala zájazd na muzikálové predstavenie do Mestského
divadla v Brne. Pedagógovia so žiakmi naštudovali
detský muzikál „Jozef a jeho zázračný farebný plášť“,
ktorý úspešne odprezentoval nielen v Krásne. ZUŠ-ka v
Krásne nadviazala spoluprácu so Základnou umeleckou
školou v moravskom mestečku Háj v Slezsku. V budúcnosti by sa škola chcela zamerať na budovanie komorných
zoskupení - detskej kapely či súboru ľudovej hudby. ĽP

Krásňan

ŠKOLSTVO

7

Znovu vyšla kniha
o Krásne nad Kysucou
– od decembra v predaji
ňa 1. decembra 2007 sa v
Kultúrnom dome v Krásne uskutočnila slávnostná prezentácia
dotlačenej knihy Krásno nad Kysucou Prechádzky storočiami. Prvé vydanie knihy
vyšlo v júni 2006 a bolo v rekordnom čase
vypredané, preto sa zostavovateľka Mgr.
Ľubica Podoláková a Mária Ščuryová z
vydavateľstva Magma rozhodli pre dotlač.
V histórii Kysúc je to prvý prípad, kedy sa
robila dotlač monografie. Sobotňajšej
prezentácie sa zúčastnilo viacero
pozvaných hostí, ako primátor mesta
Krásno Ing. Jozef Horník, MUDr. Štefan
Masnica s manželkou, akademický maliar
Pavol Muška, z Úradu Žilinského samosprávneho kraja Mgr. Zuzana Muchová a
Ivan Čulák. V kultúrnom programe vystúpila Ženská folklórna skupina, ktorá tento
rok oslávila okrúhlu 30 a krásne slovenské
piesne zaspievala Spevácka skupina pri
Klube dôchodcov. Slovom prezentáciu
sprevádzal spisovateľ MVDr. Miloš
Jesenský. Dotlačenú knihu posvätil kaplán
Mgr. Jaroslav Dekan, aby sa knihe darilo.
Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí podporili knihu - VB Leasing Bratislava; vdp.
Rudolf Maslák Mníchov; Školáčik - JUDr.
Milan Rebroš Krásno nad Kysucou;
Potraviny Peter Ďurana Krásno nad
Kysucou. Autorka tiež ďakuje za pomoc a
podporu svojej rodine, Radoslavovi
Nevedelovi, Janke Ďuranovej, Milošovi
Jesenskému, Milanovi Rebrošovi, Zdenovi
Kubalovi, Milade Jarabicovej.
MJ

D

MATRIKA

Pozvánky – Kino Lipa

Narodení

Január 2008

Samuel Novotný, Michal Varmus, Anna Svrčková, Peter
Arendárik, Sofia Padyšáková, Matúš Birtus, Alexandra
Rajteková, Rebeka Rajteková, Natália Kuljovská, Michal Miko,
Adam Murčo, Patrik Strýček, Tomáš Budoš, Marcel Kuljovský,
Adrián Podpleský, Dávid Potočár, Tobias Vojtuš

13. január 2008 o 18.00 Hviezdny prach
27. január 2008 o 18.00 Bourneovo ultimátum

Sobáše

Pripravujeme:
10. február 2008 Škaredé káčatko a ja
24. február 2008 Posledná légia
Zmena programu vyhradená!

Ing. Róbert Zárodňanský a Bc. Eva Vajdíková, Radoslav Rábik
a Lenka Podoláková

Úmrtie
Michal Capek 65 r., Emília Ondrušková 53 r., Jozef Jozefík 71
r., Iveta Lehocká 33 r., Kristína Štrbáková 61 r., Ján Oravec 51
r., Emília Lažíková 78 r., Karol Bukový 79 r.,
Agnesa Švancarová 78 r., Helena Králiková 78 r., Pavlína
Švábiková 86 r., Ján Vaňovec 59 r., Mária Kormancová 76 r.

POZVÁNKA
Dňa 29. februára 2008 sa bude konať vedecká
konferencia KRESŤANSTVO NA KYSUCIACH
V PRIEBEHU STOROČÍ v Kultúrnom dome
Rudolfa Jašíka v Turzovke.
Garant podujatia: Občianske združenie Terra Kisucensis
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Jubilejné
Krásno nad
Kysucou
590 rokov
Metačná listina z 13. decembra 1417
Ján, syn Mikuláša, syna Mikuláša. Ján, dedičný richtár
mesta Žiliny, bol do držby Krásna vovedený v roku 1417. V
decembri tohto roku (na Luciu) bola vykonaná metácia čiže
ohraničenie Krásna, ktoré bolo v tom čase najsevernejšie
obývaným sídliskom na Kysuciach. Ján sa asi zaoberal
diaľkovým obchodom, zameriaval sa na obchod s vlnou.
Významnú úlohu hralo, že vlastnil celý chotár Krásna,
územie ktorého sa zrejme hospodársky využívalo (na pasenie oviec). Chotár Krásna nad Kysucou zaberal v tom čase územie
pri strednom a hornom toku Kysuce a bystrickú dolinu.
Preklad latinského textu: „My veru na základe príkazu nášho
pána kráľa ponížene byť poslušní sme zaviazaní. Spolu s Mikulášom
z Poruby, kráľovým človekom v uvedených kráľovských listinách
určeným, nášho človeka, tj. zdvorilého muža Tomáša, kňaza našej
cirkvi na spomenutý kráľov rozkaz verne na hodnoverné svedectvo
trvalé sme určili. Tí, ktorí domov odtiaľ k nám sa vrátili, nám rovnako
uviedli, že oni sami na sviatok sv. Lukáša a o ďalšie k tomu dostatočné dni na tvár obce Krásno pristúpili, so susedmi a
spoluhraničiacimi všetkými, sem zákonne zvolanými a s prítomnými
pristupiac pravé hranice starodávné a nové podľa dávnych vztýčiť na
miestach hraničných. Takže prvé sa na začiatku začali reambulovať
hranice tejto obce Krásno z južnej strany, od rieky alebo riečky ľudovo
volanej Kysuca, kde nech je prvá hranica, a samu rieku za prvú hranicu určili. Odtiaľ kráčajúc touže líniou k priestoru na stranu západnú
prišli k riečke Rakovka (Malá Raková, Kyssrák pataka), túto riečku za
hranicu určili. Odtiaľ idúc touže líniou prišli k rieke Ochodnica
(Hohocznicza pataka), a tu odtiaľ horu Javorske prekročiac, skrz túto
smerom na sever sa dostali k riečke Veľká Raková (Nagrak pataka),
túto rieku za hranicu určili. Odtiaľ týmto smerom kráčali k jednej rieke
alebo riečke ľudovo zvanej Bahaňa (Bukonna), kde hranicu vztýčili.
Ďalej kráčajúc odtiaľ na východ prišli k riečke Trstená (Torsthenna
pataka), kde podobne vztýčili hranicu (hraničný medzník). Odtiaľ
touže líniou a priestorom kráčali k riečke Milošov (Milosso pataka),
ktorú určili za hranicu. Touto líniou došli k riečke Svrčinovec (Surok
pataka), ktorú tiež ustanovili za hranicu, kde hranice Uhorska a
Poľska sú určené, tu je spoločná hranica. Odtiaľ idúc touže líniou a
priestorom prišli k nejakej riečke a lúke Čadca (Chata pataka), kde
hranicu ustanovili. Odtiaľ k priestoru južne prekračujúc skrz nejaký
vrch, cez vrchol tejže hory Hradnica a Rača (Hradnicza a Radcza), na
ktorom mieste kedysi lúka bola. Odtiaľ zostúpili k rieke Klubina, kde
hranicu určili. Odtiaľ išli nejakou vodou alebo riekou Bystrica volanou
k hore Istebna tiahnuc, kde hranicu určili. Odtiaľ po tejto línii išli k
riečke Hlboký potok (Helboka pataka), za hranicu ho určili. Odtiaľ
prišli k predošlej hranici k rieke Kysuca, kde hranice sú vymedzené.“

Vomáček), keď si pozrel oba plány, vyhútal čoskoro i tretí - zdánlive
imaginárny, ktorého uskutočnenie malo stáť nepatrnú obetu zo strany
farára. Tento totiž pochopil dôležitosť situácie a vyhútal plán, ako by
sa mohlo stať, že by veľký projektovaný kostol pre Novú Bystricu
mohol stáť v Krásne. K plánu pána farára bolo treba poriadneho
počastúnku pánu inžinierovi, čo pravda, nevystalo. Že sa pán farár
nezmýlil a natrafil na správnu strunu pána inžiniera o tom svedčí, že
v roku 1861 začali sa kopať základy pre veľký kostol - teda čachry sa
vydarili.“ Príbeh je to milý, no nie celkom sa zhoduje so skutočnosťou.
Novobystrický kostol stál už v roku 1857 a krásňanský kostol sa staval
v roku 1861. Ak by krásňanský farár chcel, aby jestvoval väčší kostol
v Krásne, začal by stavať už pred novobystrickým, teda pred rokom
1857, nečakal by štyri roky. Ďalšia známa dodnes kolujúca verzia
tohto príbehu je o zámene až troch plánov kostola. Medzi kostolmi z
Krásna, Novej Bystrice a Čadce. Pre uvedenie na správnu mieru treba
spomenúť, že čadčiansky kostol bol postavený už v roku 1734. Nech
to už bolo akokoľvek, v každom prípade v Krásne sa pričinením
mnohých rúk nachádza najväčší kostol Nitrianskej diecézy.
V roku 1861 sa začali kopať základy na stavbu veľkého kostola.
Stavbu zadal štát architektovi Grünovi z Rašova. Kameň sa lámal v
blízkom chotári a tehlu pálili v provizórnej peci na kysuckej sihoti.
Stavbu dokončili v roku 1867. Neorománsky kostol má jednoloďový
priestor. Presbytérium (miesto, kde kňaz slúži sv. omšu) má rovný
uzáver. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými
pásmi. Neorománska hladká fasáda je členená združenými oknami.
Kostol je 52 m dlhý, 18 m široký a 18 m vysoký v strede klenieb. Veža
má výšku 34 m. V prvej svetovej vojne prišiel kostol o tri zvony (dva
ešte zo starého kostola) a o píšťalky z organu. Dp. Andrej Cvinček pre
krásňanský kostol zakúpil štyri zvony, každý zvon dostal svoje meno sv. Ondrej, Sedembolestná Panna Mária, sv. Jozef a Umieračik.
Posvätil ich nitriansky kanonik Dr. M. Beňo v roku 1924.

80 rokov
140 rokov
Kostol sv. Ondreja 1861 - 1867
Starý drevený kostol dosluhoval a v Krásne sa uvažovalo o stavbe
nového väčšieho kostola, ktorý by spĺňal všetky očakávania. Do
Krásna nad Kysucou prišli „merníci a stavitelia“ a vymerali pozemok
pre novostavbu. Po polroku prišli plány na stavbu a štátny vymeriavač
priniesol miestnemu farárovi Ignácovi Vornáčekovi stavebné plány.
Okolo vzniku terajšieho kostola však koluje povesť, ktorú zaznamenal
aj kronikár. „Keď štátny merník priniesol do fary plány budúceho kostola krasňanského a zároveň i kostola novobystrického, stala sa zaujímavosť, vhodná priam pre kroniku. Pán farár Vornáček (kronikár
chybne napísal, že farár Černý a v iných prameňoch má meno

Hold slovenských a českých svätcov Kristovi
Kráľovi 1927
Nový farár Matej K. Burlas ako prvé po svojom príchode do
Krásna dal vymaľovať kostol. Práca bola pridelená akademickému
maliarovi Jozefovi Hanulovi zo Spišskej Novej Vsi, akad. maliarovi
Ondrejičkovi a Szalaymu zo Žiliny. Prácu vykonávali od 1. júla do 30.
septembra 1927. Prvá maľba v klenbe pri oltári je zapísaná na zozname kultúrnych pamiatok. Témou maľby je hold svätcov národa
slovenského a českého Kristovi Kráľovi. Ježiš Kristus sedí uprostred
na tróne obklopený ôsmymi svätými. V ruke drží Bibliu a pravú ruku
má zdvihnutá nahor so vztýčenými troma prstami. Svätci mu vzdávajú hold na kolenách. Z každej strany stoja štyria svätí. Zľava - sv.
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Bystrík(?), sv. Konštantín, sv. Metod, sv. Vojtech, sv. Ján Nepomucký,
nad ním sv. Václav a sv. Alžbeta a sv. Anežka.
V strednej klenbe sa nachádza maľba Nanebovstúpenie Pána Ježiša
a v tretej Nanebovzatie Panny Márie. V kostole sa nachádza viacero sôch
svätých - v popredí socha sv. Petra a sv. Pavla, vzadu pri vstupe do kostola sú sochy sv. Terézia z Lisieux a sv. Anton. Dva bočné oltáre sú venované Panne Márii, Sv. Jozefovi a Kristovi Kráľovi. Okrem spomínanej
maľby od akademického maliara Jozefa Hanulu sú zapísané ešte dve
pamiatky, a to ranoklasicistická monštrancia z konca 18. storočia od
neznámeho autora a neskorogotická plastika Madony s dieťaťom z
konca 15. storočia. Táto socha patrí k skvostom na Kysuciach.
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útoku boli Leopold Ďurana, Rudolf Mendlovský, Ján Novák, Robert
Altus a Teodor Ševec.“ Bolo to silné a zohraté mužstvo. Heslom klubu
bolo: „Doma vyhrať, vonku aspoň remizovať!“ V rokoch 1926 - 1931
Športový klub Krásno prehral len šesť zápasov (doma 2, vonku 4) z
celkového počtu okolo 50.

70 rokov
Oltárny obraz svätého Ondreja 1937
Dominantou farského kostola je obrovský obraz sv. Ondreja, patróna kostola. Obraz bol súčasťou oltára, ktorý vymenili v roku 1982 za
moderný oltár. Pôvodný zdobili sochy dvoch anjelov po bokoch,
uprostred Bohostánok, nad ktorým visel oltárny obraz. Obraz
namaľoval akademický maliar Kamínek v roku 1937. V dolnom rohu
je napísané: "Restauroval a dla originálu maľoval Ad. Kamínek akad.
maliar Olomucia 1937."
Maľba znázorňuje postavu sv. Andreja (Ondreja) apoštola, ktorého
si Ježiš vyvolil medzi prvými. Bol bratom apoštola Šimona Petra. Sv.
Ondrej pochádzal z mestečka Betsaidy na severovýchodnom brehu
Genezaretského jazera. Atribútom (symbolom) tohto svätca je X, čiže
svätoandrejský kríž. Na takomto kríži bol ukrižovaný. Maliar ho
zobrazil v stojacej polohe s pravou rukou položenou na srdci a pozerajúcim do nebies. Ľavou rukou pridŕža drevený kríž v tvare X. V pozadí
vidno obytné domy a jazero (Genezaretské jazero). Anjel nad svätcom
vznášajúci sa na oblakoch drží v rukách symboly mučeníctva, tŕňovú
korunu a palmovú ratolesť. Úcta k svätému Ondrejovi narastala
hlavne v stredoveku, je považovaný za patróna rybárov.

60 rokov
Kaplnka Lazný potok 1947
Kaplniek sa v Krásne nachádza jedenásť, kaplnku v Laznom potoku
postavili ako siedmu v poradí. Stavba sa začala na podnet Štefana
Buchtu (vtedy 17-ročný) v roku 1947. Pri výstavbe pomáhali aj jeho
súrodenci Pavol, Peter a Anton, no pridali sa aj ich kamaráti a priatelia. Rodina Buchtových sa dodnes o ňu stará. Zasvätili ju
Sedembolestnej Panne Márii. V roku 1948 kaplnku vysvätil vtedajší
miestny farár Ernest Omachel. Odvtedy sa každoročne v lete koná v
kaplnke svätá omša. V roku 1947 sa konala aj vysviacka kríža pri
rieke Kysuci. Pravdepodobne sa jedná o kríž pred podnikom Komad.
Posviacky sa zúčastnil správca fary Jozef Melo a kaplán Rudolf
Dančík.

Spolok
V roku 1927 pôsobil v Krásne nad Kysucou farár Matej K. Burlas.
V tomto roku založil Ľudový spotrebiteľný a úverový spolok, ktorý sa
zaoberal finančnou pomocou chudobnému ľudu. Farár Burlas sa stal
predsedom tohto spolku. Neskôr spolok dostal názov „banka“, svoj
stánok mal v budove Potravného družstva.
V rokoch 1926 - 1927 utvorili miestni učitelia spevokol. Účinkovali
hlavne v kostole, na verejných vystúpeniach, pri oslavách štátnych sviatkov. Viedli ho Anton Papík a Ján A. Novák. Spevokol veľmi skoro
zanikol.
Pred osemdesiatimi rokmi v obci pôsobili viacerí remeselníci,
medzi ktorých patrili pekár Ferdinand Gajdošík z Púchova, ktorý mal
založenú parnú pekáreň. Stolár Eduard Geryk si zriadil stolársku
dielňu na elektrický pohon. Do Krásna prišiel z Českej republiky.

Prvé futbalové dresy
Futbalové začiatky v Krásne nad Kysucou sa spomínajú v roku
1925. Až v roku 1927 získali hráči prvú poriadnu futbalovú výstrojdresy, kopačky, štulpne. Zakúpili si ju z vlastných prostriedkov. Dresy
boli biele s priečnym čiernym pásom v prostriedku, o dva roky neskôr
obliekali dresy pozdĺžne pruhované s farbou fialovo-bielou a pribudli
ďalšie dresy modrými a žltými pruhmi. Už spomínané obdobie rokov
1926 - 1929 bolo obdobím prudkého futbalového vzostupu v Krásne.
Klub sa rozrástol o nových hráčov z iných klubov- z Čadce, Oščadnice.
V týchto rokoch sa v Krásne odohralo približne 42 zápasov. Medzi stálych hráčov patrili: „Jozef Bukový (brankár), v obrane Ján Botko a
Ondrej Krupec, záloha Ignác Zuščák, Július Kasanický, Anton Malý a v

50 rokov
Výstavba Kolkárne 1957
Dňa 22. augusta 1957 zásluhou riaditeľa závodu Drevina Ing.
Mikuláša Bíroša sa začalo s výstavbou hospodárskeho zariadenia v
športovom areáli. Je to dvojpodlažná budova o rozmeroch 62 x 10. V
prízemí v ľavom trakte je umiestnená kaviareň s kuchyňou, v pravom
trakte slúžila kolkáreň. Omnoho neskôr v Krásne vznikol úspešný
kolkársky oddiel, napr. v roku 1977 sa umiestnil na 2. mieste.
Poschodie v prevažnej časti poskytovalo ubytovacie účely s kapacitou
27 postelí. Na poschodí sa nachádza aj zasadacia miestnosť s vystavenými športovými, hlavne futbalovými trofejami. Priaznivci športu
sa do stavby pustili s veľkým elánom v snahe odovzdať toto
hospodársko-športové zariadenie čo najskôr do užívania. Táto snaha
bola skrížená nepredvídanými prírodnými zásahmi.
Dňa 29. júna 1958 dosiahla Kysuca po dosiaľ najväčšej evidovanej
povodni v roku 1925 druhý najvyšší stav. Ráno o 8. hodine voda dosahovala výšku 185 cm, večer o 21. hodine dosiahla kulminačnú výšku
400 cm. Dravé kysucké vody vyvrátili a odplavili značnú časť
vonkajšieho oplotenia. Hracia plocha a atletická dráha sa premenili
na nové dno toku so značnou vrstvou štrku, bahna a iných nánosov.
Strhnuté a zdemolované boli oceľové nosníky už spomínaného prístupového mosta. Väčšiu časť klziskových mantinelov odniesla voda.
Materiál pripravený na výstavbu hospodárskeho zariadenia sa zväčša
znehodnotil, alebo ho rozbujnený tok odniesol. Pracovné oduševnenie
priateľov športu sa muselo preorientovať z výstavby hospodárskeho
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zariadenia na práce súvisiace s odstránením vodnou devastáciou.
Brigádnici-športovci a priatelia športu upravili ihrisko a jeho ohradu
tak, že jesenná časť futbalovej súťaže sa mohla od začiatku hrať na
vlastnom ihrisku.
Stavba hospodárskeho zariadenia bola odovzdaná do užívania až v
roku 1963.

40 rokov
Neoficiálne družstvo vzpieračov v Krásne
Zakladateľmi oddielu boli bratia Anton a Jaroslav Šustekovci,
ktorých ovplyvnil starý otec Ambróz Šustek a Jozef Šustek, ktorý sa
vrátil z Ameriky. V ich rodine sa nachádzali muži, ktorí vynikali silou.
Obaja bratia posilovali. V roku 1967 neoficiálne vzniklo 8-členné
družstvo, ktoré trénovalo s amatérskym a doma vyrobeným náradím
a činkami. V roku 1974 v okresnej súťaži v silovom trojboji zvíťazili v
družstvách (Anton Šustek, Jaroslav Šustek, Štefan Šustek, Pavol
Šustek, Anton Novotný, Emil Jarabica, Peter Ščúry). Jeden rok štartovali za Radoľu, ktorá už mala oficiálne založený oddiel. Zúčastnili sa
na Majstrovstvách kraja, kde Jaroslav Šustek skončil na 2. mieste a
na Majstrovstvách Slovenska na 4. mieste. Vzpieračský oddiel oficiálne založili až v roku 1976, pod TJ Tatran Krásno. Bratia Šustekovci si urobili trénerske kurzy II. triedy a rozhodcovskú I. triedy a začali
trénovať vzpieračov. V roku 1988 mal oddiel 32 členov. Súťažilo päť
družstiev v krajskej súťaži - dve družstvá žiakov, dve družstvá dorastu,
jedno družstvo mužov. Umiestňovali sa na prvých miestach. V
roku1990 sa zúčastnili Veľkej ceny Kysúc vzpieračov, kde sa umiestnili ako družstvo na 13. mieste. V roku 1990 dobré výsledky dosahovali členovia družstva - Ján Labák, Miroslav Škrobian, Ľubo Lehocký,
Jaroslav Pagáč, Dušan Jarabica, Slávka Vaňovcová, Vasil Labák. V
roku 1995 mal vzpieračský oddiel 20 členov, z toho 10 pretekárov. K
dispozícii im slúžila vzpieračská hala TJ Tatranu Krásne nad Kysucou.
V II. lige na Majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní v Ružomberku v
kategórii mužov získali 2. miesto. V kategórii dorastencov, trojčlenné
družstva získali 5. miesto. V roku 1996 patrilo do oddielu 20
pretekárov. V II. lige skončili na 5. mieste, najväčšie zásluhy na tom
mal Ján Labák, Jaroslav Podolák, Miroslav Škrobian, Slavomír Pagáč,
Vladimír Jakubec a Vasil Labák. Na Majstrovstvách Slovenska získal
1. miesto Ján Labák, 4. miesto Jaroslav Podolák, 5. miesto Slavomír
Pagáč a 6. miesto Miroslav Škrobian. Vzpierači ako celok dosiahli v
tomto roku 4. miesto II. ligy. V roku 1997 Ján Labák na Majstrovstvách
Európy juniorov v Španielsku skončil na 5. mieste. Stal sa držiteľom
všetkých slovenských rekordov - trh, nadhod, dvojboj vo váhe do 108
kg. Peter Bakala sa stal rekordérom Slovenska vo váhe nad 101 kg a
reprezentantom Slovenska. Reprezentant Slovenska - senior Miroslav
Broda - je rekordér Slovenska a niekoľkonásobný Majster Slovenska.
V roku 2005 sa zúčastnili na Majstrovstvách Slovenska, kde dosahovali dobré umiestnenia hlavne Miroslav Rábik, Miroslav Škrobian,
Ľubomír Rábik, Peter Bakala a Jaroslav Podolák. Ján Labák, ktorý v
súčasnosti štartuje za Ružomberok, sa stal Majstrom Slovenska vo
váhe do 90 kg. V čase, keď pretekal za Tatran Krásno ako žiak, získal
titul Majstra Československa. Na Majstrovstvách Slovenska vo vzpieraní mužov v Hlohovci v decembri 2003 vo váhe do 105 kg zvíťazil a
získal tak zlato. Oddiel má okolo 15 členov, trénermi sú Anton a
Jaroslav Šustekovci a Miroslav Škrobian. Trénujú vo vlastnej posilovni
TJ Tatran Krásno (za reštauráciou Pod vežou). Ich snom bolo postúpiť
do I. ligy, po 30-tych rokoch. Na konci októbra 2005 vo finále družstiev
mužov v Košiciach sa ich sen stal realitou. Postúpili do I. Slovenskej
ligy vo vzpieraní. Napriek finančným problémov vzpierači neustále
dosahujú výborné výsledky v súťažiach na Slovensku.

Krásňan

30 rokov
Ženská folklórna skupina
Ženská folklórna skupina vznikla v roku 1977 na podnet Miestneho
kultúrneho strediska a pod vedením učiteľa Leopolda Kulicha, krátko
na to MUDr. Mariána Pavčíka. Pre členky FS ušili kroje, na čom mala
veľkú zásluhu jedna z členiek Štefánia Mekyňová. Prvýkrát vystúpili
na Folklórnom festivale v Ochodnici, kde sa snažili odovzdať bohatstvo ľudovej piesne ďalším generáciám. Počet členiek súboru sa pohyboval okolo dvadsať a spieval aj jeden muž. Vedúcim súboru bol už
spomínaný MUDr. Marián Pavčík, ktorý mal bohaté a odborné
skúsenosti. Súbor viedol do svojej smrti v roku 1994. Na jeho miesto
nastúpil Milan Kasaj, ktorý hrával v súbore sólo na píšťale. Medzi prvé
členky súboru patrili: Mária Kopásková, Mária Starečková, Štefánia
Blažeková, Božena Jakubcová, Justína Jarabicová, Jolana Sýkorová,
Mária Buchtová, Jolana Šusteková, Štefánia Mekyňová, Mária
Isteníková, Anna Ďuranová, Oľga Gavlasová.
Súbor vystupoval na Folklórnom festivale v Ochodnici (1986, 1993,
1995, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007), na Beskydských slávnostiach v Turzovke. Okrem Kysúc sa predstavili aj v Strážnici. V Detve roku
1991 vystúpili v celovečernom programe pod názvom Láska, smiech
a bieda Kysúc (Kysucká galéria tu predstavila tvorbu akademických
maliarov - Zimku, Cipára, Mravca, Hübla, Mušku na výstave Pozdrav z
Kysúc v Dome kultúry Andreja Sládkoviča). Predstavili sa aj vo Východnej, vo Valašskom múzeu Rožnove pod Radhoštem (1997- Krajanské
dni). Každoročne vystupovali v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke
(1994- v pásme Odchod do Ameriky, 1996- Ospievané Beskydy a Deň
sv. Huberta, 1997- s programom Spracovanie vlny, 2000- Ospievané
Beskydy, 2001- Ospievané Beskydy, 2002- na Dni sv. Huberta a
Ospievaných Beskydách, 2007 - Dlávenie kapusty), v Kysuckom
Múzeu v roku 1996 na Deň sv. Floriána. K veľkým úspechom skupiny
patrilo nahrávanie gramoplatne "Kysuce" v roku 1986 v Banskej
Bystrici. Vystupovali v rozhlase a v televízii vo filme Živá voda, ktorý
vypovedal o MUDr. Ivanovi Hálkovi, ktorý pôsobil v rokoch 1901 1904 v Čadci. V roku 2001 sa predstavili v Krásňanskej MŠ so
spevom a hrou na ozembuch a basu. Priblížili deťom starodávne zvyky
na Kysuciach v čase fašiangov. V auguste 2001 pri príležitosti vyhlásenia Krásna za mesto sa predstavili s pásmom Odchod do Ameriky.
Spievali aj na slávnostnej prezentácii monografie Krásna v roku
2006. V roku 2007 sa bez ŽFS nezaobišli slávnosti, ako stavanie
Mája, váľanie Mája, Krásňanský jarmok. Medzi najzaujímavejšie
nacvičené programy patrí: Dlávenie kapusty, Jánske ohne, Sadenie
zemiakov za pluhom, Odchod do Ameriky, Spracovanie vlny. Všetky
vystúpenia nesú známku tradície, ktorá je charakteristická pre Krásno
a pre Kysuce. V súčasnosti v skupine spievajú: Božena Jakubcová,
Mária Kopásková, Antónia Ďuranová, Anna Ďuranová, Helena
Sýkorová, Darina Rusnáková, Ivana Kasajová, Mária Tomčalová, Anna
Koperová, Štefánia Bakalová, Štefánia Trauerová, Viera Korhelíková a
Magda Kuljovská. Do vystúpení zapájajú aj svojich manželov, synov,
dcéry a vnúčatá.

20 rokov
Krásňanský jarmok
Dvadsať rokov od vzniku má aj krásňanský jarmok, ktorý sa
prvýkrát konal 27. septembra 1987. Zaslúžil sa oň vtedajší Miestny
národný výbor v Krásne a hlavne tajomník Ing. Zdeněk Sedlák.
Založili tradíciu jesenných jarmokov, kde nesmeli chýbať stánky,
špeciálne kysucké jedlá, tradičné remeslá. Jarmok sa koná dodnes v
septembri.

Kysucký drevár
V roku 1987 začali v podniku Drevina vychádzať noviny Kysucký
drevár. Spravodaj bol zameraný pre pracujúcich národného podniku
Kysuckých drevárskych závodov, vychádzal mesačne od marca 1987.
Jeho formát bol 20 x 29,5 cm. Zodpovedným redaktorom sa stal
Rudolf Kuljovský st. Spolu vyšlo desať čísel s nákladom 300 kusov.
Spravodaj mal 12-14 strán, prispievali doň hlavne Rudolf Kuljovský
st., Rudolf Kuljovský ml., Jozef Murín. Medzi frekventované rubriky
patrili: Z činnosti ZK ROH, Právnik radí, Informujeme.
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Klub dôchodcov
Klub dôchodcov v Krásne vznikol v roku 1987, v súčasnosti eviduje 100 členov. Predsedníčkou Zväzu invalidov a aj Klubu dôchodcov je
Margita Ďurišová. Stretávajú sa dvakrát týždenne. V priebehu roka
organizujú Fašiangovú slávnosť, s posedením pri hudbe a kultúrnym
programom. V máji Deň matiek, kedy vystupujú detí z miestnych škôl
a zo základnej umeleckej školy. Chodia spoločne na gulášpartie do
prírody, na kúpaliska, prípadne na rekreácie a rekondičné pobyty na
Slovensku a v Čechách. Cez Vianočné sviatky mávajú posedenie v
klube a oslavujú výročia jubileí svojich členov. Pri Jednote dôchodcov
a Klube dôchodcov sa utvorila v marci 2007 spevácka skupina. V ich
repertoári prevládajú národné piesne, spievajú o krásach rodného
kraja a Slovenska.

Krásňanská 35-tka
Turistický pochod nazvaný „Krásňanská 35-tka“ viedol okolitými
pohoriami Krásna. Prvýkrát sa uskutočnil 17. mája 1987.
Zorganizovala ho Telovýchovná jednota Tatran Krásno a Telovýchovná
jednota Slávia pri základnej škole.
Turistická trasa mala tri dĺžky, a to 35, 20 a 10 km. Prvá 35 km dlhá
viedla zo štadiónu – Holý diel-Kyčerka-Vojtov vrch-Chotárny kopecBalajky-Dunajov(most ponad cestu)-Drozdov- Kyčerka-sedlo nad
Klubinou Matúšov vrch-Hajdúchov vrch-Šľapkov-Lazy a návrat na
štadión. Druhá trasa 20 km: Krásno-Gavlasov-Vojtov vrch-Chotárny
kopec-Belajky-Dunajov-stanica Krásno-štadión. Tretia trasa 10 km
viedla cez Krásno-Gavlasov-Vojtov vrch-Macurov-železničná stanica a
štadión. Víťazom sa stal každý, kto prišiel do cieľa. Kráčalo sa v
každom počasí. Pochod sa naposledy uskutočnil v roku 1990, ako IV.
ročník. Zúčastnili sa aj turisti zo Žiliny, Handlovej, Prievidze, Martina a
Vrútok. O priebeh pochodu sa starala učiteľka základnej školy Mária
Šurinová

Makabi
V nedeľu 2. decembra 2007 vo Farskom pastoračnom centre sv.
Benedikta z Nursie sa uskutočnil koncert mládežníckeho zboru
Makabi "Nástrojom v Tvojich rukách byť, Pane!". Zboristi v tomto roku
oslávili svoje 20. výročie od vzniku a zároveň sa slávilo aj 6. výročie
posviacky pastoračného centra. O rekonštrukciu a otvorenie pastoračného centra sa najviac zaslúžil vtedajší dekan Ondrej Sandanus
a kaplán Ondrej Tepličanec a súčasný dekan Pavol Špita. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani spomínaný dekan Špita, kaplán
Jaroslav Dekan, Zdenko Pupík a Milan Polák. Okrúhlu 20 prišli
spoločne so zborom osláviť aj detský spevácky zbor Vtáčatá, hudobná
skupina Dizraeli, Ebed, Len tak pre radosť. Divadelný vstup mali
mladé zboristky, ktoré zahrali súboj dobra a zla. Vystúpilo aj
Ochotnícke divadlo Skala s pantomímou Spoločenstvo a oslávenec
mládežnícky zbor Makabi. S ostatnými zbormi sa zjednotili v
záverečnej piesni "Môj Boh".
Mládežnícky spevácky zbor pôsobí pri kostole sv. Ondreja v Krásne
nad Kysucou. Vznikol okolo roku 1987, založila ho Ivana Mičová, rod.
Hajná a viedla viac rokov. Po nej sa vedenia ujala Mgr. Gabriela
Bírová, ktorá ho diriguje dodnes. Názov Makabi ("bijúci kladivom")
dostal v roku 1997. Hlavnou myšlienkou zboru je byť nástrojom v
Božích rukách. Spevom doprevádzajú liturgiu mládežníckych svätých
omší (v piatok), liturgiu Vianoc a Veľkej noci. Každý prvý piatok v
mesiaci adorujú pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou, spoluorganizujú
evanjelizačné vystúpenia a celodiecézne stretnutia mládeže.
Stretávajú sa vo Farskom pastoračnom centre sv. Benedikta.
Pravidelne chodia spievať na púť do Oščadníc a na festival "Spievame
Márii" v Trstenej, v Rajeckej Lesnej a v Šaštíne. V minulosti sa
zúčastňovali aj súťažného festivalu Magnificat v Čadci. Majú za sebou
viacero evanjelizačných koncertovi.
ĽP
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Valné zhromaždenie

III. futbalová liga Sever, ročník 2007/2008
26. 8.
Dolná Strehová : Krásno 1:0
29.8.
Bytča : Krásno 1:0
2. 9.
Krásno : Fiľakovo 1:3 (Voška)
9. 9.
Krásno : Králiky (pre nepriaznivé počasie zápas odložili)
16. 9.
Bánová : Krásno 3:2 (Kubica)
23. 9.
Krásno : Zvolen (odložené stretnutie)
30. 9.
KNM : Krásno 2:0
7.10.
Krásno : Námestovo 1:0 (Kubica, 11m kop)
14.10. Rimavská Sobota „B“: Krásno 1:0
21. 10. Krásno : Lietavská Lúčka 3:2 (Neveďal, Hornák, Seko)
28.10.
Dolná Ždaňa : Krásno 4:0
1.11.
Krásno : Králiky 2:1 (Hornák, Krištofík)
4. 11.
Krásno : Zvolen 3:0 (Kubica, V. Kolembus, Hornák)
11.11.
Bytča : Krásno (stretnutie odložené)
JĎ

Dňa 14. decembra sa v Reštaurácii Lapek uskutočnilo
výročné valné zhromaždenie členov a prívržencov TJ
Tatran Krásno nad Kysucou. Program zasadnutia:
1. Voľba komisií
2. Správy o činnosti a hospodárení jednotlivých športových oddielov TJ za uplynulé obdobie
3. Prijatie nových klubov do TJ
4. Voľby do vedenia TJ
5. Oddelenie Futbalového oddielu od TJ
6. Poďakovanie bývalým aktívnym funkcionárom TJ za
činnosť a zásluhy
Ďakovné listy udelili Jánovi Kubalovi, Silvestrovi
Šustekovi, Milanovi Lahutovi, Jaroslavovi Šustekovi
Justínovi Murčovi, Ing. Jozefovi Čaradovi, Stanislavovi
Galgánkovi. Všetkým patrí poďakovanie za dlhoročnú
činnosť a aktivity pri rozvoji a úspešnom chode športu
v našom meste.

Krásňanská desiatka

ňa 11. novembra 2007 - Martin v
kalendári nezostal pranostike nič
dlžný. Prišiel ako sa patrí na bielom
koni. Na štadióne Tatrana Krásno sa v
tento deň konal už 24. ročník Krásňanskej
desiatky. Nevyhovujúci stav povrchu
vozoviek a chladné počasie nasvedčovalo
tomu, že ani tento rok nebude prekonaný
rekord. 101 bežcov však chlad a klzká
cesta neodradila a vydali sa opatrne na
trať. Objavili sa na nej bežci ako Peter
Tichý, slovenský reprezentant v atletike,
Anna Balošáková. Na štadióne sme stretli
aj držiteľa rekordu Milana Slivku z
Kysuckého Nového Mesta, ktorý tento rok
pretek v Krásne vynechal pre zranenie. M.
Slivka vytvoril rekord v 6. ročníku v čase
0,30:52. Ako prvý do cieľa dobehol Róbert
Roľko. Výsledky:
muži do 39 r.: 1. Branislav Arbet JM
Demolex Bardejov 0,34:15; 2. Michal
Kavacký MŠK Kysucké Nové Mesto
0,34:40; 3. Ľuboslav Čierňava ŠKP Čadca
0,34:46; 4. Peter Tichý ŠKP Čadca

D

muži od 40 do 49 r.: 1. Róbert Roľko
AŠKP Žilina 0,33:21; 2. Ľuboš Cesnek
AŠKP Žilina 0,36:32; 3. Ján Ružbarský
Žilina 0,36:43
muži od 50 r.: 1. Róbert Berky AMK Nové
Zámky 0, 38:39; 2. Jozef Majerník Biking
Raková 0,39:07;
3. Ján Meszároš AGS Prievidza 0,39:15
ženy do 34 r.: 1. Ivana Sobolová LCCW
Viedeň 0,42:02; 2. Zuzana Nováková
Nereus Žilina 0, 46:48;
3. Vladimíra Balošáková St. Bystrica 0,
53:58
ženy od 35 r.: 1. Alena Pochybová MŠK
Kys. Nové Mesto 0,41:46; 2. Anna
Balošáková St. Bystrica 0,45:01; 3. Soňa
Kovalčíková CK Biking Raková 0,49:23
Medzi domácimi bežcami boli: Štefan
Borik 0,45:27; Peter Meliš 0,47:49; Emil
Chilý 0,57:28.
Sponzori: MsÚ Krásno nad Kysucou,
Služby Krásno - Ing. Pavel Čimbora, Alu
Metal - Ing. Zdeněk Sedlák, Ján Zátek, Ing.
Juraj Lahuta, Milan Gašperák, LP

Exposystém, Emil Sýkora, Marián Tutka,
Družstvo Bystričanka, Mäsiarstvo Pavol a
Rudolf Buchta, Alltack,s.r.o., Peter Tvrdý,
Jaroslav Maslík, LUNA - Božena
Ďurčanová, Anton Šlapka, Peter Šuráb,
Zlatá koruna - Anna Šusteková a Farský
úrad Krásno nad Kysucou.
25.ročník sa uskutoční 9. novembra
2008.
JĎ
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