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Slovo na úvod
Aj keď sme už niekoľko listov kalendári
obrátili, vďaka periodicite vydávania
našich novín sa s vami v tomto roku
stretávame takto "na papieri" po
prvýkrát. Február je mesiacom, ktorý
síce priraďujeme k začiatku nového
roka, ale zároveň je už aj časom
pouvažovať, akým spôsobom sa nám
darí napredovať na ceste, ktorú sme si
vytýčili onými príslovečnými novoročnými
predsavzatiami. Radi by sme vás, našich
čitateľov i spolutvorcov mestských novín,
ktoré sú nielen naše, ale predovšetkým
pre nás, Krásňanov naďalej informovali
o dôležitých udalostiach, na ktoré je
život v našom bydlisku bohatý a dúfame,
že sa nám tento zámer podarí naplniť aj
ku vašej spokojnosti. Pevne veríme, že aj
napriek nedostatku času a každoden-
ného zhonu, ktorý nás často dokáže tak
veľmi potrápiť, si nájdete aspoň chvíľu 
v pokoji sa zastaviť a prelistovať ďalšie
vydanie „Krásňana“. Bude pre nás azda
najväčším potešením, ak si možno aj
nad jeho stránkami pripomeniete
múdrosť myšlienky amerického básnika
a esejistu Ralpha Emersona: "Zapíš si do
srdca, že každý deň je najlepším dňom 
v roku". Želáme vám mnoho a mnoho
takýchto dní. 

Redakcia

Fotosúťaž 
KKoolleekkttíívv  rreeddaakkččnneejj  rraaddyy  ssaa  rroozzhhooddooll  vvyyhhlláássiiťť  ssúúťťaažž  OO  nnaajjssttaarrššiiuu  aa  nnaajjzzaauujjíí--

mmaavveejjššiiuu  ffoottooggrraaffiiuu  KKrráássnnaa  nnaadd  KKyyssuuccoouu..  DDoo  ssúúťťaažžee  mmôôžžeettee  ppoossllaaťť  ((zzaappoožžiiččaaťť))
ffoottooggrraaffiiee  zz  vvaaššiicchh  rrooddiinnnnýýcchh  aallbbuummoovv  ččii  nnoovvéé  nneettrraaddiiččnnéé  zzoobbrraazzeenniiee  nnááššhhoo
mmeessttaa..  SSúúťťaažž  ssmmee  pprreeddĺĺžžiillii  ddoo  3311..  jjúúnnaa  22000088,,  kkeeddyy  vvyyhhlláássiimmee  vvííťťaazzoovv..
FFoottooggrraaffiiee  uuvveerreejjnníímmee  aajj  vv  nnoovviinnáácchh..

Podobne ako to robia ostatné kysucké mestá, nechali
sme sa aj my inšpirovať a nedočkavo sme očakávali na-

rodenie prvého občana Krásna v roku 2008. Dočkali sme sa
však až 10. januára 2008, kedy na svet prišla malá slečna
Petra Šadláková. Tá je jedničkou aj pre svojich rodičov – Alenu
a Petra – keďže ide o ich prvé dieťatko. Ako nám šťastná
mamička prezradila, dcérka sa narodila dvanásť minút po 15.
hodine, merala 49 centimetrov a vážila 2 7000 gramov. Svoje
meno dostala po oteckovi, ktorý hrá futbal v Tatrane Krásno.
Našu najmladšiu spoluobčianku sme navštívili v piatok 
8. februára 2008. Od mestského úradu, ktorý zastupoval
prednosta Jaroslav Pagáč a kultúrna pracovníčka Janka Ďura-
nová dostala balíček a mamičke odovzdali kyticu od primáto-
ra mesta. Od  redakcie Krásňana dostala tiež knihu o našom
meste – Krásno nad Kysucou Prechádzky storočiami, aby
hneď ako sa naučí čítať, vedela o svojom rodisku všetko
potrebné. Malej Petre prajeme hlavne zdravie, šťastie, lásku a
rodičom veľa trpezlivosti. Zároveň ďakujeme Márii Šustekovej
(Butik Beauty) za sponzorský dar.

Prvá sa narodila
PETRA

Diamantová svadba
„Šťastný si, ak si takého druha

vybrať vieš, s ktorým aj šedinami
obelený až do samej staroby
dožiješ.“ Tak tento citát si prečítali 
v pamätnej knihe MsÚ manželia 
z Krásna nad Kysucou Ján a Anna
Kasajovci, keď ich 10. januára 2008
navštívili zástupcovia mestského
úradu. Návšteva sa uskutočnila 
v deň, keď si práve títo manželia
pred 60. rokmi povedali svoje "áno".
Prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč
odovzdal jubilantom pre oboch
darčekový kôš, pre pani Annu krás-
nu kyticu a upomienkové darčeky. 
O mnohých skutočnostiach sme sa 
s manželmi mohli porozprávať. Za
tieto roky spoločného života bol ich
život tvrdý, málokedy niečo daroval,
museli ho dobývať, vyžadoval
skúšky i obete, odriekanie, vzájomnú
pomoc. Spolu vychovali päť detí.
Dnes sa tešia z deviatich  vnúčat 

a šiestich pravnúčat. Spolu s rodinou
oslavovali diamantovú svadbu 
o týždeň neskôr práve v deň, kedy
pán Ján oslavoval 85. narodeniny. 
Do ďalších dní spoločného života im
prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia v kruhu blízkych.
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Ako hodnotíte minulý rok?
Rok 2007 hodnotím ako úspešný. Hneď po nástupe do

funkcie sa mi  aj s poslancami podarilo pripraviť rozpočet
mesta, pomocou ktorého sme začali napĺňať svoje voleb-
né predstavy.

Čo sa Vám podarilo, a čo pripravujete na tento rok?
Rok 2007 bol prvým rokom nového volebného obdobia,

kde som začal plniť svoj volebný program. Hneď zači-
atkom roku sa nám podarilo vo veľmi krátkom termíne
vybaviť výstavbu 2 bytových domov. Na konci roku 2007
MsZ schválilo výstavbu 4 bytových domov. Na získaní
financií pre túto výstavbu pracujeme v tomto roku.
Zahájili sme výstavbu tribúny, dokončili sme rozpracov-
ané akcie most do Gavlasa, nadstavba bytovky 1499. V ZŠ
Krásno sa zrekonštruovali sociálne zariadenia, ktoré tam
boli používané od jej začiatku ,od r. 1970. V MŠ Krásno
sme dovybavovali kuchyňu a v triedach vymenili podla-
hovú krytinu. V ZŠ Kalinov sa zrealizovala výmena kot-
lov na plyn,  okien a úprava prístupovej komunikácie.
MsÚ sme vybavili výpočtovou technikou, zlegalizovali
softwarové vybavenie a zosieťovali časť počítačov.
Pripravili sme dokumentáciu – Rekonštrukcia školského
areálu ZŠ Krásno pre čerpanie fondov z EÚ. V meste sme
zaviedli separovaný zber, na ktorý sme získali financie 
z environmentálneho fondu. Z investícií do športu by so
chcel spomenúť prípravu ihriska pre hokejbal a basketbal
pri pomocnom futbalovom ihrisku v Krásne a dokončenie
viacúčelového ihriska v Kalinove. Z investícií do kultúry
spomeniem výstavbu šatní pre účinkujúcich v Dome
kultúry, ktoré sú potrebné pre vystupujúcich umelcov.
Stavanie Mája, váľanie Mája, Krásňanský jarmok a rozdá-
vanie mikulášskych darčekov. Tu treba spomenúť
znovuobnovenie vydávania časopisu Krásňan a vytvore-
nie internetovej stránky mesta – www.mestokrasno.sk.
A čo je hlavné, ako jedno z mála miest na Slovensku
môžeme sa pochváliť návštevou prezidenta republiky. 

Do ďalších aktivít v meste by som zahrnul čiastočnú
rekonštrukciu verejného osvetlenia, dobudovanie mest-
ského rozhlasu v častiach Drozdov, Nižné Vane a Vlčov.
V  zhodnotení prvého roku vo funkcii primátora som sa
snažil zachytiť všetky dôležité aktivity. Možno som niečo
vynechal, ale to pripíšeme do hodnotenia roku 2008, 
v ktorom chceme spolu s poslancami MsZ ešte viac budo-
vať a rozvíjať naše mesto. Ako som spomenul aj vo svojej
kampani, snažíme sa získavať financie pomocou rôznych
dotácií. Za rok 2007, ako prvý rok vo funkcii, sa nám
podarilo okrem 17 miliónov zo Štátneho fondu rozvoja
bývania získať cca. 11 miliónov Sk. To je za jediný rok
viac ako za celé predchádzajúce volebné obdobie. Verím,
že všetci občania Krásna budú podporovať našu činnosť,
aby sme mohli budovať naše mesto aj naďalej.

Vízie do budúcna?
Mesto, ktoré bude z každého pohľadu domácich oby-

vateľov i cudzích návštevníkov pripomínať mesto po
všetkých jeho stránkach.

NAJ udalosti  vašimi očami za rok 2007?
V prvom rade si myslím, že je to návšteva prezidenta

Slovenskej republiky. Máloktorému mestu a primátorovi
sa podarí privítať najvyššieho predstaviteľa štátu. 
A z môjho pohľadu aj to, že sa nám podarilo začať rozví-
jať mesto po všetkých stránkach

Otázky pre pána
primátora

Nazáklade častých sťažností
užívateľov káblovej televízie v

bytovkách sme zvolali jednanie so správ-
com siete (zároveň aj zhotoviteľom), ktorý
nám podal nasledovné stanovisko. Pri
uzatváraní zmluvy o výstavbe bolo dohod-
nuté zrealizovať iba hlavné rozvody.
Následne sa rozšírila zákazka o prípojky ku
RD a byt. domom. Z jednej prípojky sa dajú
napojiť max. dvaja  koncoví užívatelia. V prí-
pade napojenia viac užívateľov signál už nie
je dostatočne silný, čo sa prejavuje nekvali-
tou obrazu. V súčasnej dobe sa zisťuje záu-
jem obyvateľov bytoviek o príjem signálu 
z káblového rozvodu aby bolo možné určiť
náklady na nákup a montáž zosilovačov pre
jednotlivé bytovky. Nakoľko tieto náklady
neboli zahrnuté do ceny stavby bude ich
potrebné uhradiť z fondu opráv.

INFORMÁCIA o káblovej televízii
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7. – 11. január Príprava realizácie fondov EÚ
12. január Futbalový turnaj politických strán (ZSŠ

drevárska)

14. január Mestské zastupiteľstvo
20. január Výročná členská schôdza Dobrovoľného

hasičského zboru v Krásne
22. január Jednanie o realizácii TESCA v Krásne so zás-

tupcami TESCO
23. január Jednanie s realitnou kanceláriou o výkupe

pozemkov
23. január Stretnutie primátorov Kysúc v Kysuckom

Novom Meste
24. január Príprava dokumentácie – most v Kalinove
30. január Jednanie – realizácia ponuky fondov EÚ
31. január Jednanie so zástupcami firmy LIDL
31. január Stretnutie s riaditeľmi škôl v meste
4. február Mestské zastupiteľstvo   JĎ

Dňa 20. januára 2008 sa stretli na výročnej členskej schôdzi
členovia Dobrovoľného hasičského zboru /DHZ/ v Krásne

nad Kysucou. Zhodnotili činnosť práce hasičov v roku 2007. Medzi
hosťami bol primátor mesta Ing. Jozef Horník a náčelník OV DPO 
v Čadci Mgr. Jozef Hluchý. Správu o činnosti za rok 2007 pred-
niesol predseda DHZ v Krásne Štefan Ploštica. Uviedol, že členská
základňa je už dlhodobo rovnaká – 80 členov, z toho je 7 žien.

V posledných rokoch sa im nedarí do svojich radov získať obe-
tavých členov. Je to z rôznych dôvodov, ale hlavne neochota
mladých, ktorí nemajú záujem zapojiť sa do náročnej práce DHZ. 
V minulom roku sa naši hasiči zúčastnili ako požiarny dozor na
podujatiach, ktoré usporiadalo mesto. Boli to kultúrne akcie v KD,
Deň detí, Krásňanský jarmok, zabezpečili stráž pri hrobčeku v kos-
tole na Veľkú noc, sprievod na sviatok Božieho  Tela. Tiež boli prí-
tomní na svätej omši v Krásne na sviatok sv. Floriána – patróna
požiarnikov. Zavítali do Rajeckej Lesnej, kde bolo krajské stretnu-
tie hasičov Žilinského kraja. Prehľad výjazdov, kde zasahovali
hasiči DHZ Krásno:

66..  aapprrííll  22000077 – lesný požiar v časti Blažkov
2222..  aapprrííll  22000077 – lesný požiar Vyšné Vane
1166..  jjúúnn  22000077 – požiar píly
1188..  jjúúnn  22000077 – napúšťanie vody do vodojemu vo Vlčove
77..  sseepptteemmbbeerr  22000077 – uvoľňovanie prietokov pri mostoch 

a lávkach pri zvýšenej hladine riek Kysuca a Bystrica, kedy bol vyh-
lásený  III. povodňový stupeň

1100..22..  22000077 – hasenie kontajnera 11001 pri zdravotnom stre-
disku

2299..  ddeecceemmbbeerr  22000077 – požiar rodinných domov v časti Kalinov
V roku 2008 čaká hasičov nemálo úloh. Plán práce na rok 2008

predniesol veliteľ Milan Buchta. V súčasnosti sa pripravujú na
celoslovenské stretnutie hasičov vo Vychylovke, na ktoré by chceli
pozvať aj družobných kolegov z Poľska. Na záver stretnutia 
p. Ploštica poďakoval primátorovi mesta Ing. Jozefovi Horníkovi,
ktorý DHZ vychádzal vždy v ústrety. Tiež poďakoval prednostovi
MsÚ, mestskému zastupiteľstvu a pracovníkom MsÚ. Všetkým
zaželal úspechy v práci, osobnom živote a veľa chuti do ďalšej
hasičskej práce. JJĎĎ

JJaannuuáárr  22000088  
1/ Otvorenie, voľba návrhovej komisie a over. zápis-

nice 
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Rozpočet mesta na rok 2008 
5/ Rôzne, diskusia 
6/ Prijatie uznesení, ukončenie 

FFeebbrruuáárr  22000088  
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice 
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Ročná správa o kontrolnej činnosti 
5/ Rôzne, diskusia 
6/ Prijatie uznesení, ukončenie 

MMaarreecc  22000088  
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice 
2/ Riešenie konkrétnych požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Inventarizácia a záverečný účet mesta za r. 2007 
5/ Stanovisko kontrolórky k záver. účtu 
6/ Rôzne, diskusia 
7/ Prijatie uznesení, ukončenie 

AApprrííll  22000088  
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice 
2/ Riešenie požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Správa o činnosti DPZ 
5/ Správa o činnosti úseku soc. starostlivosti a opa-

trovateľskje služby 
6/ Správa o vymáhaní pohľadávok mesta 
7/ Správa o skutočných nákladoch na výrobu tepla

v r. 2007 
8/ Rôzne, diskusia 
9/ Prijatie uznesení, ukončenie 

MMáájj  22000088
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice 
2/ Riešenie požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Informatívny rozbor hospodárenia mesta a KRAS-

BYTU za I. štvrťrok 2008 
5/ Rôzne, diskusia 
6/ Prijatie uznesení, ukončenie. 

JJúúnn  22000088  
1/ Otvorenie, voľba návrh. komisie a over. zápisnice 
2/ Riešenie požiadaviek občanov 
3/ Kontrola plnenia uznesení 
4/ Plán práce MZ na II. polrok 2008 
5/ Správa o činnosti miestnej kultúry a knižnice 
6/ Plán práce mestskej kontrolórky na II. polrok

2008 
7/ Rôzne, diskusia 
8/ Prijatie uznesení, ukončenie 

Plán práce bude priebežne dopĺňaný o vzniknutú prob-
lematiku k riešeniu.

PLÁN PRÁCE 
mestského zastupiteľstva
na I. polrok 2008

Hasiči hodnotili
(správa z členskej schôdze)

Z primátorovho zápisníka…
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. decembra 2008

UUzznn..čč..  227722//22000077 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Milan Jesenský, Michal Koňuch a Ján Kubala,
overovateľov zápisnice – Ing. Mária Goreková, Božena
Ďurčanová a program rokovania MZ.
UUzznn..čč..  227733//22000077 – MZ schvaľuje VZN k dani z nehnuteľnosti
a miest. poplatkov na rok 2008 s nasledovnými úpravami:
– v § 12 odst. 4 – garáže mení sa : I – centrum – 10,- Sk, II,

ostatné – 8,- Sk,
– v § 51 odstavec c/, zníženie na -50% zľavu.
– v § 51 ruší odstavec d/, v novom odstavci d/ – občania 

v osadách Macurov, Vyšné Vane, Gašov, Šustkov, Grapov –
50% zľava.

UUzznn..čč..  227744//22000077 – MZ ruší uznesenie č. 210/2007 
a 244/2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
UUzznn..čč..  227755//22000077 – MZ  schvaľuje VZN o poskytovaní opa-
trovateľskej služby a prílohu k VZN.
UUzznn..čč..  227766//22000077 – MZ schvaľuje plán práce MZ na I. polrok
2008.
UUzznn..čč..  227777//22000077 – MZ schvaľuje plán práce mestskej kon-
trolórky na I. polrok 2008.
UUzznn..čč..  227788//22000077 – MZ schvaľuje predaj pozemku o výmere
2.537 m2 pre Ing. E. Ďuranovú, Krásno č. 1534 podľa geo-
metrického plánu.
UUzznn..čč..  227799//22000077 – MZ  schvaľuje, že mesto sa zaväzuje
zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru, vrátane úroku,
počas celej doby jeho splatnosti, teda počas trvania zmlu-
vného vzťahu so ŠFRB a splátky budú zapracovaného do
rozpočtu.
UUzznn..čč..  228800//22000077  – MZ schvaľuje výstavbu 4 bytových domov
nájomného charakteru v lokalite Zakysučie, predloženie
žiadosti spôsob financovania (úver + dotácia) a spôsob ruče-
nia bankovou zárukou.
UUzznn..čč..  228811//22000077 – MZ schvaľuje spôsob financovania
bytových domov 70% úver zo ŠFRB a 30% dotácia z MVRR SR.

UUzznn..čč..  228822//22000077 – MZ schvaľuje výstavbu Technickej
vybavenosti k bytovým domom a spôsob financovania 70%
dotácia z MV RR SR a 30% vlastné zdroje.
UUzznn..čč..  228833//22000077 – MZ schvaľuje vyčlenenie vlastných zdro-
jov mesta na stavbu 4 bytových domov v potrebnej výške.
UUzznn..čč..  228844//22000077 – MZ neschvaľuje oslobodenie od dane 
z nehnuteľnosti pre Kraj. riad. PZ Žilina.
UUzznn..čč..  228855//22000077  – MZ ruší uznesenie č. 258/2007.
UUzznn..čč..  228866//22000077 –  MZ berie na vedomie návrh rozpočtu na
rok 2008.
UUzznn..čč..  228877//22000077 – MZ schvaľuje podľa zákona č. 334/2007
primátora na úpravu v rozpočte:
– 20 % pri kapitálových výdavkov,
– bez zmeny navýšenia v jednotlivých kapitolách, môže

upravovať rozpočet v rámci kapitoly.
UUzznn..čč..  228888//22000077 – MZ berie na vedomie správu 
o nevymožiteľných pohľadávkach KRASBYTU.
UUzznn..čč..  228899//22000077 – MZ schvaľuje odpredaj 2 bytov  za cenu
775.000,- Sk a 777.000,- Sk s tým, že bude napísané uzne-
senie  konkrétnym menom.
UUzznn..čč..  229900//22000077 – MZ ruší uznesenie č. 262/2007 
a 169/2007 – predaj bytov v nadstavbe 1499 formou dražby.
UUzznn..čč..  229911//22000077 – MZ schvaľuje 50.000,- Sk na zvončeky 
v nadstavbe bytového domu 1499.
UUzznn..čč..  229922//22000077 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti
škôl v Krásne.
UUzznn..čč..  229933//22000077 – MZ schvaľuje, aby sa z futbalového odd-
ielu stala príspevková organizácia.
UUzznn..čč..  229944//22000077 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
UUzznn..čč..  229955//22000077 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky
z vyberania poplatkov.
UUzznn..čč..  229966//22000077 – MZ berie na vedomie Inf. správu o preda-
ji bytov v nadstavbe 1499.

BBllaažžkkoovv KKrráássnnoo KKaalliinnoovv

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.

UUppoozzoorrnneenniiee:: Plné vrecia pre separovaný zber vyk-
ladajte v deň zberu podľa kalendára vývozu.
Nevykladajte vrecia niekoľko dní vopred, pretože
vietor vrecia rozfúka a odpad sa šíri po uliciach, čím
spôsobuje neporiadok v meste. Ďakujeme.

Kalendár vývozu 
separovaného zberu
pre rodinné domy

JANUÁR – FEBRUÁR

8855  rrookkoovv
Ján Kasaj, Judita Murčová, Margita Šadláková,
Viktória Kopásková

8800  rrookkoovv
Kvetoslava Buková, Mária Koňušíková, Oľga
Macurová, Vincencia Murčová

7755  rrookkoovv
Emília Buková, Jolana Kováčová, Božena Jakubcová,
Vincent Blažek, Emília Koptáková, Anton Zátek, Oľga
Kováčová, Anna Šusteková, Jozef Targoš, Štefánia
Jakubcová, Jolana Janíčková

7700  rrookkoovv
Zita Stehlová, Vincent Gavlas, Milan Sýkora,
Vladimír Poštek, Adam Jakubec, Kamila Kolenová,
Anna Kormancová, Milan Stehel, Žofia Kasajová

Jubilanti



UUzznn..čč..  11//22000088 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
MUDr. Milan Peteraj, Pavol Targoš a Miroslav Capek,
overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Jesenský, Michal
Koňuch a program rokovania MZ, ktorý bol doplnený o 2
body, a to:.
– schválenie zmeny a doplnku k ÚPD
– doplnenie uznesení o dražbe bytov o konkrétne mená
UUzznn..čč..  22//22000088 – MZ schvaľuje Program hospodárskeho 
a ekonomického rozvoja mesta Krásno nad Kysucou.
UUzznn..čč..  33//22000088  – MZ schvaľuje návrh Zmeny a doplnku č. 1
Územného plánu mesta Krásno nad Kysucou.
UUzznn..čč..  44//22000088 – Všeobecne záväzné nariadenie záväznej
časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu mesta Krásno
nad Kysucou.
UUzznn..čč..  55//22000088 – MZ schvaľuje s účinnosťou od 1. februára
2008 riaditeľa príspevkovej organizácie TATRAN Krásno nad
Kysucou p. Haceka Milana, ktorý tento post bude vykonávať
bezplatne.
UUzznn..čč..  66//22000088 – MZ schvaľuje zriaďovaciu listinu
príspevkovej organizácie TATRAN Krásno nad Kysucou s účin-
nosťou od 1. februára 2008.
UUzznn..čč..  77//22000088 – MZ schvaľuje príspevok 50.000,- Sk rod-
inám, ktorým zhorela strecha z rozpočtu mesta a náklady na
mechanizmy pri čistení zhoreniska na náklady mesta.
UUzznn..čč..  88//22000088 – MZ schvaľuje z kapitoly 08.2.09 – 640 –
príspevky na kult.
činnosť poskytnúť finančný príspevok – 30.000,- Sk súbor
Drevár, 20.000,- Sk, Ženská folklórna skupina a 20.000,- Sk
dychovej hudbe Krásňanka.

UUzznn..čč..  99//22000088 – MZ schvaľuje odmenu 15.000,- Sk členom
redakcie Krásňan.
UUzznn..čč..  1100//22000088 – MZ schvaľuje z kapitoly 10.2.0.3 – 642 –
príspevok 50.000,- Sk klubu dôchodcov, a to na vykurovanie,
vodu, elektrickú energiu 30.000,-  Sk, zakúpenie stoličiek
10.000,- Sk a speváckemu zboru 10.000,- Sk.
UUzznn..čč..  1111//22000088 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky 
k návrhu rozpočtu mesta.
UUzznn..čč..  1122//22000088  – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno nad
Kysucou s úpravami:
BBeežžnnýý  rroozzppooččeett::

+50 tis. Sk – príspevok pre občanov na odstránenie násled-
kov škôd pri požiari,
-300 tis. Sk – údržba ciest a chodníkov
KKaappiittáálloovvýý  rroozzppooččeett::

-100 tis. Sk – most Kalinov
+50 tis. Sk – osvetlenie asfaltového ihriska Krásno pri TJ.
+300 tis. Sk – rekonštrukcia chodníkov
-300 tis. Sk – vysielanie KTV – Multitel – presun do prebytkov.
UUzznn..čč..  1133//22000088  – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia 
č. 169/2007, 262/2007 a 271/2007 o konkrétne mená.
Zoznam tvorí prílohu uznesení.
UUzznn..čč..  1144//22000088 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
UUzznn..čč..  1155//22000088 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
UUzznn..čč..  1166//22000088 – MZ odročuje riešenie problematiky KTV –
Multitel na ďalšie roky. MZ.
UUzznn..čč..  1177//22000088 – MZ odročuje požiadavky hokejbalových
klubov HbK Sparrows a ŠK Kalinov.

5Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAKrásňan

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. január 2008

UUzznn..čč..  1188//22000088  – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – 
p. Ľubomíra Bodorová, p. Milan Šuráb, Ing. Jozef Grapa, overovateľov
zápisnice – Mgr. Gabriela Bírová, p. Miroslav Capek a program roko-
vania MZ.
UUzznn..čč..  1199//22000088  – MZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP
(nenávratný finančný príspevok) v rámci opatrenia 1.1. ROP na real-
izáciu projektu: „Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ v Krásne nad
Kysucou prostredníctvom jej nadstavby, rekonštrukcie a modernizá-
cie“, ktorý je realizovaný pre ZŠ Krásno nad Kysucou, a ktorý je 
v súlade s Programom hospodárskeho a ekonomického rozvoja
mesta.
UUzznn..čč..  2200//22000088 – MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
UUzznn..čč..  2211//22000088 – MZ  schvaľuje financovanie projektu vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 2,5 mil. Sk.
UUzznn..čč..  2222//22000088  – MZ  schvaľuje záverečný účet a celoročné
hospodárenie za rok 2007 bez výhrad.
UUzznn..čč..  2233//22000088 – MZ schvaľuje vyrovnanie schodku rozpočtového
hospodárenia vo výške 1,601.754,85 Sk príjmovými finančnými
operáciami.
UUzznn..čč..  2244//22000088 – MZ schvaľuje výstavbu ďalších 2 bytových domov
v časti Zákysučie.
UUzznn..čč..  2255//22000088 – MZ schvaľuje zrušenie uzn. č. 139/2007 – predaj
bytov v bytovke 1499 s účinnosťou od 1.5.2008.
UUzznn..čč..  2266//22000088 – MZ schvaľuje navýšenie dodatočného dôchod-
kového poistenia pre zamestnancov Mestského úradu na 2% s účin-
nosťou od 1.2.2008.
UUzznn..čč..  2277//22000088 – MZ schvaľuje doplnenie uzn.č. 9/2008 na
15.000,- Sk + daň.
UUzznn..čč..  2288//22000088 – MZ schvaľuje štatút príspevkovej organizácie
TATRAN Krásno nad Kysucou s nasledovnými úpravami:

Článok III – bod 2 doplnenie o: Na podpísanie právnych úkonov sú
potrebné 2 podpisy – riaditeľa PO TKnK a zástupcu mesta Krásno
nad Kysucou. Článok VI – bod 4 doplnenie o: Na dlhodobý prenájom
len so súhlasom mestského zastupiteľstva. Krátkodobý prenájom
môže schváliť riaditeľ PO. 
Bod 8 – vyčiarknuť – na požiadanie vedenia mestského úradu
Krásno nad Kysucou.
Doplniť bod 9 – Mestským organizáciám prenájom priestorov a špor-
tovísk bude poskytnutý bezplatne.
UUzznn..čč..  2299//22000088  – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č. 2277 firme
STATEL, s.r.o .Martin za ročný prenájom 20 tis. Sk.
UUzznn..čč..  3300//22000088 – MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov vo
výške 200 tis. Sk na projekt nadstavby MŠ z položky predaj
pozemkov.
UUzznn..čč..  3311//22000088 – MZ nesúhlasí s odpustením dane z nehnuteľnosti
pre Kysucké múzeum Čadca.
UUzznn..čč..  3322//22000088 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
UUzznn..čč..  3333//22000088 – MZ berie na vedomie správu  kontrolórky 
k záverečnému účtu za rok 2007.
UUzznn..čč..  3344//22000088 – MZ berie na vedomie správu audítora za rok 2007.
UUzznn..čč..  3355//22000088 – MZ berie na vedomie žiadosť občanov Radovky 
č. I – Kalinov.
UUzznn..čč..  3366//22000088 – MZ berie na vedomie zmluvu o prenájme a pre-
vádzke miestnych cintorínov.
UUzznn..čč..  3377//22000088 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky.
UUzznn..čč..  3388//22000088 – MZ odročuje žiadosť p. Petra Chlebeka na ďalšie
rokovanie MZ:
UUzznn..čč..  3399//22000088 – MZ ukladá finančnej komisii preveriť pokuty na
úseku bytového hospodárstva.
UUzznn..čč..  4400//22000088 – MZ schvaľuje zabezpečenie bankovej záruky vlast-
nou vista blankozmenkou v prospech DEXIA banky Slovensko, a.s..

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 4. februára 2008
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„Chystá sa tu veľký bál,
fašiangový karneval. Už si
na tú oslavu – krásavci a
krásky, prichystali
prekrásne rozprávkové
masky.“

V približne rovnakom čase
sa konali fašiangové
karnevaly vo všetkých
krásňanských školách. Čas
fašiangov bolo obdobím
zábav, tancovačiek, žartov
pred pôstom. Všetky školy
každoročne pripravujú pre
škôlkarov a školákov túto
tradičnú slávnosť. Tento rok
sa objavili mnoho princezien,
šašov, rozličných zvierat, ale
aj rozprávkové bytosti –
Batman, Harry Potter,
Spiderman. Pri výbere
masiek nechýbala fantázia,
nápad ani tvorivosť. Rodičia
samozrejme mohli byť prit-
om a zabávať sa s deťmi.

Fašiangové
karnevaly

Dňa21. a 22. januára 2008  sa v ZŠ Mládežnícka 
v Krásne nad Kysucou  uskutočnila dôležitá uda-

losť pre všetkých škôlkarov – zápis do 1. ročníka  základnej
školy. Každé dieťa vnímalo zápis inak – niektoré prišlo
ustráchané, iné sebavedomé, ale všetky pripravené ukázať,
čo ich pani učiteľky v MŠ a mamičky naučili. Poďakovanie
samozrejme patrí pedagógom z MŠ Prvosienka v Krásne, ktorí
každý rok pripravujú budúcich prváčikov tak, aby čo najlepšie
zvládli prechod z MŠ do ZŠ a sú aj prítomní pri prvom krôčiku
medzi školákov. Budúci školáci ukázali svoju zručnosť pri
kreslení, recitovaní, spievaní, ale aj svoje matematické vedo-
mosti o číslach, geometrických tvaroch, farbách. Do 1.ročníka
sa zapísalo 66 detí a o odklad školskej dochádzky pre svoje
dieťa z rôznych dôvodov požiadalo 10 rodičov. O odbornú radu
pri zápise mohli rodičia požiadať aj školského pedagóga alebo
psychologičku pani Byrtusovú z Pedagogicko-psychologickej
poradne z Čadce. 

Dňa 22. januára sa konal zápis detí do ZŠ a MŠ Krásno nad
Kysucou – Kalinov. Deti do ZŠ zapisovala pani riaditeľka Mgr.
Marta Chylá a pani učiteľka Mgr. Miroslava Čimborová. 
K zápisu prišlo 13 detí, z toho 2 boli odoslané na pedagogicko-
psychologickú poradňu do Čadce. Jedno dieťa na posúdenie
školskej zrelosti a jedno dieťa k posúdeniu nadpriemernej
inteligencie. Do MŠ zapisovala deti pani zástupkyňa MŠ
Ľudmila Božeková. Rodičia prejavili veľký záujem o celodennú
materskú školu. K zápisu prišlo zatiaľ 33 detí. Keďže v MŠ je
obmedzená kapacita, môže škola prijať maximálne 24 detí.
Uprednostnené budú päť až šesťročné deti a mladšie deti
zamestnaných rodičov.

Zápis
prvákov
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HHiissttóórriiaa  šškkoollyy
Korene vzniku školy siahajú do osemdesiatych rokov. Dňa 1. sep-

tembra 1986 bolo zriadené Stredné odborné učilište drevárske prii
Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou. O päť rokov
neskôr, dňa 1. septembra 1991 sa Stredné odborné učilište
drevárske Krásno nad Kysucou oddelilo od Kysuckých drevárskych
závodov v Krásne nad Kysucou a prešlo pod Ministerstvo hospodárst-
va Slovenskej republiky. Dňa 1. septembra 2001 prešlo Stredné
odborné učilište drevárske Krásno nad Kysucou pod Žilinský samo-
správny kraj s názvom Združená stredná škola drevárska Krásno nad
Kysucou pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka.

UUččeebbnnéé  aa  ššttuuddiijjnnéé  ooddbboorryy  
- 3-ročné učebné odbory – stolár, tesár, maliar, murár, čalúnnik(-čka)

a umelecký rezbár(-rka)
- 4-ročné študijné odbory získajú úplné stredné odborné vzdelanie 

a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole – Technológia ochrany
a tvorby životného prostredia; operátor stavebnej výroby; Operátor
drevárskej a nábytkárskej výroby; odbor drevárstvo a nábytkárstvo
so zameraním na drevársky manažment 

- nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných
učebných odborov nábytkárska výroba a staveb-
níctvo

PPeerrssppeekkttíívvyy  šškkoollyy
Transformovať Združenú strednú školu

drevársku v Krásne nad Kysucou na kom-
plexné centrum výchovy a vzdelávania pre
študentov a dospelých v regióne Kysúc a v
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s
poskytovaním pedagogických služieb – rekvali-
fikácie, kurzy, prenájom priestorov, zákazkovej čin-
nosti... Budovať štruktúru učebných a študijných
odborov podľa požiadaviek trhu práce.
Profilovať a poskytovať priestor pre študentov,
rodinných príslušníkov, občanov. Možnosť
stráviť voľný čas v priestoroch areálu školy.
Možnosť získania 1. stupňa vysokoškol-
ského vzdelania s titulom Bc.

PPrreezzeennttáácciiaa  šškkoollyy
Združená stredná škola drevárska v Krásne

nad Kysucou patrí medzi európske školy,  záleží jej
na životnom i pracovnom prostredí. Škola sa už tretí rok
hrdí hodnosťou Zelená škola. Cieľom je vybudovať v žiakoch úctu 
k prírode a jej ochranu, šetrenie fosílnych palív, naučiť ich využívať
obnoviteľné zdroje energií a tým šetriť finančné prostriedky v škole 
i domácnostiach.

V novembri 2007 sa v čadčianskom Dome kultúry uskutočnilo

podujatie pod názvom Veľtrh informácií, vzdelávania a zamestnanos-
ti 2007. Tradične sa už niekoľko rokov konala Burza stredných škôl 
z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Organizačne ju šesť rokov
zabezpečovala Združená stredná škola Krásno nad Kysucou spolu 
s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Čadci.  Podujatie bolo
určené pre žiakov, rodičov, výchovných poradcov a pedagógov 
z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto. Jeho hlavným cieľom bolo
poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých
študijných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku.
Okrem tohto podujatia sa škola zúčastnila Veľtrhu informácií, vzdelá-
vania a zamestnanosti 2007 vo Vsetíne a Burzy SŠ v Kysuckom
Novom Meste. Najväčší úspech škola získala 1. miestom za flexibilitu,
komunikatívnosť a kreativitu v prezentácii školy na 16. ročníku
celoslovenskej výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných škôl –
JUVYR, ktoré organizovalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
a Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

SSppoolluupprrááccaa  
Škola svojím zameraním sa ako jediná v rámci ŽSK  zapája do viac-

erých medzinárodných projektov. Naposledy, v rámci medzinárod-
ného projektu Putovanie so ZSŠD do Múzea kysuckej dediny vo
Vychylovke a Putovanie so ZSŠD do Milowky realizovaného s pod-
porou Vyšehradského fondu. Študenti sa zúčastňujú výmenných
pobytov v Žywci, kde ZSŠD spolupracuje s tamojšou stavebnou školou
Zespol Szkol Budowlano – Drzewnych Žywiec V rámci slovensko-
česko-poľskej spolupráce nadviazala škola kontakt aj so Strednou
priemyselnou školou nábytkárskou a SOU  Bystřice pod Hostýnem.

V súčasnosti škola spolupracuje s 51drevárskymi a nábytkárskymi
firmami, kde naši žiaci vykonávajú prax. Tieto firmy majú záujem
najmä o profesie stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,
absolventov odboru drevárstvo a nábytkárstvo. V tomto školskom
roku naši štyria žiaci vykonávajú prax vo firme Lindner Mobilier
Madunice, ktorá je zameraná na zariaďovanie interiérov a výrobu
nábytku pre hotely, administratívne budovy, banky a reštaurácie.

MMoožžnnoossttii  kkuullttúúrrnneehhoo  aa  ššppoorrttoovvééhhoo  vvyyžžiittiiaa
Škola okrem odbornej prípravy a výučby poskytuje žiakom aj záuj-

mové vzdelávanie formou rôznych krúžkov, kde si môžu vybrať 
z bohatej ponuky. Túto činnosť realizuje na škole  Školské stredisko
záujmových činností formou 33 vzdelávacích útvarov. Otvorené je

druhý rok a jedinečné v regióne Kysúc. Navštevuje ho okolo 300
študentov školy. Nepochybne stredisko obohatila aj

telocvičňa, posilňovňa, miniihrisko s umelou trávou,
záujmové krúžky, počítače, Internet,  športové hry,

futbal. Z mnohých akcií sú najvýznamnejšie:
Celoslovenská súťaž zručnosti v odbore stolár
a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,
Učeň som ja učeň – reprezentácia ZSŠD 
v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke. Zo

športových akcií: Putovný pohár predsedu ŽSK
v minifutbale – II. ročník, kde ZSŠD získala 

1. miesto, okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ, SŠ,
kde sme získali 3. miesto, Memoriál Márie

Zavarskej, získali sme 1. miesto, Medzinárodný tur-
naj v mini futbale, opäť 1. miesto, Kalogatia,

okresné a krajské kolo šachu žiakov ZŠ, SŠ,
okresné kolo v halovom futbale žiakov SŠ, plá-
vanie Kysucká liga získali sme tri 1. miesta,
školské kolo stolný tenis, Mikulášsky turnaj 
v minifutbale starších žiakov o Pohár riaditeľa

ZSŠD, okresné kolo plávania žiakov ZŠ, SŠ,
získali sme tri 1. miesta a jedno 2. miesto, Zimný

biatlon, Vianočný futbalový turnaj o Pohár náčelní-
ka Regrutačného strediska Žilina. Do kultúrnych podu-

jatí zaraďujeme tieto: divadelné predstavenia, imatrikulá-
cie, účasť na výtvarnej súťaži v Kysuckej knižnici v Čadci pod názvom
Nájdi sám seba, kde sme získali 1. a 2. miesto. Medzi ďalšie aktivity
strediska patrí beseda s paraolympionikom, humánny prístup k zvier-
atám, ochrana životného prostredia. Akcia Kvapka krvi od drevárov
zavŕšila bohatú činnosť Školského strediska záujmových činností.

Predstavujeme:
Združená stredná
škola drevárska
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Kalendárium Krásno
nad Kysucou 2008
Január

Premietanie v  kine Lipa – Mesto Krásno

Február 

11..  ffeebbrruuáárr  – 25. drevársky ples, – FS Drevár
Pochovávanie basy – fašiangová obchôdzka po meste
Fašiangy: sprievod masiek mestom  s Turoňom, 
pochovávanie basy – FS Drevár 
Zábavy Závodný klub Drevina – FS Drevár 
Premietanie v kine – Mesto Krásno 

Marec

Veľkonočné sviatky: Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela 
sobota, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok –
Rímskokatolícka cirkev Krásno 
Veľkonočná oblievačka – FS Drevár, chlapci navštevujú
dievčatá
66..  mmaarreecc – obvodné kolo v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín

Apríl 

66  ..  aapprrííll  oo  1155..3300  hhooddiinnee – ELA HOP – nedeľné popoludnie
pre deti,  Kultúrny dom
1111..  aapprrííll  – Deň narcisov, koncert, 16,30 hodine, KD Krásno
nad Kysucou, ZUŠ  
2277..  aapprrííll  oo  1144..0000  hhooddiinnee– Koncert a premiéra rozprávky +
prehliadka svadobných šiat – Ochotnícke divadlo Skala a
kapela Len tak pre radosť, v Kultúrnom dome
Premietanie v kine – Mesto Krásno 
Stavanie Mája zvyky v meste s folklórnymi skupinami, Mesto
Krásno 

Máj

77..  mmáájj  MMaajjáálleess –  Kolkáreň Krásno nad Kysucou, ZUŠ 
1111..  mmáájj – Deň matiek – posedenie a kultúrny program pri
príležitosti sviatku matiek, Mesto Krásno
1188..  mmáájj – 1. sväté prijímanie, RKC Krásno 
Stavanie mája –  pred kultúrnym domom, v Kalinove; pred
sálou FS Drevár 
Slávnostné posedenie pri príležitosti 20. výročia založenia
Klubu dôchodcov a invalidov 
Premietanie v kine – Mesto Krásno
3300..  mmáájj – Vernisáž výtvarných prác žiakov VO, 30.5 –
27.6.2008, ZUŠ 
3300..  mmáájj  – Váľanie Mája,  veselo pri piesni s folklórnym
súborom Drevár pred kultúrnym domom 

Jún

MDD – zábava pre deti
1144..  jjúúnn – Koncert absolventov ZUŠ 
Diakonská vysviacka 2x, RKC Krásno 
Premietanie v kine – Mesto Krásno

Júl

Mestské slávnosti  – Eduar Koprna 

August

Prázdniny

September

55..--  66..  sseepptteemmbbeerr – Gospelové dni – Kysuce 2008, v KD
Krásno, kontakt Kult. prameň – 0907801688, OZ Kultúrny
prameň
2211..  sseepptteemmbbeerr  – Krásňanský jarmok – jarmok spojený 
s ľudovými remeslami, kultúrny program, jarmočné atrakcie –
pred KD, FS Drevár –  Vystúpenie na Krásňanskom jarmoku
mesto Krásno 

Október

2266..  ookkttóóbbeerr – Sviatosť birmovania, RKC Krásno 
Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie s kultúrnym
programom pre seniorov
Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická súťaž  pre
mladých Kultúrny prameň kontakt: 0907801688, OZ
Kultúrny prameň 
Rock fest Kysuce – 4. ročník rockového podujatia , Eduard
Koprna 

November

2288..  nnoovveemmbbeerr  – Svätoondrejský koncert, 16,30 h., KD
Krásno nad Kysucou, ZUŠ 
Ľudové misie/Ondrejské hody – RKC Krásno 
99..  nnoovveemmbbeerr  oo  1100..0000  hhooddiinnee – Krásňanská desiatka, 
25. ročník cestného behu s medzinárodnou účasťou, štart
na štadióne, Mesto Krásno 
Koncert pre postihnutých

December

1122..  ddeecceemmbbeerr – Vianočný koncert, 16,30 h., KD Krásno, ZUŠ
Vystúpenie na vianočnom koncerte – FS Drevár 
Stretnutie s Mikulášom 

Poznámka redakcie:

Chceme vyzvať všetkých, ktorí organizujú rôzne podujatia

(kultúrne, športové, prednášky...) v Krásne, aby spresnili ter-

míny, prípadne doplnili pripravované akcie. Na budúci rok

máme záujem vydať Kalendárium mesta 2009 vo forme bul-

letinu, budeme radi ak nám pomôžete pri jeho zostavení.
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Pozvánky
Kino Lipa
NNeeddeeľľaa  99..  mmaarreecc  22000088..  oo  1188..0000
ZLATÝ KOMPAS
Žáner: fantastický, dobrodružný,
akčný, Český dabing, MP 12

NNeeddeeľľaa  3300..  mmaarreecc  22000088..  oo
1188..0000
AMERICKÝ GANGSTER
Žáner: thriller, Slovenské titulky,
MN – 15

PPrriipprraavvuujjeemmee::
1133..  aapprrííll  22000088
Honba za pokladom: Kniha
tajomstiev
2200..  aapprrííll  22000088  – Asterix a
olympijské hry – český dabing
Zmena programu vyhradená!

Odohralo sa 31 filmových pred-

stavení, počet návštevníkov

bol 1 081, dve predstavenia

odpadli z dôvodu neúčasti

divákov. Poradie filmov, ktoré vide-

lo najviac divákov: 1. Harry Potter

a Fénixov rád, 2. Asterix a

Vikingovia, 3. Shrek tretí

Deti a mládež navštevovali filmové

predstavenia vo väčšom počte

ako dospelí. V minulom roku zme-

nila tvár  sála v KD. Začala sa

prestavba hľadiska, kde pribudlo

69 miest na sedenie. Zakúpili sa

nové stoličky. Vybudovali a zari-

adili  sa šatne pre účinkujúcich.

Zo šatne sa účinkujúci dostanú

priamo na javisko za oponou.

Zakúpilo sa základné ozvučenie

do sály. Na ozvučenie získalo

mesto dotáciu v sume 10.000,-

Sk od Žilinského samosprávneho

kraja. V tomto roku sa začala

riešiť vzduchotechnika v sále 

a bude potrebné zakúpiť aj

osvetlenie na javisko. JĎ

Blahoželania

Rok 
2007 
v Kine
Lipa

Ing. Mária Goreková 50 

(poslankyňa MZ) 
Veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úžasné príhody,
duchovné hody, partnerské zhody a ďalšie výhody! K životnému jubileu prajeme všetko
dobré.

Miroslav Capek 45

(redaktor novín a poslanec MZ)
Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Ti pri Tvojom 45-ročnom jubileu zaželať. 
Nech slza bolesti Ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom otáča, nech
len zdravie, šťastie, láska a dobrota, sú náplňou ďalších rokov Tvojho života.

Miloš Jesenský PhD.

(redaktor novín)
Nášmu kolegovi, dvojnásobnému doktorovi, blahoželáme k udeleniu titulu PhD., ktorý
získal na začiatku roka. Prajeme mu veľa ďalších úspechov, tvorivosti a veľa inšpirácie
k napísaniu ďalších kníh. Redakcia

Fašiangový

sprievod

mestom vo

februári 2008

v podaní folk-

lórneho

súboru

DREVÁR
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** V tomto roku bolo 81 krstov, z toho 43 chlapcov, o 14
viac a 38 dievčat, o 8 viac ako vlani. To je o 22 krstov
viac ako vlani. Krstiť budeme, tak ako je zvykom, v každú
druhú a štvrtú sobotu v mesiaci pri rannej svätej omši.
Krstné náuky bývajú v stredu pred krstom po sv. omši na
fare. Podmienky pre krstných rodičov sú vek 16 rokov,
sviatosť birmovania a u manželov sviatosť manželstva.

** SSoobbááššoovv  bboolloo  ttoommttoo  rrookkuu  3311..  TToo  jjee  oo  1111  ssoobbááššoovv  vviiaacc
aakkoo  vvllaannii..  HHlláássttee  ssoobbáášš  vvččaass,,  mmiinniimmáállnnee  aassppooňň  ttrrii  mmeessii--
aaccee  vvoopprreedd..  SSoobbááššnnyycchh  nnááuukk  jjee  55  ––  vviieerroouuččnnáá,,
mmrraavvoouuččnnáá,,  lliittuurrggiicckkáá,,  lleekkáárrsskkaa  aa  ppssyycchhoollooggiicckkáá,,  pplluuss
zzááppiiss  zzááppiissnniiccee  oo  pprriijjaattíí  mmaannžžeellssttvváá..  

** Za uplynulý rok bolo v našej farnosti 82 pohrebov. To je 
o 26 viac ako vlani. Mužov – 40, o 4 viac, žien – 42, 
o 22 viac . Z toho bolo 8 zomrelých nezaopatrených,
vlani ich bolo 16. Tento rok traja muži a päť žien

** SSvväättýýcchh  pprriijjíímmaanníí  ssaa  rroozzddaalloo  vv  nnaaššeejj  ffaarrnnoossttii  vv  ttoommttoo
rrookkuu  aassii  110044..550000  TToo  jjee  oo  11550000  vviiaacc  aakkoo  vvllaannii..  KKrráássnnoo  ––
8866..550000,,  ttoo  jjee  oo  11550000  vviiaacc  aakkoo  pprreedd  rrookkoomm..  KKaalliinnoovv  ––
1188..000000,,  ttoo  jjee  aakkoo  pprreedd  rrookkoomm..

** Do našej farnosti som pozval otcov misionárov, ktorí pri-
jali moje pozvanie a tento rok od 22.11. do 30.11. 2008
budú v našej farnosti ľudové misie. Misie budú vykonávať
misionári redemptoristi zo Starých Hôr pod vedením
pátra otca Ivana Flimela. Misionári má už písomne upo-
zornili, že v čase misií sa vo farnosti nekonajú žiadne
svadby, zábavy a iné svetské podujatia. Prosím Vás, keby
ste to rešpektovali, aby nepôsobilo počas misií niečo
rušivo. 

** VV  rrookkuu  22000077  ssmmee  ddookkoonnččiillii  cchhooddnnííkkyy  aa  nnoovvýý  bbooččnnýý
bbeezzbbaarriiéérroovvýý  vvssttuupp  ddoo  kkoossttoollaa..  PPooddaarriilloo  ssaa  nnáámm  hhoo  aajj
nnaaddookkrryyťť..  VVyybbuuddoovvaallii  ssmmee  nnoovvéé  sscchhooddiiššttee  ddoo  ssaakkrriissttiiee  
aa  ttaakkiissttoo  ssmmee  hhoo  aajj  nnaaddookkrryyllii..  KK  vvýýkkooppuu  ooddvvooddnneenniiaa  ssmmee
uurroobbiillii  oobbrruubbnnííkkyy  ookkoolloo  cceellééhhoo  kkoossttoollaa,,  vvyyččiissttiillii  ooddvvooddnnee--
nniiee  oodd  nnaappaaddaanneejj  mmaallttyy  aa  ssttaarreejj  oommiieettkkyy  aa  nnaavviieezzllii
oozzddoobbnnéé  kkaammeennee  nnaa  ttoottoo  ooddvvooddnneenniiee..  OOpprraavviillii  ssmmee
ooppllootteenniiee  pprrii  kkoossttoollee  aa  uurroobbiillii  nnoovvéé  vvssttuuppnnéé  bbrráánnyy,,  vvrráá--
ttaannee    nnoovvýýcchh  ssttĺĺppoovv..  DDookkoonnččiillii  ssmmee  vvoonnkkaajjššiiee  oossvveettlleenniiee

kkoossttoollaa..  ČČiiaassttooččnnee  ssaa  nnáámm  ppooddaarriillaa  aajj  nnoovváá  vvýýssaaddbbaa
zzeelleennee  ookkoolloo  kkoossttoollaa  aa  tteerréénnnnee  úúpprraavvyy  ––  kkvvôôllii  nneeddoobbrréé--
mmuu  ppooččaassiiuu,,  ssaa  nnáámm  ttiieettoo  pprrááccee  nneeppooddaarriilloo  ddookkoonnččiiťť..
MMaalliiaarrii  nnáámm  vvyymmaaľľoovvaallii  kkoossttooll  aa  uurroobbiillii  vvššeettkkyy  ppoottrreebbnnéé
nnáátteerryy..  SSppeevváácckkee  zzbboorryy  MMaakkaabbii  aa  VVttááččaattáá  ddoossttaallii  ttaakkýý
mmeennššíí  ddaarr,,  nnoovvéé  mmiikkrrooffóónnyy  aa  mmiixxppuulltt..  ZZaakkúúppiill  ssoomm  nnoovvéé
oozzvvuuččeenniiee  kk  ssvv..  oommššiiaamm  kkuu  kkaappllnnkkáámm..  VV  KKaalliinnoovvee  ssaa  nnáámm
kkoonneeččnnee  ppooddaarriilloo  zzrreeaalliizzoovvaaťť  zzaakkúúppeenniiee  nnoovvééhhoo  ddiiggiittáállnnee--
hhoo  oorrggaannaa  ––  cceennaa  bboollaa  226600..000000  SSkk,,  ssuummoouu  110000..000000
nnáámm  ppoommoohhooll  MMeessttsskkýý  úúrraadd  vv  KKrráássnnee  nnaadd  KKyyssuuccoouu,,  zzaa
ččoo  ppáánnuu  pprriimmááttoorroovvii  aa  ppoossllaannccoomm  mmeessttsskkééhhoo
zzaassttuuppiitteeľľssttvvaa  vvyysslloovvuujjeemm  ssrrddeeččnnee  vv  mmeennee  cceelleejj  ffaarrnnoossttii
aa  zzvvllááššťť  vveerriiaacciicchh  zz  KKaalliinnoovvaa  PPáánn  BBoohh  zzaappllaaťť..  TTeennttoo  rrookk
ddookkoonnččíímmee  tteerréénnnnee  úúpprraavvyy  ookkoolloo  kkoossttoollaa  aa  vvýýssaaddbbuu
zzeelleennee..  AAkk  ssaa  nnáámm  bbuuddee  ddaarriiťť,,  aakkoo  tteennttoo  rrookk,,  ttaakk  ssaa
ppuussttíímmee  aajj  ddoo  vvoonnkkaajjššíícchh  tteerréénnnnyycchh  úúpprraavv  ookkoolloo  kkoossttoollaa
vv  KKaalliinnoovvee..  PPoottrreebbnnáá  jjee  nnoovváá  ssttrreecchhaa  nnaa  ffaarrsskkeejj  bbuuddoovvee,,
lleebboo  nnaa  mmnnoohhýýcchh  mmiieessttaacchh  jjee  pprroobblleemmaattiicckkáá  aa  zzaatteekkáá  ddoo
ffaarrsskkeejj  bbuuddoovvyy..  KK  ttoommuu  ttrreebbaa  ssppoommeennúúťť  aajj  pprroobblléémm  ookkiieenn
nnaa  ffaarrsskkeejj  bbuuddoovvee..

PŠ

Matrika
Narodení

rr..  22000077
Nataša Kostilníková, Bianka Ondíková, Branislav
Adámek, Matej Galgánek, Michaela Galgánková,
Sofia Masárová, Miriama Ďurajová
rr..  22000088
Petra Šadláková, Anna Kopásková, Lucia Murgašová,
Marcel Lendóci, Nela Jakubcová

Sobáše

Pavol Čokota a Michaela Čimborová, Miloš Jančiga a
Jana Hunčíková, Pavol Krenželák a Martina
Mahútová, Štefan  Kopásek a Miroslava Jantošová,
Anton  Šustek a Dana Kubánková

Úmrtie

Gustav Ševec 77 r., František Stareček 67

Farské oznamy
Štatistika za rok 2007

Podľa evidencie obyvateľstva Krásna sa narodilo v roku 2007
spolu 88 nových občanov mesta, z toho 43 chlapcov a 45
dievčat. Najčastejšími menami, ktoré rodičia svojim deťom
dávali, boli u chlapcov Dávid, Matej a Samuel. U dievčat bol
výber mena pestrejší, no najviac prevládalo meno Natália,
potom nasledovali mená Sofia a Aneta. V minulom roku sa
narodili v Krásne tri páry dvojčiat, a to Angelika a Anton
Chmúrovci, Alexandra a Rebeka Rajtekové, Matej a Michaela
Galgánkovci. V roku 2007 bolo v matrike zapísaných 31
sobášov z Krásna. Zomrelo 89 občanov, z toho 43 mužov 
a 46 žien. Z nášho mesta sa v minulom roku odsťahovalo 86
občanov, 31 mužov a 55 žien a naopak prisťahovalo sa spolu
49 nových obyvateľov, z toho 23 mužov a 26 žien, z čoho
vyplýva, že obyvateľov v Krásne ubúda. 
V súčasnosti žije v našom meste  6 951 obyvateľov, mužov
3 461 a žien 3 490.

Mestská
matrika
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Dňa 29. decembra 2007 nad ránom vypukol požiar 
v časti Kalinov, kde plamene zachvátili strechy dvoch
domov a neskôr aj vnútro domov. Požiar niekoľko

hodín likvidovali požiarnici z Čadce, Kysuckého Nového
Mesta, ale aj dobrovoľníci z Krásna. Domy však boli neobyt-
né a päť rodín prišlo cez sviatky o strechu nad hlavou.
Koniec roka museli stráviť u svojich príbuzných. Požiar spô-
sobilo kúrenie v podkroví. S povolením Biskupského úradu 
v Nitre sa konala finančná zbierka pre rodiny a podarilo sa
vyzbierať 133 000,- Sk. Taktiež bolo zriadené konto, kde
môžu darcovia prispieť bankový účet vo VÚB, a.s. s číslom
2401866955/0200.

Požiar v Kalinove
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II. futbalová liga  Sever ročník 2007/2008

Prípravné zápasy "A"
2.2.08: Kysucké Nové Mesto: Krásno 1:2/góly Seko,
Kolembus/
3.2.08: Krásno: Oščadnica 2:0 /góly Seko 2/ – 9.2.08:
Krásno: Skalité 4 : 2 /góly Seko 2, Kubica, Kolembus/
Jarná časť

30. 3. Stará Bystrica : Krásno
6.4. Krásno : Kremnička

13.4. Makov :  Krásno
20.4. Krásno : D. Strehová
27.4. Fiľakovo : Krásno
1.5. Králiky : Krásno
4.5. Krásno : Bánová

11.5. Zvolen : Krásno
18.5. Krásno : Kysucké Nové Mesto
25.5. Námestovo : Krásno

1.6. Krásno : R. Sobota "B"
4.6. Liet. Lúčka : Krásno
8.6. Krásno : D. Ždaňa

15.6. L.Štiavnica : Krásno
22.6. Krásno : Bytča

Opríprave futbalistov "A" mužstva sme hovorili aj s ria-
diteľom príspevkovej organizácie Tatran Krásno Milanom

Hacekom, ktorý nám povedal, že mužstvo 3.marca 2008
odchádza na 10-dňové sústredenie do mesta Laon vo
Francúzsku, kde okrem tréningov odohrá aj priateľské stret-
nutia s miestnym klubom.
Počas sústredenia vo
Francúzsku sa k tímu pridajú
aj traja dlhoočakávaní hráči zo
Senegalu. Pán Hacek nás
informoval aj o nových
posilách v mužstve. Novými
hráčmi sú Jaroslav Súkeník 
z Kysuckého Nového Mesta,
Pavol Baďura a Ľubo Sýkora
zo Staškova. Rozhovory pre-
biehajú ešte s Hornakom a
Šutým. JĎ

Turnaj v minifutbale,

ZSŠdrevárska
V Združenej strednej škole drevárskej v Krásne sa 

5. januára 2008 uskutočnil medzinárodný dorastenecký tur-
naj v minifutbale. Zúčastnili sa ho dorastenci z FK Tatran
Turzovka, MŠK Kysucké Nové Mesto, Tesla Liptovský Hrádok,
KS Žywiec a Tatran Krásno. V dvanástich vzájomných stret-
nutiach padlo spolu 112 gólov. Za najlepšieho hráča turnaja
vyhlásili Roberta Pyrgiesa zo Žywca, najlepším brankárom sa
stal domáci Miroslav Masničák. Turnaj zorganizovala ZSŠ
drevárska a Mestský úrad Krásno. Garantom podujatia bol aj
Ing. Juraj Lahuta. Vďaka patrí sponzorom, ktorí športovú akciu
finančne podporili: Mesto Krásno nad Kysucou, ZSŠD
Krásno, Ing. Juraj Čimbora, Peter Šurába, Pavol Baroniak 
a Marián Tutka.

KKoonneeččnnéé  ppoorraaddiiee::
1. Krásno nad Kysucou
2. Žywiec
3. Liptovský Hrádok  JĎ

Politici v kopačkách
V telocvični Združenej strednej školy drevárskej v Krásne

nad Kysucou prebehol v sobotu 12. januára 2008 prvý
ročník halového futbalového turnaja, ktorého sa zúčastnili
družstvá Smer-SD, HZD, KDH a SNS HZDS (diskvalifikácia).
Turnaj slávnostne otvoril Pavol Valárik (Smer-SD) za účasti
primátora Krásna Jozefa Horníka (SNS), ďalej predsedu
klubu Smer-SD Miroslava Kováča a Ladislava Staškovana
(Smer-SD). "Pri svojom športovom zápolení odohrali družstvá
šesť stretnutí v ktorých padlo 28 gólov", prezradil Milan
Rebroš, ktorý sa na organizácii tohto nevšedného špor-
tového podujatia podieľal.  Najviac dramatické bolo posled-
né stretnutie medzi Smerom-SD a KDH, v ktorom bojovali 
o celkové prvenstvo v turnaji. Družstvu KDH po dvoch
víťazstvách stačila na prvenstvo remíza. Ak chcel Smer-SD
skončiť na prvom mieste, musel vyhrať. Rozuzlenie priniesli
až záverečné minúty, v ktorom padol jediný gól stretnutia do
siete organizátora Smer-u. Za najlepšieho hráča turnaja vyh-
lásili Alojza Moskáľa z KDH, najlepší brankár turnaja
František Jakubec z družstva Smer-SD. 

Organizátorom turnaja a priekopníkom prvého ročníka bol
Smer-SD v Krásne nad Kysucou.

V súčasnosti sa žiaden futbalový turnaj neobíde bez spon-
zorov, výnimkou nebol ani tento, ktorý podporili: ALBIA-
Vlasta Jacková, Ing. František Čimbora, JUDr. Milan Rebroš,
Miroslav Kováč, Masár Rudolf, Timek Jozef, Polák Radoslav,
Ing. Oľga Sykorová, Mgr. Janka Tomášková,  Smer-SD v
Čadci, LUKY- Jana Šusteková, STAVEBNINY- František Capek,
AUTOSERVIS- Milan Králik, K+T- Zdeno Kubala, Peter
Tatarka, Vlado Kolembus, Milan Hacek, REŠTAURÁCIA
LAPEK- Ing. Juraj Lahuta, CECHOSPOL- Jozef Cech a Jozef
Smolka z Oščadnice.

Výsledky: SMER-SD – SNS 2:2, HZD – KDH 2:3, SMER- SD
– HZD 4:3, SNS – KDH 0:3, HZD – SNS 6:2, SMER- SD –
KDH 0:1. Poradie: 1. KDH, 9b, 7:3, 2. SMER- SD, 4b, 6:6, 3.
HZD, 3b, 11:9, 4. SNS, 1b, 4:11.

MJ

Príprava futbalistov


