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Máj, lásky čas,
od vydania predchádzajúceho
čísla našich mestských novín jar
prišla nielen váhavými krôčikmi,
ale je už tu v plnej sile. Zázračné
znovuzrodenie prírody, ktoré 
sledujeme rok, čo rok nás napriek
tomu neprestáva nikdy fascinovať.
Optimizmus, radosť a ohňostroj
farieb - to je posolstvo, ktoré nám
čas rozkvitnutých stromov
prináša. A tak teda prichádza máj,
lásky čas. Láska je predsa ten
najkrajší a najsilnejší pocit, vďaka
ktorému dokáže človek aj „hory
prenášať“. S ňou je spojený pocit
šťastia, krásy a harmónie. Každý
človek si svoj príbeh lásky nosí 
v srdci. S láskou sa žije lepšie, 
s láskou sa ľahšie riešia problémy,
s láskou je život krajší a šťastnejší.
Je veľa podôb a prívlastkov, ktoré
má láska, vrátane tej materinskej 
a rodičovskej, ktorá nás sprevádza
od narodenia. A tak tak teda
spoločne pozdravme jar a oslávme
život.

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  zzoobbrraazzee--
nniiee  nnááššhhoo  mmeessttaa..  SSúúťťaažž  ssmmee  pprreeddĺĺžžiillii  ddoo  3311..  jjúúnnaa  22000088,,  kkeeddyy  vvyyhhlláássiimmee
vvííťťaazzoovv..  FFoottooggrraaffiiee  uuvveerreejjnníímmee  aajj  vv  nnoovviinnáácchh..

Dňa 8. marca 2008 doslúžil komín v bývalom závode
Drevina. Tento viac ako 60 metrový obor sa zrútil behom
pár sekúnd. O týždeň neskôr aj budova bývalej kotolne.
Na prázdnom mieste onedlho vyrastie výrobná hala
firmy Promont.

ELA HOP
Znamá televízna dvojica rozžiarila
očká najmenším Krásňanom v nede-
ľu 6. apríla 2008 a zaplnila hľadisko
kultúrneho domu. 
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Otázka pre poslancov
mesta a na sídliskách, pravidelná údržba a čistenie verejných pries-
transtiev a skvalitnenie služieb, resp. rozšírenie programovej štruk-
túry v káblovej televízii. V oblasti športu výstavba umelého tráv-
natého povrchu na škvarovom ihrisku a dobudovanie futbalovej
tribúny.

Milan Šuráb
1. Zriadenie Materskej školy v ZŠ Michalkov s celodennou pre-

vádzkou. Zapísaných je 33 detí.
2. Výstavba ihriska v areáli ZŠ Michalkov.
3. Vybudovať prístupové cesty Koňušíkovci  a k ostatným oby-

vateľom.
4. Vybudovanie prístupovej cesty k p. Ondrúškovi a Pavlovi

Šurábovi, v časti Drozdov, Nižné Vane a ostatná údržba.

Vojtech Buchta
1. Doasfaltovať miestne komunikácie.
2. Zvýšiť kapacitu parkovacích miest v meste s tým, že bude

zachovaná zeleň.
3. Podpora športu a kultúry v meste.

Božena Ďurčanová
Medzi moje priority patria: pešia zóna okolo rieky Kysuca; dosta-

vanie tribúny; cestu okolo kostola zmeniť na pešiu zónu; dorobiť cestu
smer stanica - na rohu; vypracovať projekty, na odkúpenie pozemkov
pre rodinné domy nad hlavnou cestou smer Lazy - Kalinov; prís-
tupová cesta Drozdov, Nižné Vane; chodníky v celom Krásne; prek-
ládka elektrického stožiara spred kostola a tiež dorobiť chodníky
okolo kostola z obidvoch strán.

Miroslav Capek
Mojou prioritou je výstavba mostu v Kalinove do časti Šustkov; výstav-

ba tribúny; doasfaltovanie ciest, ale rozvoj športu a kultúry v meste.

Ján Kubala
1. Vybudovať chodníky po Ulici SNP.
2. Vybudovať  chodníky na cintoríne.
3. Podpora športu.

Mgr. Gabika Bírová
Budem sa snažiť podporovať a pomáhať pri organizovaní

kultúrneho života v meste; prispievať k riešeniu otázok školstva a škôl
v našom meste; riešiť úpravu životného prostredia a znečisteného oko-
lia; konkrétne požiadavky občanov.

Pavol Targoš
1. Vybaviť projektovú dokumentáciu a súhlas elektrární na pripo-

jenie elektrickej prípojky pre hokejbalové ihrisko.
2. Snažiť sa riešiť každodenné problémy občanov, s ktorými sa na

mňa obracajú. (poškodené cesty, kanalizácia, výrub stromov, ktoré
ohrozujú rodinné domy)

3. Pomoc ZŠ so znížením spotreby elektrickej energie (v telocvični).

Milan Peteraj
1. Pokračovať vo výstavbe nájomných bytov, ale vytvoriť aj priestor

a podmienky pre individuálnu bytovú výstavbu.
2. Skvalitniť dopravu v meste, vybudovať dostatočný počet parko-

vacích miest.
3. Zriadiť mestskú políciu.
4. Perspektívne vybudovať v meste supermarket.

Ľubomíra Bodorová
1. Vybudovanie mest-

ského vodovodu pre
občanov v osade Vlčov.

2. Dobudovať mestský
vodovod pre občanov v časti
Uhliská.

3. Vybudovať ihrisko 
v Zákysučí.

4. Vybudovanie auto-
busovej zastávky pri novo-
postavených bytových
domoch v Zákysučí.

Foto: 
Z kolaudácie ihriska 
v Kalinove

Ing. Jozef Grapa
Dôležitých aktivít v roku 2008 je veľmi veľa, lebo Krásno nad

Kysucou po období stagnácie musí napredovať zrýchleným tempom,
aby aspoň sčasti splnilo občanom ich predstavu o dobre riadenej obci.
Ja však nechcem vymenovať len to, čo si predstavujem, že by bolo
potrebné urobiť, ale chcem hovoriť o tom, k čomu viem, a aj veľkou
mierou, chcem napomôcť realizovať. Nemám rád, že si niekto určí pri-
oritu, a nič pre to neurobí okrem toho, že stále kritizuje druhých, ako
to mali urobiť. Preto mojimi prioritami pre tento rok sú projekty, na
ktorých už aj pracujem a je reálny predpoklad ich realizácie.

1. Prispieť k získaniu financií na výstavbu ďalších 4 bytoviek tak,
aby sa s výstavbou začalo v tomto roku a ku koncu budúceho roku sa
kolaudovalo. Dal som si to ako  prioritu na 1. mieste, aj keď sa zdá, že
to uspokojí len niekoľko desiatok rodín. Ale ak budú mladé rodiny
odchádzať z mesta, budú ubúdať žiaci v škole, obec bude stárnuť a
zastaví sa rozvoj v meste po niekoľkých rokoch. Veď mesto i škola je
financovaná aj podľa počtu obyvateľov, či žiakov v škole.

2. Obyvatelia sa na mňa často obracajú s požiadavkou na vybu-
dovanie supermarketu. Preto už od začiatku roka vediem jednanie so
zahraničnými investormi o vybudovanie takého zariadenia i v našom
meste. Je reálna šanca, že najmenej jednu, možno i viac spoločností
presvedčíme o vhodnosti investovať v našom meste, a tak do Krásna
budú môcť chodiť za nákupmi nielen naši občania, ale i občania celej
Bystrickej doliny.

3. Počet motorových vozidiel sa neúmerne zvyšuje k parkovacím
možnostiam, najmä pred bytovkami, a tak chcem prispieť k
urýchlenému budovaniu a rozširovaniu parkovacích miest. Zámer je
schválený a v najbližšej dobe by sa mala začať aj realizácia.

4. I v tomto roku je potrebné pokračovať v začatej výstavbe fut-
balového štadióna, a preto je prioritou zabezpečiť finančné prostried-
ky na jeho výstavbu tak, aby sa stavba nezastavila pre nedostatok
financií.

5. Ďalším pálčivým problémom je odklonenie nákladnej dopravy
popred kostol tak,aby sa v budúcnosti mohla od Domu služieb vybu-
dovať pešia zóna s možnosťou oddychu. Pripravujú sa projekty a pre-
biehajú jednania o finančnom vykrytí.

6. S pomocou Eurofondov pripraviť výstavbu námestia pred
kultúrnym domom s napojením na rekreačnú zónu okolo rieky
Kysuca až po kolkáreň. Určite je ešte veľmi veľa dôležitých zámerov,
ktoré nie sú v tomto období v takej podobe, aby som už konkrétne o
nich hovoril, ako je napr. príprava pozemkov pod výstavbu rodinných
domov, dostavba športovísk, príprava diaľnice ponad Krásno. Ale i
menšie aktivity, ako je oprava ciest, úprava priestorov pred zdra-
votným strediskom, vybudovanie kanalizácie v niektorých lokalitách,
pomáhať futbalu tak, aby sa zachránil v 3. lige a veľa ďalších vecí,
ktoré žiadajú občania mesta. Spomenul som len niekoľko aktivít, na
ktorých sa snažím podieľať a čitatelia sami vidia ,že to chce nemálo
prostriedkov, ktoré sa však z rozpočtu mesta nedajú vyčleniť, preto
hlavným cieľom je získať prostriedky z iných zdrojov, ako sú minis-
terstva, samosprávny kraj a rôzne fondy. Pri odpovedi na vašu otázku
mi nedá, aby som sa nepoďakoval primátorovi Ing. Horníkovi, ktorý
má nielen dobré ľudské vlastnosti, ale i organizačné a riadiace schop-
nosti na vysokej úrovni a pri vzájomnej spolupráci verím, že v Krásne
sa zrealizuje oveľa viac ako sa dá spomenúť v tejto odpovedi. Ja viem,
že problémov na riešenie je oveľa viac, ale verím, že ak nie v tomto
roku, tak v krátkej budúcnosti sa nám ich podarí z veľkej časti vyriešiť.

Mária Goreková
Ako poslanec MZ v roku 2008 budem v prvom rade presadzovať,

aby čo najrýchlejšie napre-
dovala výstavba bytových
domov, bola väčšia čistota v
meste, dohliadať na hos-
podárne využitie schvá-
leného a upravovaného roz-
počtu pre rok 2008, nakoľko
od neho sa vlastne odvíja
rozvoj nášho mesta.

Michal Koňuch
Mojou hlavnou prioritou

je podpora výstavby mest-
ských nájomných bytov.
Ďalšími prioritami je skvalit-
nenie života obyvateľov me-
sta dobudovaním mestských
komunikácií v prímestských
častiach, zvýšenie počtu
parkovacích miest v centre

Aké priority ste si predsavzali presa-
dzovať v roku 2008 ako poslanec MZ?
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S príchodom obdobia jari každo-
ročne dochádza k zvýšenému
nebezpečenstvu vzniku a počtu
požiarov. Z vykonanej štatistiky
vyplýva,  že v roku 2007 vzniklo
na Kysuciach celkom 31 požiarov
na území lesa a požiarov súvisia-
cich s vypaľovaním porastov so
spôsobenou škodou 930 000 Sk.
Najčastejšími príčinami týchto
požiarov bolo vypaľovanie trávy,
suchých porastov, zakladanie
ohňov v prírode, spaľovanie
zbytkov drevnej hmoty. Z analý-
zy požiarovosti za posledných 
10 rokov vzniká najviac požiarov
tohto druhu v mesiacoch marec,
apríl, júl a august. Vznik a ohro-
zenie požiarmi v tomto období
zvyšujú klimatické faktory ako

sucho, teplo, vietor, ale aj stav
vegetácie a aktivity človeka.
Dôrazne chceme upozorniť na
prísny zákaz vypaľovania poras-
tov trávy, bylín, kríkov a stromov,
zakladať oheň, fajčiť, spaľovať
horľavé látky na voľnom pries-
transtve, manipulovať s otvore-
ným ohňom v priestoroch a na
miestach, kde hrozí jeho rozšíre-
nie. Ak sa jedná o turisticky
navštevované oblasti je možné
oheň zakladať len na miestach
vyhradených a prispôsobených
tomuto účelu. Pri odchode musí-
me dbať na úplné uhasenie
ohniska. Ďalej upozorňujeme na
zvýšenú pozornosť pobytu 
a hrám v prírode, dodržiavanie
vyznačených zákazov, plnenie

príkazov a pokynov týkajúcich sa
ochrany pred požiarmi. Požiare
spôsobujú veľké materiálne, eko-
logické škody, ujmu na zdraví 
a straty na životoch. Pri tejto
príležitosti, Vám chceme pripo-
menúť všeobecnú povinnosť
ohlásiť, každý vzniknutý požiar
na tel. č. 150. V prípade nepri-
aznivej požiarno-bezpečnostnej
situácie budú na celom území SR
vo zvýšenej miere zo strany kom-
petentných orgánov vykonávané
protipožiarne kontroly dodržia-
vania platných právnych pred-
pisov na úseku ochrany pred
požiarmi a v prípade zistenia ich
porušenia budú vyvodzované
prísne postihy

kpt. Mgr. Roman Jakubík
oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva HaZZ 
v Čadci

1. Aká bola Vaša reakcia, keď ste sa dozvedeli, že
Vaším prvým pôsobiskom bude práve naše mesto?
Kde pôjdem za kaplána som sa dozvedel až po kňazskej
vysviacke. Pri stretnutí s Otcom biskupom sme si všetci otvo-
rili obálku, kde bolo naše prvé kaplánske miesto. V tej mojej
bolo napísané: „Menujem Vás za kaplána Farnosti Krásno
nad Kysucou.“ Aká bola moja reakcia? Priznám sa, že dovt-
edy som len vedel, kde to je a že z tohto mesta pochádzajú
viacerí kňazi. Čakal som skôr niečo iné, pretože diakonskú
prax som prežil v Kysuckom Novom Meste. Myslel som si
teda, že na Kysuce sa asi nedostanem. Pre mňa to bolo 
z tohto dôvodu nečakané. Ako jediný z nás, novokňazov 
som  sa dostal práve na Kysuce.
2. Aké ste mali očakávania, splnili sa?
Ako som už povedal, nepoznal som bližšie túto farnosť ani
mesto, takže som nemal nijaké špeciálne očakávania. Možno
iba to, aby ma ľudia prijali, aby som ich ja nesklamal. 
A naozaj sa od začiatku stretávam s prijatím milých a
dobrých ľudí, ktorí vedia, že nikto z nás nie je dokonalý.
Dokážu povzbudiť, usmerniť ale aj odpustiť. To je dôležité.
Teda asi také boli moje očakávania a aj sa splnili.
3. Čo Vás v Krásne zaujalo, prípadne, čo by ste 
v našom meste zmenili?
Tu v Krásne sa nedá nevšimnúť si okolitú prírodu a prostre-
die. Ďalej sú to okolité osady aj s ich kaplnkami. Veľmi pekný
je zvyk, že ľudia v letnom období prichádzajú k týmto
kaplnkám na sv. omšu. Mesto žije aj po kultúrnej a športovej
stránke (najmä futbal:). A čo by som zmenil? (pri oznamoch 
z mestského rozhlasu by mohli hrať aj nejaké iné skladby:)
Neviem, som tu na to krátko.
4. Dostal sa Vám do rúk časopis Krásňan?

Áno, dostal. Je pekný a vidno, že sa jeho tvorcovia snažia.
Určite plní svoju úlohu, ktorou je informovať  o meste a
živote v ňom, ale aj prehlbovať poznanie o jeho histórii.
5. Čo odkážete našim čitateľom?
Aby nikdy nezabúdali, že žiť v spoločenstve, ktorým mesto 
a farnosť je, znamená, že nie sme sami. Ale že okolo nás sú
ľudia, ktorých potrebujeme a oni potrebujú nás. Nie v zmysle
vlastnenie, ale v zmysle služby a lásky. Všetkých čitateľov
srdečne pozdravujem. JĎ

K ochrane lesov pred požiarmi 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci

Rozhovor s kaplánom
Jaroslavom Dekanom
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6. február Jednanie ohľadne fondov EU
14. február Stretnutie s riaditeľom SAD Čadca -

jednanie spojovej linky ZŠ - Krásno -
Dunajov

15. február Krajský stavebný úrad - odovzdanie
projektov, žiadosti na bytové domy

19. február Návšteva ZŠ Michalkov - riešenie
úpravy terénu

27. február Jednanie s Kysuckým múzeom v Čadci
o výstavných priestoroch v KD Krásno

29. február Stretnutie s Ing. Krásnohorským - pro-
jekt tribúny/ zmeny
Jednanie - príprava úprav zdravotného
strediska

3. marec Jednanie - SEVAK Žilina – projektová
dokumentácia odkanalizovanie Ulice
MUDr. Hálka
Slovenská správa ciest – jednanie
ohľadne dopravného  značenia v meste

5. marec Jednanie ohľadne káblovej televízie
Jednanie - vysporiadanie pozemkov 
s AIW Krásno

8. marec Futbalový turnaj v Kysuckom Novom
Meste

11. marec SATES – jednanie o nákupnom stre-
disku
Jednanie - Správa ciest
Európske fondy - projekty pre ZŠ

13. marec ZMO Kysúc v Čadci
27.marec Stretnutie primátorov Žilinského kraja

v Liptovskom Mikuláši
1. apríl CONECO – veľtrh stavebníctva na

Slovensku
2. apríl Jednanie ohľadne ZŠ a MŠ Michalkov

Stretnutie so zástupcami Urbariátu 
a Spoločenstva lesov v Krásne

9. apríl Kontrolný deň – stavba tribúny
Zákysučie a stavba bytoviek

14. apríl Mestské zastupiteľstvo
23. apríl Stretnutie s členmi Spolku Slovákov

žijúcich vo Francúzsku v kultúrnom
dome JĎ

Z primátorovho 

zápisníka…
VÝSTAVBA

Rekonštrukcia veľkej zasadačky 
na mestskom úrade

Pripravovaná plocha pre výstavbu štyroch
bytových domov, kde bude 48 bytov

Bytová výstavba v Zákysučí pokračuje, 
urobená je už vnútorná inštalácia 

a vodoinštalácia a vnútorné omietky
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Uznesenia na predaj bytov dražbou, konkrétny menoslov:

BBllaažžkkoovv KKrráássnnoo KKaalliinnoovv

Máj 26.5. 27.5. 28.5.

Jún 23.6. 24.6. 25.6.

Júl 28.7. 29.7. 30.7.

August 25.8. 26.8. 27.8.

UUppoozzoorrnneenniiee:: Plné vrecia pre separovaný zber
vykladajte v deň zberu podľa kalendára vývozu.
Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať
odpad k zberným nádobám! Ďakujeme.

Kalendár vývozu 
separovaného 
zberu pre 
rodinné domy

Jubilanti
Marec – apríl 2008

85 roční: 
Františka Droščinová, Pavlína Ševecová,
Štefan Capek, Angela Halamčáková

75 roční: 
Agnesa Zátková, Margita Masláková, Irena
Zuzčáková, Helena Miková, Jakub Bardy

70 roční: 
Lýdia Rybková, Mária Podhorská, Oľga
Jedináková, Alojzia Valíková, Ján Kopásek,
Barbora Jarabicová

Uzn. č. 169/2007 zo dňa 8. júna 2007
169/66/2007 - Ing. Radoslav Poláček, Krásno č. 1275, byt. č. 66 - 31,62 m2, cena 471 tis. Sk
169/67/2007-  Anna Labudová, Krásno č. 1433, byt. č. 67 - 42,93 m2, cena 800 tis. Sk
169/63/2007 - Peter Srvátka, Krásno č. 1163, byt. č. 63 - 44,22 m2, cena 657 tis. Sk
169/54/2007 - Ing Mária Šusteková, Krásno č. 1339, byt.č. 54 - 49,91 m2, cena 790 tis. Sk
169/51/2007 - Zdenko Špilák a manž. Krásno č. 206 , byt.č. 51 - 45,34 m2, cena 805 tis. Sk
169/61/2007 - Marián Valík a manž. Krásno č. 750, byt.č. 61 - 51,45 m2, cena 749 tis. Sk
169/57/2007 - Ivan Zátorsky a manž. Krásno č. 1499, byt.č. 57 - 44,68 m2, cena 816 tis. Sk
169/50/2007 - Pavol Poláček a manž. Raková č. 223, byt.č. 50 - 31,34 m2, cena 526 tis. Sk
169/56/2007 - Emil Sýkora, Krásno č. 1193, byt.č. 56 - 32,03 m2, cena 476 tis. Sk
169/62/2007 - Dávid Koňušík, Krásno č. 1369, byt.č. 62 - 46,66 m2, cena 703 tis. Sk
169/55/2007 - Igor Macáš Lodno č. 177, byt.č. 55 - 50,06 m2, 835 tis. Sk
169/53/2007 - Srnka Stanisl. a manž., Kys. Lies. č. 352 - byt.č. 53 - 50,3 m2, cena 895 tis.Sk
169/52/2007 - Terézia Ondreášová, Kys. Liesk. č. 681 - byt.č. 52 - 50,46 m2, cena 842 tis.Sk

Uzn.č. 262/2007 zo dňa 12. novembra 2007
262/64/2007 - Anton Šustek, Krásno č. 1339, byt.č. 64 - 51,14 m2, cena 758 tis. Sk
262/58/2007 - Milada Mrvečková, Krásno č. 888, byt č. 58 - 31,15 m2, cena 500 tis. Sk
262/59/2007 - Milan Šefar, Krásno  č. 1433, byt č. 59 - 43,60 m2, cena 646 tis. Sk

Uzn.č. 271/2007 zo dňa 21. novembra 2007
271/10/2007 - Marek Milučký, Rudina č. 404, byt. č. 10 - 35,22 m2, cena 487 tis. Sk
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. marca 2008
Uzn.č. 41/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
Božena Ďurčanová, Vojtech Buchta a Mgr. Gabriela Bírová,
overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav Capek a pro-
gram rokovania MZ.

Uzn.č. 42/2008 – MZ schvaľuje odpredaj bytu č. 27, ktorý sa
nachádza na 7. poschodí bytového domu č. s. 1275, ktorý je
postavený na parcele KNC 6780/166, vchod č. s. 1275, spolu-
vlastnícky podiel vo výške 5970/145376 na spoločných časti-
ach a zariadenia domu č. 1275, spoluvlastnícky podiel na
parcelách KNC 6780/167 a KNC 6780/166 vo výške
5970/145376 pre Janu Belákovú Janu, rod. Ďurčanovú, bytom
Krásno nad Kysucou č. 1275.

Uzn.č. 43/2008 – MZ schvaľuje Vnútroorganizačnú smernicu
Mesta Krásno nad Kysucou na vedenie účtovníctva.

Uzn.č. 44/2008 – MZ schvaľuje Vnútroorganizačnú smernicu
ZŠ Krásno nad Kysucou na vedenie účtovníctva.

Uzn.č. 45/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku KNC
6417/2 – ostatné plochy za garážami pri zberných surovinách
za cenu 300,- Sk/m2 + GP pre Ľubomíra Čimboru, Krásno
1378 a Mária Šimášeka, Krásno č. 1499. Výmera bude špeci-
fikovaná po zameraní GP.

Uzn.č. 46/2008 – MZ schvaľuje komisiu k problému
Zdravotné stredisko v zložení – Miroslav Capek, Pavol Targoš
a Ing. Mária Goreková.

Uzn.č. 47/2008 – MZ v Krásne nad Kysucou
Konštatuje, že:
a) Zadanie pre Územný plán zóny – Priemyselný park

Krásno nad Kysucou bolo po dobu viac ako 30 dní vys-
tavené na úradnej tabuli obce a bolo prerokované 
s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými i fyzickými osobami a vlastníkmi pozemkov
v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované 
v dopracovanom Zadaní pre Územný plán zóny –
Priemyselný park Krásno nad Kysucou, resp. bude sa 
k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov
územnoplánovacej a projektovej dokumentácie.

c) Krajský stavebný úrad v Žiline po prerokovaní, vyhod-
notení pripomienkového konania a zapracovaní
pripomienok do obsahu Zadania vydal k nemu súhlasné
stanovisko podľa § 20 ods. 5) Stavebného zákona listom 
č. 2008/00209/HRI zo dňa 4. 2. 2008, v ktorom konštatuje,
že obsah návrhu Zadania a postup jeho obstarania a pre-
rokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krásne
nad Kysucou Zadanie schváliť.

Súhlasí:
- S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej

správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu
Zadania pre územný plán zóny – Priemyselný park
Krásno nad Kysucou.

Schvaľuje:
- Zadanie pre Územný plán zóny – Priemyselný park

Krásno nad Kysucou podľa § 20 
odst. 7) písm. c) Stavebného zákona.

Uzn.č. 48/2008 –  MZ v Krásne nad Kysucou
Konštatuje, že:
a) Zadanie pre Územný plán Centrálnej mestskej zóny

Krásno nad Kysucou bolo po dobu viac ako 30 dní vys-

tavené na úradnej tabuli obce a bolo prerokované s
dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými i fyzickými osobami a vlastníkmi pozemkov
v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.

b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované 
v dopracovanom Zadaní pre Územný plán Centrálnej
mestskej zóny Krásno nad Kysucou, resp. bude sa k nim
prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov územno-
plánovacej a projektovej dokumentácie.

c) Krajský stavebný úrad v Žiline po prerokovaní, vyhod-
notení pripomienkového konania a zapracovaní
pripomienok do obsahu Zadania vydal k nemu súhlasné
stanovisko podľa § 20 ods. 5) Stavebného zákona listom č.
2008/00210/HRI zo dňa 4.2.2008, v ktorom konštatuje, že
obsah návrhu Zadania a postup jeho obstarania a pre-
rokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a zároveň odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Krásne
nad Kysucou Zadanie schváliť.

Súhlasí:
S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej
správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zadania
pre územný plán Centrálnej mestskej zóny Krásno nad
Kysucou.
Schvaľuje:
Zadanie pre Územný plán Centrálnej mestskej zóny Krásno
nad Kysucou podľa § 20 
odst. 7) písm. c) Stavebného zákona.

Uzn.č. 49/2008 – Uzn. č. 62/2008 – MZ schvaľuje odpredaj
pozemku.

Uzn.č. 63/2008 – MZ schvaľuje kúpu 1290 akcií SeVaK Žilina
za cenu 1,- Sk/akcia.

Uzn.č. 64/2008 –  MZ neschvaľuje žiadosť Jozefa Šadláka,
Krásno č. 617 na odkúpenie pozemku na stavbu garáže v
areáli ZŠ Blažkov.

Uzn.č. 65/2008 – MZ neschvaľuje žiadosť Petra Chlebeka,
Krásno č. 1433 na odkúpenie pozemku na stavbu garáže 
v areáli ZŠ Blažkov.

Uzn.č. 66/2008 – MZ neschvaľuje finančné prostriedky na
nákup zosilovačov káblovej televízie MULTITEL a nákup 
digitálnej kazety Music-box.

Uzn.č. 67/2008 – MZ odročuje žiadosť Romana Cvengroša 
a spol. o pomoc na vykonanie zemných prác na uloženie
rozvodu plynu na november 2008 ku schvaľovaniu rozpočtu
na rok 2009.

Uzn.č. 68/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 69/2008 – MZ berie na vedomie informatívnu správu 
o bytovke č. 1617.

Uzn.č. 70/2008 – MZ berie na vedomie správu z kontroly
kultúry a knižnice.

Uzn.č. 71/2008 – MZ berie na vedomie správu o inventarizácii
majetku mesta k 31. decembru 2007.
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Ladislav Hrubý 
má novú knihu
Tajomstvá hackovských záhrad, takýto krásňanský
názov dostala čerstvá kniha spisovateľa Ladislava
Hrubého. Obsahuje 52 poviedok zo známeho kysuc-
kého prostredia. Je voľným pokračovaním jeho knihy

Zázraky pod
Kykuľou,
ktorá sa stret-
la s veľkým

ohlasom.
Nášmu kole-
govi prajeme,
aby sa kniha
šťastne
vydala medzi
čitateľov a
prajeme veľa
nápadov na
ďalšie knihy.

Redakcia

Veľkonočná oblievačka 
v podaní Folklórneho
súboru Drevár

Každý z nás svojej mamičke a starej mamičke celkom iste osobne
prinesie aspoň kytičku kvetov ako symbol vďaky. A tí, ktorí ju už
nemôžu, žiaľ, osobne pozdraviť, pohladkať, určite sa zastavia na cin-
toríne, položia na jej hrob kyticu a zapália sviečku na jej pamiat-
ku... Deň matiek nie je iba novodobým sviatkom, ale vznikol veľmi
dávno, už 250 rokov pred Kristom. V antickom Grécku každý rok
počas troch dní uctievali matky všetkých bohov. Úcta k matkám
mala svoje nespochybniteľné miesto aj v Anglicku, kde si Deň
matiek pripomínajú viac ako 1600 rokov. Oslavovali ho vždy štvrtú
nedeľu po Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok na počesť Matky
Cirkvi – Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich
rodných miest, aby si vo svojich chrámoch uctili tento cirkevný
mariánsky sviatok. Pokrstení mali povinnosť navštíviť aj svoju krst-
nú matku. Za národný Deň matiek začala kampaň Anna Jarvisová
v Spojených štátoch amerických začiatkom 20. storočia. Napadlo ju
to vtedy, keď uplynul rok od smrti jej milovanej matky. Bolo to 10.
mája 1908. O rok neskôr si vďaka podpore cirkvi v Graftone ľudia 
v celej Philadelphii pripomenuli Deň matiek. Od roku 1911 ho už
oslavovali takmer v každom štáte USA a onedlho sa stal oficiálnym
sviatkom. Čoskoro sa tento sviatok dostal aj do Európy a od roku
1923 sa oslavuje aj v Maďarsku, a to v prvú májovú nedeľu. Inde sa
slávi vždy v druhú májovú nedeľu a v tento deň si ho pripomínajú
aj Slováci. Kvet sa stal symbolom Dňa matiek, a to biele klinčeky,
pretože to boli najobľúbenejšie kvety pani Anny Jarvisovej.
Predstavujú totiž čistotu, ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky
ako daru. Preto nezabudnite, milí čitatelia, malí i veľkí, potešiť
svoju matku i starú matku v tento deň aspoň jedným bielym
klinčekom a milým, nežným slovom.

Deň matiek

Foto: Mário Borák
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Združená stredná škola drevárska v Krásne pripravila pre
svojich študentov rôzne aktivity počas mesiaca február –
marec. Majú právo na voľný čas, hru a účasť v kultúrnom

živote, umení, športových aktivitách a takých činnostiach, ktoré zod-
povedajú ich záujmom, fyzickým a duševným schopnostiam.

Mladý rozpočtár 2008
Škola sa zapojila do celoštátneho kola súťaže Mladý rozpočtár

2008, ktorá sa uskutočnila 15. februára v Strednej priemyselnej škole
stavebnej v Žiline. Celkom sa do súťaže prihlásilo 9 stredných škôl,
ktoré do celoštátneho kola vyslali 17 študentov. Zadanie celoštátneho
kola obsahovalo vypracovanie položkovitého rozpočtu s výkazom
výmer podľa výkresovej dokumentácie a techniky správy. Ďalšou úlo-
hou študentov bolo ukázať znalosti práce s programom CENKROS
plus formou vypracovania dodatočných úloh ako napr. vytvorenie
pomocných verzií rozpočtu, úprava nákladov zákazky, indexácia,
vytvorenie vlastnej firemnej databázy a import cenníka z xls súboru,
zadefinovanie vedľajších rozpočtových nákladov, aktualizácia
zákazky, exporty a pod. Celoštátnej súťaže sa zúčastnili dvaja študen-
ti z 2. st triedy Slavomír Špilák a Ľubomír Maľovaník a umiestnili sa na
7. – 10. mieste v celoštátnom kole.

Stredoškolská odborná činnosť
Školské kolo 30. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti prebehlo

aj v škole 27. februára. Činnosť bola organizovaná v nasledujúcich
súťažných odboroch: 05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia), 10
Stavebníctvo, architektúra, dizajn, 14 Tvorba učebných pomôcok,
didaktické technológie, 15 Ekonomika a riadenie. Do školského kola sa
prihlásili 15 študenti. Z týchto účastníkov odborná porota zložená z
pedagógov školy hodnotila štrnásť prác študentov. Dvaja zúčastnení
boli spoluautori. V odbore 05 Geovedy (geografia, geológia, geodézia)
získal 2. miesto Maroš Mikunda z 1. O triedy. Odbor 10 Stavebníctvo,
architektúra, dizajn získal 1. miesto Ján Comorek zo 4. N, 2. miesto
Katarína Švaňová zo 4. N, 3. miesto Marián Zborovančík a Rudolf
Šimaliak z 3. E, 4. miesto obsadili Ľubomír Maľovaník, Slavomír Špilák
a Vladimír Tomčala z 2. st. triedy. Ďalší odbor 14 Tvorba učebných
pomôcok, didaktické technológie, 1. miesto získal Karol Hluzák z 2.
Ad, 2.miesto Patrik Tatarka zo 4.N, 3. miesto Zdenko Chupáč z 2. Ad a
4. miesto Dávid Kasaj z 3. N. Posledný odbor 15 Ekonomika a riadenie,
1. miesto získal Ľubomír Koňušík, 2. miesto Milan Hošťák a 3. miesto
Juraj Krčmárik všetci zo 4. N. Víťazi postúpili do obvodného kola 30.
ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti.

Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik študentov sa uskutočnil 4. – 8. februára 

v lyžiarskom stredisku Snow Paradise Veľká Rača. Zúčastnili sa ho
študenti z prvého a druhého ročníka. Boli rozdelení do štyroch
družstiev podľa výkonnosti. Cieľom kurzu bolo zvýšiť lyžiarsku
úroveň študentov, pohybovú výkonnosť prostredníctvom zimných
športov a vytvoriť pozitívny vzťah k zimným športom a k prírode 
v zime.

Valentínska kvapka krvi
ZSŠ drevárska v Krásne, Školské stredisko záujmovej činnosti 

a Žiacka školská rada dňa 12. – 15. februára organizačne zabezpečili
školskú akciu Valentínska kvapka krvi. Študentky a študenti nad 18
rokov i zamestnanci školy spoločne darovali  najvzácnejšiu tekutinu –
krv. Už tradične žiaci i zamestnanci školy tak oslavujú Valentína.
Účastníci zavítali do Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemoc-
nice s poliklinikou v Čadci. Podľa pripraveného harmonogramu začali
vypĺňať potrebné dotazníky, zamerali sa na teplotu, absolvovali vstup-
nú prehliadku. Tí, ktorí vyhoveli, mohli sa zúčastniť odberu. 
Z celkového počtu 30 zúčastnených bolo až 8 prvodarcov, čo je veľkým
úspechom, nakoľko odberu sa môžu zúčastniť len žiaci nad 18 rokov.

Kultúrne podujatia
Dňa 15. februára sa v Kultúrnom dome v Krásne konalo podujatie

– Valentínske popoludnie. Hudobného predstavenia sa zúčastnili
študenti a pedagógovia školy. Kultúrne a hudobné popoludnie
zabezpečovala hudobná skupiny Fluidum. Cieľom akcie bolo zvýšenie
hudobného a kultúrneho povedomia účastníkov. Ďalším podujatím
bolo školské kolo v prednese poézie a prózy, ktoré sa uskutočnilo 26.
februára. Zúčastnili sa ho študenti: Pokrývková, Šurábová, Uršicová,
Ivana Knapcová, Zuzana Martikánová, Emília Blaskovicsová, Júlia
Blaskovicsová a Maroš Mikunda. 

Prednášané texty boli od J. Lenka, J. Botta, V. Mihálika, J. Kráľa, E.

Thorntona, S. Berteauntovej. Poradie víťazov – 1. miesto I. Knapcová, 
2. miesto Z. Martikánová a 3. miesto M. Mikunda. Víťazi budú
reprezentovať školu v okresnom na konci marca v Dome kultúry v
Čadci.

Športové akcie
Dorastenecký turnaj o pohár Gustáva Rezetku sa uskutočnil 1.

februára v Mestskej športovej hale v Kysuckom Novom Meste. Škola
získala 1. miesto. Pričinili sa o to študenti: Pavol Badura zo 4. A, Juraj
Sýkora z 3. A, Marek Pagáč a Miroslav Masničák z 3. B, Peter
Kormanec z 3. D, Dominik Pagáč a Dávid Kasaj z 3. N, Jakub Zátek 
a Peter Chylý z 1. A, Lukáš Jarabica z 1. D triedy. Výchovným cieľom
bolo zvýšenie kolektívnej spolupráce pri športovej aktivite a osvojenie
zásad cieľavedomosti, disciplíny a húževnatosti.

Úspešní sme boli aj o  Pohár riaditeľky Centra voľného času 
v Turzovke, kde naša škola získala 2. miesto. Zaslúžili sa o to títo
študenti:  Pavol Badura zo 4. A, Juraj Sýkora z 3. A, Marek Pagáč a
Miroslav Masničák z 3. B, Peter Kormanec z 3. D,  Dominik Pagáč a
Dávid Kasaj z 3. N, Jakub Zátek a Peter Chylý z 1. A, Lukáš Jarabica 
z 1. D triedy. Športová akcia sa realizovala 19. februára v Športovej hale
v Turzovke. Cieľom športovej činnosti bol rozvoj pohybových zručnos-
tí študentov a kolektívna spolupráca pri športovej aktivite.

Zapojili sa do krajského kola v plávaní žiakov a študentov zák-
ladných a stredných škôl, kde škola získala 5. miesto. Vybojovala ho
Petra Bielčíková z 1.O triedy. Táto športová akcia sa uskutočnila 
v Mestskej plavárni v Žiline dňa 28. februára. Usporiadateľom bolo
Centrum voľného času v Žiline. Cieľom športovej činnosti bolo spoje-
nie zásad cieľavedomosti, disciplíny a húževnatosti. Ciele týchto špor-
tových akcií sa nám podarili splniť. 

Tradície Veľkej noci
ZSŠ drevárska a Školské stredisko záujmovej činnosti v Krásne sa

16. marca 2008 zúčastnili Veľkonočných trhov v Čadci. K dispozícii
mali stánok, kde ponúkali rôzne výrobky z dreva, z prútia,
veľkonočne zdobené vajíčka a pohľadnice. Námestie slobody v Čadci
ožilo veľkonočnou atmosférou. Túto akciu mesto uskutočnilo pri
príležitosti osláv 230. výročia udelenia mestských výsad mestu Čadca.
Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa so školou, s učebnými a
študijnými odbormi a zručnými študentmi, ktorí predvádzali zvyky
predkov. Študenti oblečení v krojoch,  plietli korbáče z vŕbového prú-
tia. Na požiadanie zákazníkov ich aj vyzdobili. Študentky zasa pred-
vádzali maľovanie na drevené vajíčka, ktoré si pred tým na praxi
vyrezali. Zhotovovali veľkonočné pozdravy rôznymi technikami. Pri
svojej práci využívali farby na sklo, dlátka a temperové farby. Táto
akcia spojila stolárov, čalúnnikov, umeleckých rezbárov, a operátorov
drevárskej a nábytkárskej výroby.

Možnosti vzdelávania
Ponúka širokej komunite a obyvateľom mesta Krásno nad Kysucou

využiť jedinečnú príležitosť zvýšiť počítačovú gramotnosť. Jednotlivé
moduly kurzov ponúkané počas školení, sú bezplatné. Projekt zas-
trešuje spoločnosť Microsoft ako hlavný iniciátor a finančný sponzor. 
Na realizácii sa spolupodieľa nezisková organizácia P-MAT ako orga-
nizačná, technická a metodická podpora projektu. Moduly školení:

a. Základy používania počítačov a internetu
b. Využitie počítačových programov 
c. Život s digitálnymi technológiami 
Kontakt: ZSŠ drevárska Krásno nad Kysucou, č. 1642
tel.: 041/4385 337, fax: 041/4385 336
Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Kuljovský
www.40UP.sk

Združená stredná
škola drevárska
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Základná škola 
Michálkov
Základná škola Krásno nad Kysucou – Michálkov má

bohatú históriu. Nachádza sa v jednej z troch existujú-
cich historických budov, v prímestskej časti Blažkov. Bola
postavená v roku 1914 obyvateľmi Blažkova. Škola je tzv.
málotriedka, ktorá  je charakteristická spojenými ročníkmi 
(1. a 3. ročník a 2. a 4. ročník) a akousi komornejšou atmos-
férou vyučovacieho procesu. V tomto školskom roku
2007/2008 prešla škola úpravou interiéru. V súčasnosti má
dve triedy, fungujúci školský klub a elokovanú triedu Ma-
terskej školy Prvosienka. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží,
v ktorých sú aj úspešní – napr. Vesmír očami triedy – 1. mies-
to; Slávici Kysúc 2008 – 1. miesto, uverejnenie výtvarných
prác v časopise Ohník. Zúčastnili sa aj matematickej súťaže
Klokanko, medzinárodného projektu e-twinnig, rôznych
zberov a podobne. Vedenie školy sa zapája do projektov
určených na podporu škôl a v spolupráci s Radou školy 
a občanmi Blažkova podniká s deťmi rôzne aktivity. Tento
rok sa snažia o efektívnejšie využitie priestorov pre potreby
žiakov. Cieľom je vytvoriť celodennú MŠ, ktorá by bola
pridružená k ZŠ a predĺžiť Školský klub, zabezpečiť stravu
počas dňa v MŠ aj ŠKD a tým vyjsť v ústrety požiadavkám
miestneho obyvateľstva. Zároveň prebiehajú v areáli školy aj
rôzne úpravy terénu, školského pozemku na zefektívnenie
edukačného procesu a výstavba ihriska. To aj areál školy
budú sprístupnené pre potreby miestnej komunity. Včase, keď sme si na celom Slovensku pripomí-

nali Mesiac knihy spolu s vyhláseným
Týždňom slovenských knižníc, v priestoroch

kultúrneho domu sa pracovalo. Mestský úrad pod
vedením primátora Ing. Jozefa Horníka, prednostu
Jaroslava Pagáča sa spolu s mestským zastupiteľstvom
rozhodli, že zrekonštruujú miestnu knižnicu. Vedie ju
Janka Šusteková. Ako nás informovala, určení pracov-
níci natiahli do priestorov knižnice nové elektrické
vedenie, povymieňali svietidlá, ďalší zas vymaľovali
steny a prefarbili regály, vymaľovali priestory vo
vstupných chodbách do kultúrneho domu. Činili sa
najmä učni zo združenej strednej školy drevárskej, ale
aj žiaci miestnej základnej školy, ba pomohli tiež
čitatelia. Knižky z provizórneho skladu, do ktorého ich
počas maľovania umiestnili, prenášali späť deti 
a zamestnanci verejno-prospešných prác. Dnes je už
knižnica vynovená a tituly sú poukladané v policiach.
Ako nám knihovníčka Janka Šusteková na záver pove-
dala, čoskoro by mali ešte pribudnúť dva počítače 
s kopírovacím štúdiom.

LHPeter Stašák
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou 

Vás pozýva 
v nedeľu 4. mája 2008 o 18.00 h
na zábavný program „Kaviareň Slávia“, 

v ktorej vystúpi spevák Peter Stašák a jeho
hostia. Program sa uskutoční v Kultúrnom

dome v Krásne nad Kysucou. 
Vstupné je 150,-Sk

Vstupenky si môžete zakúpiť v pred-
predaji na Mestskom úrade v Krásne, 
u Janky Ďuranovej, alebo hodinu pred
predstavením v pokladni Kina Lipa.

Do vymaľovanej
knižnice pribudnú
počítače
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Pozvánky
2. máj 2008 o 16.30 hod. sa pred KD
v Krásne uskutoční akcia Stavanie
Mája. O kultúrny program sa
postará folklórny súbor Drevár 
a ŽFS z Krásna

9. máj 2008 o 17.00 hod. ,telocvičňa
ZŠ – Mládežnícka – Stolnotenisová
exhibícia, v ktorej sa predstavia legendy
stolného tenisu. 
Vstupné dospelí: 40,-Sk. Deti a mládež
20,-Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť 
v knižnici v Krásne nad Kysucou

11. mája 2008 pozývame všetky
mamy v meste na oslavu Dňa
matiek, ktorý sa bude konať v KD 
o 15.00 hod. Deti z MŠ – Prvosienka
potešia programom mamičky, po
nich sa predstaví  folklórny súbor
JACKOVÉ z ČR. Mamičky, príďte
osláviť Váš sviatok! Vstup zdarma!

30. máj 2008 o 17.00 hod. Váľanie
Mája JĎ

Len tak pre radosť sa spojilo domáce Ochotnícke
divadlo Skala a kapela Len tak pre radosť, aby

pobavili divákov. Skala, ako tradične už po piaty-
krát predviedla svadobné šaty od ich hlavnej spon-
zorky Slávky Mečárovej – Salón Venček v Kysuc-
kom Novom Meste a predstavili sa aj autorskou
rozprávkou Stretnutia v daždi. V Krásne pôsobia
od roku 2000, v súčasnosti majú sedem členov
(Radoslav, Michaela, Ľubica, Lucia, Ela, Janka 
a Juraj) za sebou vyše 40 vystúpení. Vznikli ako
evanjelizačné divadlo a chcú naďalej hrou olavovať
Boha. Majú radi experimenty a nové netradičné
stvárnenie divadla. Takým experimentom bola aj
spomínaná rozprávka.
Kapela Len tak pre radosť vznikla o päť rokov
neskôr, v roku 2005. Názov je spojený s tým, prečo
hrajú. Vynikli hlavne preto, aby najmä mladým
ľuďom ukázali, že kresťanstvo nie je nejaký staro-
módny prežitok,že Boh je Bohom moderných ľudí 
a každému z nás dokonale rozumie. V piesňach sa
odráža svedectvo o sklamaniach, o pádoch, o od-
pustení, o nekonečnej láske Najvyššieho. Opisujú 
v nich ako veľmi sa zlepšil ich život po stretnutí 
s Ním. Spevák kapely Janka (ďalší členovia: klávesy
Štefan, bicie Marek, gitary – Marián a Lukáš) istý
čas hrával v divadle a možno aj preto celé popolud-
nie bolo skvelé zohraté. Členovia kapely si dokonca
zahrali aj v rozprávke. Päťčlenná kapela v súčas-
nosti nahráva svoj debutový album, ktorý by mal
svetlo sveta uzrieť tento rok. V prvý májový týždeň
kapela vystúpi v českom Tábore, ale aj na mnohých
ďalších miestach. Priaznivci si môžu všetko potreb-
né nájsť na ich stránke – lentakpreradost.muzikland.sk
Poďakovanie patrí p. Mečárovej, p. Drahňákovej, 
p. Ďuranovej, Mestu Krásno, Týždenníku Kysuce 
a Peťovi Michnáčovi. MJ

Pre radosť

Kapela 
Len tak 
pre radosť
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Matrika
Narodení
Terézia Dudeková, Filip Fekula, Jozef Ščury, Róbert
Kubica, Laura Halajová, Sebastián Kuljovský, Adam
Ondruška, Nela Palková

Sobáše
Ľuboš Targoš a Veronika Baculáková
Jozef Murín a Katarína Tvrdá

Úmrtie

Anna Chilá 82 r., Marcel Tvrdý 18 r., Viera Pinterová 
73 r., Anna Belasová 73 r., Hermína Koňušíková 82 r.,
Pius Hlavatý 76 r., Ivan Podolák 67 r., Peter Lehocký 
49 r., Ondrej  Buchta 78 r., Jozef Kopásek 55 r., Pavlína
Kubalová 78 r., Amália Švábiková 85 r., Ing. Milan
Lahuta 70 r., Urban Macura 91 r., Jána Homola 48 r.,
Blažej Tomášek 62 r. JĎ

Dizraeli v Čadci
Krásňanská gospelová kapela Dizraeli vystúpila 
v nedeľu 30. marca 2008 vo Farskom pastoračnom
centre v Čadci – Kýčerke. Dizraeli v preklade zna-
mená spravodlivosť v akcii. Súčasné trojčlenné
obsadenie tvoria Ľubomír Harcek – String, Lenka
Kubicová a Mária Michaliková. Všetky skladby
pochádzajú z ich vlastnej dielne. Na Koncerte
zazneli hlavne piesne o zmŕtvychvstalom Ježišovi,
ale aj o láske, prírode a živote. Celé nedeľné
popoludnie sa nieslo vo vynikajúcej atmosfére.
ĽP

Deň narcisov v Krásne
nad Kysucou
V piatok 11. apríla 2008 si žiaci Základnej
umeleckej školy v Krásne pripomenuli bene-
fičným koncertom Deň narcisov. Narcisové kon-
certy sa v ZUŠ stali tradíciou. Ich cieľom je viesť
deti k tomu, aby vždy ochotne pomohli tým, ktorí
to potrebujú. V sále kultúrneho domu predviedli
prekrásne skladby a postarali sa o príjemný večer
pre všetkých zúčastnených. Poďakovanie patrí
Márii Ďurišovej, ktorá i tento rok zabezpečila
vyberanie finančných prostriedkov pre Ligu proti
rakovine.

Krása slova
V piatok 11. apríla 2008 sa v kultúrnom dome
uskutočnila regionálna súťaž recitačných
kolektívov „Krása slova“. Účinkovali kolek-
tívy ZŠ Zborov nad Bystricou, Horný Kelčov,
Krásno  nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto.
Garanti podujatia boli Kysucké kultúrne stre-
disko v Čadci,  Žilinský samosprávny kraj 
v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou,
Centrum voľného času Čadca. Víťazom
súťaže sa stal recitačný kolektív ZŠ Krásno –
Pierka, ktorý vedie učiteľka Jana Kuljovská.
Tento kolektív postupuje na  krajské kola 
v Martine. JĎ

DREVÁRIK

Kino LIPA
5. máj o 18.00  JUMPER
Žáner: dobrodružný, slov. titulky, nevhodné pre 
maloletých do 12 rokov

1. jún o 17.00 PÁN VČIELKA
Žáner: animovaná komédia, český dabing, MP

22. jún o 18.00  WinxClub: VÝPRAVA DO
STRATENÉHO KRÁĽOVSTVA
Žáner: animovaná rozprávka, český dabing, nevhod-
né pre maloletých do 12 rokov
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ŠPORT

Dňa 2. marca vycestovala výprava futbalistov Krásna seniorov 
a internacionálov na vyše 1400 kilometrovú cestu, ktorej cieľom bolo
malé francúzske mestečko Laon. Aby sa však takýto projekt mohol
uskutočniť, predchádzalo mu veľa práce. Bolo potrebneédotiahnuť 
s francúzskou stranou mnoho organizačných detailov. Tu uplatnil
svoje jazykové znalosti senegalský generálny konzul v Slovenskej
republike, Ing. Souleymane Seck, ktorý je veľkým priaznivcom fut-
balu v Krásne. Spoločne s Milanom Hacekom nenechali nič náhode,
všetko naplánovali do najmenšieho detailu. Po dvadsiatich hodinách
cesty 3. marca v podvečerných hodinách dorazili so tridsaťtisícového
mestečka, ktoré je  vzdialene približne sto kilometrov severovýchodne
od Paríža. Po ubytovaní v hoteli Ibis, ich prišiel privítať prezident fut-
balového klubu Jacky Pata s celým realizačným tímom. Pracuje v ňom
8 funkcionárov. 

Postupne sa dozvedajú, že v Laone sú tri futbalové kluby, špor-
tový areál má tri trávnaté ihriská a jedno antukové. Hostitelia štartujú
v nižšej súťaži, majú však vytvorené také  podmienky, pri ktorých by
zbledol nejeden slovenský klub. Obidve strany po úvodnom cere-
moniáli postupne prebrali týždenný program. Každý deň bolo na pro-
grame nejaké futbalové stretnutie, tiež návšteva kultúrnych pamiatok
a zaujímavosti mestečka. Laon je súčasne aj sídlom samosprávneho
kraja, a ešte v ten deň sa im dostalo veľkého uznania v podobe prija-
tia v malom parlamente, kde ich privítal Fouzy Fawazy Karimi, prvý
podpredseda samosprávneho kraja, Antoine Lefevre a ďalší pred-
stavitelia  samosprávneho kraja. Futbalisti si tiež vyskúšali poslanecké
kresla a zapózovali pre miestny denník.

V stredu 5. marca v ich programe nechýbala návšteva neďalekého
jazera a oddychovali v centrálnom parku. Vo štvrtok si prezreli his-
torickú časť Laonu, kde ich tlmočníčka sprevádzala po mestských
hradbách. V piatok sa ich na Radnici v Laone kde ich osobitne priví-
tal a pozdravil primátor Laonu Filip Philiph Moizin, zástupca primá-
tora a ďalší predstavitelia mestečka. Hostitelia nezabudli ani na celo-
dennú návštevu hlavného mesta Paríž.

V pondelok ich cesta smerovala späť na Slovensko. Príprava 
sústredenie futbalistov Krásna mala v programe aj meranie síl jed-

notlivých celkov, či už internacionálov alebo seniorov.
V piatok seniori Krásna odohrali stretnutie s 18-ročnými amatér-

mi Laonu. V sobotu sa hralo naostro. Najskôr internacionáli Krásna sa
stretli s bývalými futbalistami Laonu a po tomto stretnutí už domáci
seniori odohrali zápas proti Krásnu. Tu treba spomenúť, že celý cere-
moniál sa uskutočnil na úrovni medzinárodných stretnutí pri ktorých
odzneli hymny oboch krajín, Francúzska i Slovenska. Po každom stret-
nutí bolo slávnostné vyhlasovanie víťazov a ich dekorovanie, a tak si
Krásno za svoje víťazne ťaženie prinieslo niekoľko cenných, historicky
prvých trofeji z cudzieho štátu v podobe niekoľkých pohárov.

Výsledky jednotlivých stretnutí:
Laon 18 roční – FK Tatran Krásno 1:3, góly: Seko 2, Pagáč.
Internacionáli: Laon – Krásno 1:2, góly: Noskovič, Škola,
Stretnutie A mužstiev: Laon – Krásno 1:3, góly: Seko 2, Kulla.
K pobytu a príprave A mužstva na jarnú odvetu sa tréner

mužstva Krásna Miloš Lastovica vyjadril pochvalne. „Sústredenie
splnilo svoj účel, len škoda, že sa ho nezúčastnili všetci hráči A
mužstva“. Už cez letnú prestávku zavítajú futbalisti francúzskeho
Laonu do Krásna nad Kysucou, aby sa prvé kontakty spolupráce
naplno realizovali. Je potrebné spomenúť, že pri tlmočení
Souleymanovi Seckovi pomáhal aj futbalista Tatrana Rastislav Kulla,
ktorý tak  v praxi mohol preukázať nadobudnuté vedomosti z
francúzskeho jazyka. Riaditeľ futbalového klubu FK Krásno bol nad-
mieru spokojný, i keď ho to stálo nemalé finančné prostriedky. Je teda
namieste popriať rodiacej sa spolupráci veľa úspechov a domácim fut-
balistom len veľa futbalových víťazstiev.

Futbalistov Krásna už 
poznajú vo francúzskom Laone

Veľkonočný turnaj
v Kysuckom Lieskovci
vyhralo Krásno

Hokejový turnaj
Dňa 2. marca 2008 sa konal na zimnom štadióne v Žiline turnaj 
v ľadovom hokeji. Turnaj usporiadal Športový klubKalinov 
a hlavným  organizátorom bol p. Fuňák z Krásna nad Kysucou.
Poradie:     1. Krásno          2. Stará Bystrica             3. ŠK Kalinov

MC

V Kysuckom Lieskovci sa rodí veľkonočná futbalová tradícia.
Centrum voľného času Kysucký Lieskovec v spolupráci s FK REaMOS
Kysucký Lieskovec a obecným úradom pripravili pre priaznivcov fut-
balu  vo štvrtok 20. marca nultý ročník Veľkonočného futbalového tur-
naja dorastencov.  Nastúpili na ňom kysucké dorastenecké celky, FK
REaMOS Kysucký Lieskovec, ZSŠ drevárska Krásno nad Kysucou,
MŠK Kysucké Nové Mesto a FK Čadca. Hralo sa na umelej tráve.
Turnaj slávnostne otvoril starosta obce Ing. Štefan Mrenka a poprial
mladým futbalistom vydarený deň.

Už v prvom stretnutí si domáci kolektív poradil s Kysuckým Novým
Mestom, podal kolektívny výkon a jeho hráči sa priam prekonávali. Aj
druhý zápas medzi ZSŠ drevárskou Krásno a Čadcou bol dramatický,
svojou bojovnosťou sa  napokon  presadili „drevári“ a položili tak
dobrý základ pre ostatné dve stretnutia. V treťom stretnutí sa stretli
dva neporazené kolektívy, Krásno v tomto stretnutí hralo v pohode
svojmu hostiteľovi nič nedarovalo a kráčalo za prvenstvom v turnaji.
Domáci mali ešte šancu dosiahnuť lepšie umiestnenie prípadným
víťazstvom nad Čadcou. Do posledných sekúnd sa im darilo držať
najtesnejšie vedenie, stačila však mala nepozornosť a Čadca v
posledných sekundách vyrovnala, čo jej zabezpečilo druhú priečku v
turnaji. V poslednom stretnutí Krásno bezpečne zdolalo Kysucké
Nové Mesto a bez straty bodu si vybojovalo prvenstvo. Za najlepšieho
strelca turnaja vyhodnotili Maľovaníka z Krásna, strelil 6 gólov.
Najlepším hráčom bol vyhodnotený Marcel Mrenka z Kysuckého
Lieskovca a najlepším brankárom Jozef Moskal. Poháre a ocenenia
odovzdával starosta Ing. Štefan Mrenka. Výsledky:
KKyyssuucckkýý  LLiieesskkoovveecc  ––  KKyyssuucckkéé  NNoovvéé  MMeessttoo  44::11  ,,  Góly: Mrenka 3,
Masaryk –  Poništ,
ZZSSŠŠ  ddrreevváárrsskkaa  KKrráássnnoo  ––  ČČaaddccaa    22::11  ,,  Góly: Badura, Zátek – Plaček,
KKyyssuucckkýý  LLiieesskkoovveecc  ––  KKrráássnnoo  22::66,,  Góly: Mrenka, Zátorsky –
Maľovaník 3, Kasaj, Sýkora, Badura,
ČČaaddccaa  ––  KKyyssuucckkéé  NNoovvéé  MMeessttoo  22::11,,  Góly: Krkoška, Repák – Čelko,
KKyyssuucckkýý  LLiieesskkoovveecc  ––  ČČaaddccaa  22::22,,  Góly: Mrenka, Kopásek – Repák,
Strýček, 
KKrráássnnoo  ––  KKyyssuucckkéé  NNoovvéé  MMeessttoo  66::33,,  Góly: Badura 3, Maľovaník 2,
Zátek – Čvirik, Poništ, Vlček.
CCeellkkoovvéé  ppoorraaddiiee  nnaa  ttuurrnnaajjii::  11..  KKrráássnnoo,,  22..  ČČaaddccaa,,  33..  KKyyssuucckkýý
LLiieesskkoovveecc,,  44..  KKyyssuucckkéé  NNoovvéé  MMeessttoo..


