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Slovo na úvod
Letné mesiace v  našej zemepisnej šírke sú snáď najpríjemnejším obdobím pre všetky vekové skupiny ľudí.
Teplé slniečko, zelená príroda, prázdninové bezstarostné  šantenie  školákov, rodinné dovolenky - z toho
všetkého vznikajú nezabudnuteľné okamžiky, na ktoré spomíname takmer celý rok. Aktivita v našom meste 
však neutíchne ani v čase vyhradenom relaxu a obzvlášť to platí o  športových či kultúrnych podujatiach, aké 
sa v Krásne udejú v najbližšom období. Je samozrejmé, že ako vaša redakcia sa budem snažiť  nechýbať ani 
na jednom z nich, aby sme ich zachytili slovom i obrazom pre všetkých, ktorým rozmanité príčiny nedovolili sa
ich zúčastniť. Pokiaľ aj vy samotní pocítite potrebu informovať  nás o zaujímavých udalostiach, ktoré dotvárajú
život nášho mesta, prosíme, neváhajte a podeľte sa s nimi na stránkach Krásňana. Veď ak sú tu mestské
noviny pre vás, je iba prirodzené,  že ich definitívnu podobu dotvárajú aj samotní čitatelia. Tešíme sa na vaše
príspevky. Vaša redakcia

Nový kríž v osade Šustkov - Jedličník
V mestskej časti Kalinov v osade Šustkov – Jedličník stojí 
nový kríž so svätostánkom, o ktorí sa postarali miestni 
obyvatelia – hlavne pán Pavol Šustek a jeho štyria syno-
via, Helena Lehocká, Justína Kopásková, Ladislav Šadlák,
Alojz Šadlák. Autor stavby sa rozhodol zanechať stopu po
Šustkovcoch, ktorí obývali túto osadu a dali jej aj svoje
meno. Určite mnohí mi dajú za pravdu, ak poviem, že je
to prekrásne miesto na oddych, s krásnou prírodou a je
miestom, kde zastal čas. V osade Jedličník ešte stoja
staré drevené domy, v ktorých žili naši predkovia, domy
aké stoja v prírodných múzeách. Sakrálny objekt dokončil
Pavol Šustek 18. decembra 2007. Kríž posvätil 28. mája
2008 správca farnosti Krásno dekan Pavol Špita 
a posviacky sa zúčastnil aj správca farnosti Zborov nad
Bystricou Pavol Herud.

Foto a text: MC
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O Z N Á M E N I E Stredoslovenská energetika, a.s. informuje

Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE) vybudovala v 17-tich
mestách stredného Slovenska svoje Komunikačné linky.

SSE sa stará o svoj región a ľudí žijúcich v ňom. Preto chce byť
nablízku všetkým zákazníkom rovnako, ponúkať služby a pro-
dukty tak, aby sa k nim dostal pohodlne naozaj každý. Už od
januára tohto roku preto fungujú v 17-tich mestách stredného
Slovenska (Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Ilava, Krupina,
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Poltár, Púchov,
Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Zvolen,
Žarnovica, Žiar nad Hronom) v priestoroch mestských úradov
Komunikačné linky, ktoré zabezpečujú bezplatné telefonické
spojenie občanov so svojím dodávateľom elektriny.
Prostredníctvom nich môžete vybaviť všetky požiadavky týkajúce
sa dodávky elektriny. Komunikačná linka ponúka riešenia, ako
pre domácnosti, tak aj pre podnikateľov a organizácie.
Prostredníctvom linky môžete komunikovať priamo s pracovník-
mi Telefónneho zákazníckeho centra SSE a informovať sa
ohľadom platieb a faktúr, o zmluvách, sadzbách a cenách elek-
triny spoločnosti SSE, ako aj nahlásiť vzniknuté poruchy 
v dodávke elektriny alebo stav elektromera. Okrem toho sú vám
k dispozícii taktiež potrebné tlačivá a informačné materiály 
o produktoch a službách SSE. Táto nová služba prináša nielen
jednoduchšiu komunikáciu pre zákazníkov, ale uľahčuje aj
vybavovanie všetkých ich požiadaviek.

Komunikačnú linky pre zákazníkov SSE v Čadci nájdete na
adrese:
- Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 27 Čadca 

Služby ktoré vybavíte prostredníctvom linky:
– informácie o postupe pri požiadavke zavedenia nového

odberného miesta 
– informácie o cenách a sadzbách za elektrinu 
– informácie o odbernom mieste, zmluvách, faktúrach 

a vysielacích časoch HDO 
– informácie o podmienkach pripojenia odberného miesta

odberateľom 
– informácie o zaslaní opisu faktúr, dohody o platbách 

za odobratú, ale zatiaľ nevyfaktúrovanú elektrinu 
– zmena odberateľa na už existujúcom odbernom mieste 
– zmena sadzby na odbernom mieste a racionalizácia sadzby 
– zmena výšky preddavkových platieb (zvýšenie alebo zníženie) 
– zmena adresy pre zaslanie faktúr
– nahlásanie stavu číselníka elektromera 
– nahlásenie poruchy elektromera a pomocných prístrojov 
– konzultácia a zmena spôsobu platby úhrady za spotrebu elek-

triny 
– ukončenie zmluvy 
– reklamácia vyúčtovania spotreby elektriny 

Vsobotu 14. júna 2008 prijal diakonskú
vysviacku náš rodák Martin Chlebek
v Dóme sv. Martina v Bratislave. 

Na druhý deň v nedeľu 15. júna 2008 druhého
Krásňana vysvätili za diakona, a to Martina
Jarabicu v Trnave, v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa. Obaja študovali vna Cyrilimetodskej
bohosloveckej fakulte v Bratislave. 
V súčasnosti nastúpili na svoje prvé pôso-
biská. Bližšie informácie z vysviacky a aj
fotografie vám ponúkneme v prázdninovom
čísle našich novín.

Martin 
Chlebek

Martin 
Jarabica

Systém poradenských centier ako pilotný 
projekt „Komunikujeme“ predsedu ŽSK Juraja
Blanára sa ukázal byť natoľko efektívny 
a úspešný, že sa v ňom naďalej pokračuje.
Dôkazom je aj zriadenie ďalšieho poraden-
ského centra ŽSK v Čadci, ktoré začalo svoju
činnosť k 7. 4. 2008 so sídlom na Ulici

Hviezdoslavovej 918 v Čadci (v budove Domova dôchodcov 
a domova sociálnych služieb). Poradenské centrum bolo
vytvorené s víziou zabezpečenia prvostupňovej odbornej
pomoci občanom regiónu horné Kysuce. Bude sa poskytovať
bezplatné sociálne poradenstvo v zmysle § 12 Zákona NR SR
č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších pred-
pisov a pomoc prvého.

Hlavné aktivity Poradenského centra ŽSK sú:
– krízová intervencia (pomoc pri umiestňovaní občanov,

pomoc rodinám)
– všeobecné sociálne a právne poradenstvo (sociálna oblasť)
– monitorovanie sociálnych problémov regiónu
– osvetová činnosť
– poradenstvo a sociálna pomoc poskytovaná telefonicky,

elektronicky, korespondenčně

Cieľovou skupinou Poradenského centra ŽSK sú:
– občania v dôchodkovom veku (seniori)
– zdravotne ťažko postihnutí občania a ich blízki príbuzní
– príbuzní a blízki občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
– deti, matky a občania, ktorí sa ocitli v krízových sociál-

nych situáciach ostatní občania

Poradenské služby budú pre verejnosť poskytované:
– formou osobných konzultácií v dňoch: pondelok od 8.00 –

14.00 hod,streda od 8.00 – 16.00 hod, piatok:od 8.00 – 14.00
hod.,

– v dňoch: utorok a štvrtok práca v teréne
– poradenské služby budú poskytované aj formou telefo-

nických konzultácií, elektronickou poštou a korespon-
denčně

– Poradenské služb  sú pre občanov poskytované bezplatne.

Kontakt na Poradenské centrum ŽSK:
Telefón: 041/4327349
E- mail: poradenskecentrumca@centrum.sk
Web-stránky: www.poradenskecentrumzskca.estranky.cz

Noví diakoni
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Z primátorovho zápisníka…
22..  mmáájj Stavanie Mája
44..  mmáájj ZMO-Kysúc
99..  mmáájj Bratislava – odovzdanie projektu ZŠ
1111..  mmáájj Deň matiek
1122..  mmáájj Mestské zastupiteľstvo
1144..  mmáájj ZMOS Bratislava 
1155..  mmáájj Jednanie so zástupcami firmy TESCO

Stretnutie s rodičmi žiakov ZŠ Michálkov
1166..  mmáájj MVaRR Bratislava – doplnenie projektov
2211..  mmáájj Stretnutie s p. Ďurišovou – prejednanie rozpočtu

pre Klub dôchodcov
2288..  mmáájj Jednanie so SEVAK – odkanalizovanie bytoviek,

Zákysučie
ŽSK Žilina podpísanie zmluvy, dotácie na kultúru

2299..  mmáájj Kontrolný deň – stavba tribúny
3300..  mmáájj Jednanie s firmou Multitel ohľadne káblovej

televízie
Podpísanie zmluvy na podporu kultúry – ŽSK
Žilina
Váľanie Mája

22..  jjúúnn KD – ukončenie štúdia študentov ZSŠ drevárskej
– odovzdávanie maturitných vysvedčení

44..  jjúúnn Stretnutie s Ing. Jurajom Blanárom, predsedom
ŽSK, obhliadka ciest v Krásne

66..  jjúúnn Konzultácie – zástavba Lazy
Príprava projektov ZŠ – verejná súťaž
Konzultácie – projekty, nové výzvy ROP

99..  jjúúnn Mestské zastupiteľstvo

Fotosúťaž 
Kolektív redakčnej rady sa rozhodol vyhlásiť súťaž O naj-
staršiu a najzaujímavejšiu fotografiu Krásna nad Kysucou.
Do súťaže môžete poslať (zapožičať) fotografie z vašich
rodinných albumov či nové netradičné zobrazenie nášho
mesta. Súťaž sme predĺžili do 30. júna 2008, kedy vyh-
lásime víťazov. Fotografie uverejníme aj v novinách.
Ocenení dostanú knihu Krásno s podpismi autorského
kolektívu a vecné ceny. 

KRÁTKE SPRÁVY
Dňa 15. mája 2008 sa v KD konala slávnostná členská

schôdza pri príležitosti založenia základnej organizácie Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami a Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Krásne nad Kysucou. 

Krásňanský jarmok sa uskutoční v mesiaci september pred
kultúrnym domom. Program začne o 10.00 hod. Bližšie infor-
mácie prinesieme v následujúcom čísle a tiež na internete na
stránke www.mestokrasno.sk

Robím aj ja niečo pre spoločné dobro nášho mesta?

V pondelok 14. apríla 2008 som sa zastavil na Mestskom
úrade v Krásne, ale dvere boli pozatvárané a všetkých
som našiel až hore vo veľkej zasadačke - bolo práve
zasadanie Mestského zastupiteľstva, a tak som využil
príležitosť, posadil som sa dozadu a počúval som. Na
miestach pre verejnosť boli rozložené na stoloch min-
erálky a poháre, ale verejnosť akoby nemala záujem.
Hoci som nemal veľa času, jednanie ma zaujalo - strávil
som tam takmer 3 hodiny a bol som veľmi potešený.
Rokovanie totiž vypadalo úplne ináč, ako to vidíme 
v televízii, alebo ako ho posudzujú ľudia, ktorí tam
vlastne nikdy ani neboli. Som veľmi rád, že máme 
v súčasnosti poslancov, ktorým naozaj ležia na srdci
potreby a požiadavky občanov, dôrazne ich presadzujú
a vedia sa spoločne dohodnúť na rozumnom riešení.
Citlivejšiemu pozorovateľovi by možno toto dôrazné
presadzovanie potrieb jednotlivých lokalít chvíľami pri-
padalo ako hádka, no z môjho pohľadu to bola
nepochybne veľmi živá, konštruktívna debata, 
s demokratickým prijatím konkrétnych rozumných
záverov. V rozprúdenej debate si našiel na mňa čas 
a sám prišiel za mnou dozadu pán prednosta 
a v krátkosti som vybavil viac, ako som potreboval.
Myslím, že pán primátor, prednosta, viceprimátor 
i poslanci robia pre naše mesto skutočne veľa, avšak aby
Krásno nad Kysucou bolo naozaj krásne a aby sa nám tu
aj žilo krásne, je potrebné, aby sa pripojil svojim dielom
každý z nás.

Juraj Buchta

Názor čitateľa

Rekonštrukcia Základnej školy Michálkov

Gospelový festival
Známy hudobný festival, ktorý sa koná každoročne 
v našom meste, bude v sobotu 20. septembra 2008.
Program festivalu je rozvrhnutý na jeden deň a konať 
sa bude v kultúrnom dome v čase od 15.00 - 21.30 hod.
Účasť na ňom prisľúbili hudobné skupiny Timothy, The
Elements, Trinity Group, Jiný rytmus, Tretí deň (v zložení
hudobných skupín môže prísť ešte k zmene). Ďalšie
aktuálne informácie neskôr nájdete aj na internetovej
stránke www.gospelkysuce,yw.sk

Kalendár vývozu separovaného zberu 
pre rodinné domy:

Blažkov Krásno Kalinov
Júl 28.7. 29.7. 30.7.
August 25.8. 26.8. 27.8.
Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme 
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. apríla 2008

– Uzn.č. 72/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení – Michal Koňuch, Ján Kubala a Ing. Mária
Goreková, overovateľov zápisnice – Božena
Ďurčanová, Vojtech Buchta a program rokovania
MZ.

– Uzn.č. 73/2008 – MZ berie na vedomie správu 
o činnosti dobrovoľného hasičského zboru.

– Uzn.č. 74/2008 – MZ schvaľuje: 
1/prevedenie preventívnych protipožiarnych prehlia-

dok podľa plánu na rok 2008 u fyzických osôb 
v časti mesta Dolné Krásno,

2/prevedenie preventívnych protipožiarnych prehlia-
dok u podnikajúcich fyzických a právnických osôb 
v meste Krásno nad Kysucou, u ktorých nevykonáva
kontrolu OR HaZZ Čadca,

3/vedúcich prehliadkových skupín, na vykonanie pre-
ventívnych protipožiarnych prehliadok podľa bodu 
1 a 2.

– Zoznam vedúcich prehliadkových skupín: Štefan
Ploštica, Milan Buchta, František Smržo, Ján
Kopásek, Jozef Kormanec, Marián Kormanec, Peter
Kopásek, Ladislav Bakala, Marián Šustek, Ján Vojtík
a Jozef Jarabica.

– Uzn.č. 75/2008 – MZ schvaľuje 10.000,- Sk Alojzovi
Oravcovi, Krásno č. 1415 na opravu časti strechy,
ktorá bola poškodená živelnou pohromou – víchri-
cou.

– Uzn.č. 76/2008 –  MZ schvaľuje komisiu v zložení –
Pavol Targoš, Ing. Mária Goreková, Milan Šuráb 
a Ing. Viera Tvrdá na prešetrenie žiadosti o zabez-
pečenie ochrany oplotenia p. Macuru, Krásno č. 641.

– Uzn.č. 77/2008 – MZ berie na vedomie Žiadosť na
vybudovanie mestského vodovodu v časti mesta
Uhliská a ukladá MsÚ premerať tlak v existujúcom
vodovode.

- Uzn.č. 78/2008 – MZ schvaľuje sociálne dávky pra-
covníkom aktivačnej činnosti podľa predloženého
zoznamu.

- Uzn.č. 79/2008 – MZ berie na vedomie poradocník
žiadateľov o garáže.

- Uzn.č. 80/2008 – MZ súhlasí s predĺžením lehoty  
p. Pešanovej, Krásno č. 1499 o odkúpenie bytu do
vysporiadania zmlúv na katastri.

- Uzn.č. 81/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení.

- Uzn.č. 82/2008 –  MZ schvaľuje vyčlenenie 1 mil. Sk 
z položky – úprava MK – pre lokalitu Vyšné Vane na
úpravu a spevnenie svahov.

- Uzn.č. 83/2008 – MZ berie na vedomie Správu o
úprave a asfaltovaní ciest.

- Uzn.č. 84/2008 – MZ schvaľuje odpísať stratu úseku
bytového a tepelného hospodárstva za r. 2001- 2007 
v sume 10,510.909,- Sk z hodnoty majetku mesta.
Ročne v sume 2,5 mil. Sk.

- Uzn.č. 85/2008 – MZ schvaľuje rozšíriť organizačnú
štruktúru mesta o jedného pracovníka na prácu pri
lise – separovaný zber.

- Uzn.č. 86/2008 – MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN,
ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode,
času prevádzky služieb, kde bude vložený paragraf

4 – Definícia pojmov:
- Pre účely tohto VZN sú použité nasledovné pojmy:
- Hypermarket, obchodný dom – zariadenie, ktoré sa

zaoberá predajom potravinárskeho a nepotravi-
nárskeho tovaru v plnom rozsahu

- večierka – prevádzka, ktorá sa zaoberá predajom
základného potravinárskeho tovaru

- hot- dog – prevádzka, ktorá sa zaoberá predajom
rýchleho občerstvenia,

- staničný bufet – prevádzka, ktorá sa nachádza 
v staničnej budove

- V prevádzkach večierka, hot – dog nemôžu byť pre-
vádzkované hracie automaty.Pôvodné paragrafy 4,5
budú očíslované ako paragrafy 5,6.

- Uzn.č. 87/2008 – MZ schvaľuje prenájom škvarového
ihriska na 40 rokov za cenu 1,- Sk/rok za účelom
vybudovania umelého ihriska p. Milanovi Hackovi,
OKY-Hydraulik, Kalinov č. 353, Krásno.

- Uzn.č. 88/2008 – MZ odročuje žiadosť p. Milana
Haceka, OKY-Hydraulik, Kalinov 353, Krásno 
o prenájom prístavby kolkárne na mesiac jún.

- Uzn.č. 89/2008 – MZ berie na vedomie Správu 
o skutočných nákladoch na výrobu tepla v r. 2007.

- Uzn.č. 90/2008 – MZ berie na vedomie Správu 
o činnosti úseku soc. starostlivosti a opatrovateľskej
služby.

- Uzn.č. 91/2008 – MZ berie na vedomie Správu z 
kontroly ZŠ Kalinov.

- Uzn.č. 92/2008 – MZ berie na vedomie informáciu 
o garážach pri Službách.

- Uzn.č. 93/2008 – MZ schvaľuje členov do školských
rád podľa predloženého zoznamu.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 9. júna 2008

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2008

- Uzn.č. 94/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení – MUDr. Milan Peteraj, Miroslav Capek,
Pavol Targoš, overovateľov zápisnice – Ľubomíra
Bodorová a Milan Šuráb a program rokovania MZ
doplnený o požiadavku p. Špiláka.

- Uzn.č. 95/2008 – MZ schvaľuje 10.000,- Sk pre MŠ
Krásno – Kalinov na nákup pomôcok a hračiek.

- Uzn.č. 96/2008 – MZ schvaľuje 10.000,- Sk pre p.
Špiláka, Krásno č. 271, na odvodnenie chodníka 
pri štátnej ceste.

- Uzn.č. 97/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
p.č.6780/281 pre Pavla Gocoliaka, Krásno č. 1617 za
cenu 10,- Sk/m2 na stavbu garáže.

- Uzn.č. 98/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
p.č. 6780/287 pre Mariána Staša, bytom Krásno č.
1617, za cenu 10,- Sk/m2 na stavbu garáže až po 
vysporiadaní podlžnosti voči mestu a KRASBYTU.

- Uzn.č. 99/2008 – MZ schvaľuje navýšenie rozpočtu
pre ZŠ Michalkov:

- 200.000,- Sk na prestavbu ZŠ Michálkov – rozšírenie

kapacity MŠ na celodennú prevádzku,
- 255.000,- Sk na prevádzku MŠ Michálkov na obdobie

september – december 2008.
- Uzn.č. 100/2008 – MZ schvaľuje zriadenie celodennej

prevádzky MŠ a predĺženie prevádzky ŠKD  do
16.00 hod ako MŠ v ZŠ Michálkov Krásno.

- Uzn.č. 101/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení.

- Uzn.č. 102/2008 – MZ berie na vedomie správy kon-
trolórky.

- Uzn.č. 103/2008 – MZ berie na vedomie infor-
matívnu správu o hospodárení mesta a KRASBYT-u
za I. štvrťrok 2008.

- Uzn.č. 104/2008 – MZ berie na vedomie preverenie
nájomnej zmluvy p. Martiny Štomfaiovej, Krásno 
č. 1446.

- Uzn.č. 105/2008 – MZ odročuje žiadosť obyvateľov
bytovku č. 1499 o predaji pozemku okolo bytovky 
do podpisu

- Uzn.č. 106/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení – Ing. Mária Goreková, Božena Ďurčanová,
Vojtech Buchta, overovateľov zápisnice – Pavol
Targoš, Miroslav Capek a program rokovania MZ
doplnený o žiadosti  Vladimíra Pošteka , Krásno 
č. 1002 a Štefana Kormanca  a Márie,  Krásno č. 1458.

- Uzn.č. 107/2008 – MZ schvaľuje odpredaj bytov v
bytovke č. 1499 za cenu 1.500,- Sk/m2 do 31. júla
2008.

- Uzn.č. 108/2008 – MZ odročuje Žiadosť Klubu
dôchodcov  a posúva ho na riešenie finančnej
komisii.

- Uzn.č. 109/2008 – MZ odročuje Žiadosť Pavla
Jakubca  a manž., bytom Turzovka č. 412  o dva
mesiace s tým, že sa prejedná začlenenie ich
pozemku do pripravovanej štúdie.

- Uzn.č. 110/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku
p.č. 98/19  okolo bytovky č. 1499 za cenu 70,- Sk/m2

podľa GP. 
- Uzn.č. 111/2008 – MZ odročuje zmeny v zriaďovacej

listine TATRAN do budúceho zastupiteľstva.
- Uzn.č. 112/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku

p.č. 9245/30 – ostatné plochy cez ktorý prechádza
odkanalizovanie MK o výmere 30 m2 za cenu 20,-
Sk/m2 pre Štefana Kormanca a manž. Máriu, bytom
Krásno nad Kysucou č. 1458.

- Uzn.č. 113/2008 –  MZ schvaľuje do komisie vere-
jného obstarávania Miroslava Kováča, bytom Krásno
č. 1301 z dôvodu žiadosti o odstúpenie JUDr. Milana
Rebroša, bytom Krásno č . 1303.

- Uzn.č. 114/2008 – MZ schvaľuje uzatvorenie s
Vladimírom Poštekom bytom Krásno č. 1002  zmlu-
vy o budúcej zmluve na pozemok na 1 garáž v časti
mesta Krásno – Nádolie,  na základe  uzn.č.
138/2006 zo dňa 14. augusta 2006.

- Uzn.č. 115/2008 – MZ schvaľuje lokalitu p.č. 6417/2 –

ostatné plochy pre občiansku vybavenosť.
- Uzn.č. 116/2008 – Mestské zastupiteľstvo Krásno nad

Kysucou
- a/ prerokovalo
- návrh na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Krásno vo

vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou
- obchod s potravinami súp. č. 1528 v časti mesta

Zákysučie
- zastavané plochy a nádvoria p.č. 3754/4 o výmere 325

m2,
- b/ schvaľuje
- odpredaj vyššie uvedených nehnuteľností k.ú.

Krásno na základe výberového konania zverej-
neného v masovokomunikačných prostriedkoch
právnickej alebo fyzickej osobe za najvýhodnejšiu
cenovú ponuku s podmienkou predaja potrav-
inárskeho tovaru 5 rokov. 

- Uzn.č. 117/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mest-
ského zastupiteľstva na II. polrok 2008.

- Uzn.č. 118/2008 – MZ berie na vedomie Správu o
činnosti mestskej knižnice a kultúry.

- Uzn.č. 119/2008 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na II. polrok 2008.

- Uzn.č. 120/2008 – MZ berie na vedomie Správu kon-
trolórky.

- Uzn.č. 121/2008 – MZ schvaľuje predloženú úpravu
rozpočtu s doplnením:

- 1 mil. Sk – vodovody
- 240 tis. Sk – TATRAN Krásno
- 60 tis. Sk – strava pre futbalistov ml. a st. žiaci a ml. a

st. dorast, v príjmovej časti – úver vo výške vyrovna-
nia rozpočtu.



Dňa 11. júna 2008  pricválali
koníky k deťom z materskej
školy, na ktorých sa mohli
povoziť. Túto aktivitu škola plní
každoročne v rámci projektu
"Škola podporujúca zdravie".
Tento rok sa jej zúčastnila aj člen-
ka redakčnej rady časopisu
Krásňan a pracovníčka MsÚ Jana
Ďuranová.

6 ŠKOLSTVO Krásňan

V mesiaci máj sa v MŠ Prvosienka usku-
točnilo školské kolo v dramatizácii.
Deti zo všetkých tried si pripravili pre 
svojich kamarátov známe rozprávky:
I. trieda Včielky – Koza rohatá a jež
II. trieda Kačiatka – Červená čiapočka
III. trieda Motýliky – Pampúšik
IV.trieda Slniečka – Čin čin
V.trieda Vtáčatká – Domček, domček kto 
v tebe býva?
U  detí sa stretla s veľkým úspechom,  
jedná sa o zaujímavú formu učenia, v ktorej
pomocou jednoduchých dramatických
aktivít sa deti môžu rozvíjať v mnohých
smeroch – v rovine motorickej, emocionál-
nej, kognitívnej, komunikačnej a estetickej.
Dramatická tvorivosť podporuje aj schop-
nosť detí vcítiť sa do jednania, motívov 
a emocionálnych prejavov druhých.

Úspešná recitátorka Julka Čechová, žiačka
6. ročníka ZŠ, má za sebou viaceré ocene-
nia v súťažiach – v obvodnom kole, 
v dvoch okresných súťažiach, zúčastnila sa
tiež krajskej súťaže. Nedávno si vyskúšala
aj recitáciu na najvyššom stupienku – 
v celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená,
kde vystúpila s ukážkami spirituálnej
poézie a prózy najlepší recitátori z rôznych
kútov Slovenska. Okrem pochvalného
uznania za pekné pôsobivé vystúpenie si
mladá recitátorka Odniesla z veľkolepého
podujatia príjemné zážitky. 
Za úspešnú reprezentáciu školy vďačí 
p. učiteľke Mgr. Anne Škereňovej, ktorá 
ju profesionálne pripravovala.

Rozprávková Materská škola Prvosienka

Koníky 
u Prvosienok

Dilongova 
Trstená

Vydarená prezentácia
Dňa 23. máj 2008 pripravila ZŠ Mládežnícka v Krásne v priestoroch Domu

kultúry pre rodičov a širokú verejnosť prezentáciu záujmových útvarov pod
názvom „Aj toto je škola“. Okruh činností, v ktorých si deti  školy rozvíjajú
tvorivosť, nadanie a talent je široký – šport, výtvarná činnosť, spev, tanec, šach,
prírodoveda, zdravoveda, doprava, turistika... Zábavnou formou si svoje vedo-
mosti rozvíjajú aj v literárno-dramatickej činnosti, rodnom jazyku,
náboženstve, matematike a informatike. V škole pracuje až 53 záujmových
útvarov. Pred vstupom do sály boli vkusne vystavené práce detí. Bol pred-
stavený aj úspešný projekt, do ktorého sa zapojili v rámci Medzinárodného
dňa školských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica. Ako
ďalší úspešný projekt bol predstavený projekt e Twinnig, kde p. uč. Žilinčá-
rová s deviatakmi vytvorila prezentáciu vianočných zvykov, aby ich poznali 
aj deti iných štátov. Pani učiteľka bola ocenená národným certifikátom kvality.
Priebeh programu spestrili vystúpením súbor mažoretky – Skalničky,
roztlieskavačky – Bumbagule, divadelný súbor Solitér, školský spevácky zbor
Doremi, prednes prózy Šťastný princ v podaní Kristínky Byrtusovej a V našom
dome prezentovala Julka Čechová. Poďakovanie za prípravu podarenej akcie
patrí najmä pani zástupkyni Zátkovej a pani zástupkyni Poštekovej. Žiaci
ukázali, že majú chuť a záujem zmysluplne tváriť voľný čas a vedľa seba majú
učiteľov, ktorí s láskou a nadšením rozvíjajú ich schopnosti.

Dňa 11. júna 2008  pricválali koníky 
k deťom z materskej školy, na
ktorých sa mohli povoziť. 
Túto aktivitu škola plní každoročne 
v rámci projektu „Škola podporujúca
zdravie“. Tento rok sa jej zúčastnila
aj členka redakčnej rady časopisu
Krásňan a pracovníčka MsÚ Jana
Ďuranová.
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Združená 
stredná škola

drevárska a jej
otvorené

grafické štúdio

Celoslovenská prehliadka Zlatá priadka
Divadelný súbor "Solitér" pracuje už päť rokov pod
vedením Ing. Aleny Blahutovej a Mgr. Zdenky Vojtušovej.
V súbore pracujú žiaci 5. – 9. ročníkov formou tvorivej dra-
matiky. Predstavenia vytvárajú podľa predlohy (najčastejšie
rozprávkovej) spolu s hrou. Scéna aj jednoduché kostýmy

sú tiež dielom detí. Hneď s prvou hrou „Šťastný princ... a tí
druhí“ postúpili na krajskú prehliadku „Divadelný med-
veď“ v Žiline. Celkovo boli na krajskom kole 5-krát. Medzi
ich najväčšie úspechy pokladajú účasť na celoslovenskej
súťaži Zlatá priadka v Šali s hrou „Modrý vták“ a v tomto
školskom roku so scénickou miniatúrou „Nikto ma nemá
rád“. Zmysluplné využívanie voľného času v dnešnej
uponáhľanej dobe je veľmi dôležité a ten členovia súboru
využívajú viac než dostatočne.

Divadelný súbor Solitér

Slávnostné otvorenie grafického štúdia a stretnutie
priateľov Združenej strednej školy drevárskej v Krásne

nad Kysucou sa uskutočnilo 16. a 17. mája 2008. Škola s dvad-
saťročnou tradíciou sa prispôsobuje novým trendom 
v drevárskom a nábytkárskom odvetví. Jednou z úloh je
spolupodieľanie sa žiakov na príprave výroby s využitím
počítačovej podpory tvorivého konštruovania. V dielňach 
pre praktické vyučovanie si z bývalej šatne žiaci pod
vedením MOV svojpomocne prerobil počítačovú učebňu.
Dvanásť počítačov so stolíkmi darovala škole firma LIND-
NER MOBILIER, Madunice. V grafickom štúdiu bude pre-
biehať konštrukčná príprava výroby, tvorba nárezových
plánov, kusovníkov, dizajnerských návrhov a cenových
kalkulácií. Žiaci si poznatky z teoretického vyučovania
grafických systémov a odborných predmetov môžu uplatniť
a využiť pri praktickom riešení konkrétnych zadaní a
súborných prác aj pre prípravu k praktickej časti maturitnej
skúšky drevárskych odborných predmetov. Učebňa bude
zameraná na podporu vyučovania v softvéri AutoCAD. Žiaci
si budú osvojovať prácu s menovaným programom, kresliť 
si technickú dokumentáciu, ale sa aj zúčastňovať na príprave
výroby. Budú si vytvárať vlastné návrhy, ktoré umožnia
zákazníkom lepšiu názornosť pri výbere nábytku alebo iných
stavebno-stolárskych výrobkoch. Podpredseda Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Jozef Grapa, konateľ firmy Lindner
MOBILIER Paul Schwürzinger a riaditeľ ZSŠdrevárskej
PaedDr. Ján Palko prestrihnutím pásky odovzdali grafické
štúdio do užívania. Ocenili úsilie všetkých, ktorí sa na tomto
projekte podieľali. Riaditeľ pripomenul, že počítačová trieda
bude slúžiť nielen žiakom, ale aj učiteľom a majstrom
odborného výcviku. Na slávnostnom otvorení grafického
štúdia sa zúčastnili aj priatelia ZSŠd. Poľsko reprezentovala
Zespol Szkol Budopwlano – Drzewnych Źywiec. Zastúpenie
mala aj Rada školy pri ZSŠd v Krásne nad Kysucou. 

V školskom roku 2007/2008 v ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou
končí školskú dochádzku 97 žiakov, 50 chlapcov a 47 dievčat. V 9.
ročníku končí 94 žiakov, v nižšom 3 žiaci. Žiaci boli pre školský rok
2008/2009 prijatí na nasledovné formy stredoškolského vzdeláva-
nia:

Gymnáziá 16 žiakov 16,49%
Stredné odb. školy 27 žiakov 27,84%

Stredné odb. učilištia 
3-ročné 13 žiakov 13,41%
4-ročné 40 žiakov 41,23%
pokračuje v škol. dochádzke

1 žiak 1,03 %

Maturita 83 žiakov 85,56%
Bez maturity 13 žiakov 13,41%
Pokračuje 1 žiak 1,03%
Všetkým žiakom prijatým na jednotlivé formy stredoškolského štúdia
prajeme, aby sa stali úspešnými tak v škole, ako aj v osobnom živote.

Naši žiaci na stredných školách 



Mesiac máj, ako tradične začal v našom meste stavaním
Májov. Uskutočnil sa nielen pred kultúrnym domom, ale 
aj miestnej časti Kalinov. Ako tradične v programe vytúpil
Drevár a Ženská folklórna skupina. V piatok 30. mája 2008
sa pred KD uskutočnil kultúrny program spojený s váľaním
Mája. Tento ľudový zvyk oživil vystúpením Folklórny
súbor Drevár. Tak ako minulý rok po páde vrcholca, deti 
z neho rozobrali stužky. Po krátkej prestávke začala májová
veselica, ktorá trvala do nočných hodín. Do tanca hrala
skupina Štefana Hruštinca a o občerstvenie sa postarali
členovia DHZ z Krásna.

JĎ
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Kapela LEN TAK PRE RADOSŤ koncertuje

Tradícia Májov v našom meste

Kresťanská rocková kapela Len tak pre radosť 
v súčasnosti žije koncertmi a nahrávaním svojho
debutového albumu. V prvých májových dňoch
odohrala tri koncerty v českom meste Tábor a jeho
blízkom okolí. Dňa 17. mája vystupovala 
v Budmericiach a nedávno 13. Júna v Lidečku na
Morave. Kapela nezanevrela ani na Kysuce, 27. júna
v Kysuckej knižnici v Čadci, kde budú hudobne
spríjemňovať Svätojánsku poetickú noc. Pripravujú
koncert v rodnom  Krásne, kde vystúpia spolu 
s ďalšími kapelami a naplánovaný majú aj festival
v Námestove. Pripravovaný debutový album podľa
slov speváka Janka Drahňáka by mal svetlo sveta
uzrieť na konci prázdnin. Viac info o koncertoch a
kapele nájdete na ich web stránke –
www.lentakpreradost.muzikland.sk

ĽP
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Najnovšia kniha od nášho spolupracovníka Miloša
Jesenského (už 17 v poradí) predstavuje zbierku,

ktorú viac ako súbor textov stojacich na pomedzí esejis-
tiky, fantasy a archetypálnych príbehov možno označiť
slovami jeho obľúbeného spisovateľa Neila Gaimana za
„krehké veci“, o ktorých on samotný napísal: „Príbehy,
ako ľudia, motýle, ľudské srdcia a sny sú také krehké,
vytvorené z niečoho tak slabého a netrvácneho, ako je
dvadsaťšesť písmen a hŕstka interpunkčných znamienok.
Alebo sú tie slová vo vzduchu, zložené z hlások 
a myšlienok – abstraktných, neviditeľných, miznúcich 
v momente, kedy ich vyslovíte – čo by mohlo byť
krehkejšie? Ale niektoré príbehy, tie malé a jednoduché, 
o cestách za dobrodružstvom alebo o tom, ako ľudia robili
neuveriteľné veci, príbehy o zázrakoch a obludách, tie
prežili všetkých, ktorí ich rozprávali, a niektoré prežili 
aj krajiny, v ktorých vznikli.“ 
Prostredníctvom symboliky prevzatej z rozprávok,
mytológie, spirituálnych tradícií, ako aj legiend zo života
svätých ponúkol Miloš Jesenský fascinujúcu perspektívu
sveta, v ktorom sa prelína každodenné s nadprirodzeným,
teda sveta, kde môžete opäť spoznať krajinu svojho detst-
va a žasnúť nad všetkými zázrakmi, akými sme
obklopení.

V tvojej knihe sa objavujú rozprávky, ktoré sú nám 
od detstva dôverne známe, ak spomeniem aspoň tie 
o Šípkovej Ruženke, Červenej Čiapočke Snehulienke 
či Modrofúzovi. Čo je však v mnohých ohľadoch až
šokujúce, je utajený zmysel, ktorý v nich odkrývaš.
„Naviazal som len na niektoré príbehy, hoci zaoberať sa tajnou
symbolikou rozprávok je určite  celoživotným poslaním. Medzi
svetom mýtov a skutočnosti je možné prejsť po mnohých

mostoch budovaných etnografiou, lingvistikou, semiotikou či
psychoanalýzou. Vyzbrojení takýmto poznaním môžeme
odhaľovať aj v bežnom živote oveľa hlbšie súvislosti. Vezmime si
napríklad, s odpustením, grafické značky na dverách toaliet 
a nemôžeme prehliadnuť, že ide o starobylé symboly plodnosti 
a pohlavia s akými sa stretneme už na stenách jaskýň obývaných
pravekým človekom: krúžok označuje ženu a trojuholník stojaci
na vrchole zase muža. Alebo príslovia či porekadlá, aké užívame
denne, ale mnohé z ich majú iný, skutočný a dávno zabudnutý
zmysel. My ako súčasní ľudia sme veľa stratili zo schopnosti
veriť v zázraky – práve preto, že sme zaslepení  sivým zákalom
každodennosti. Ale postačí, ak sa pozorne rozhliadneme okolo
seba a rozpoznáme, že sme súčasťou mnohých tajomstiev.
Prestali sme byť vnímaví 
k tomu, že slová, gestá, obyčaje či príbehy majú svoju druhú,
dobre skrytú a prastarú podobu.“

V čom teda vidíš najdôležitejší odkaz rozprávok?
„V tom, do akej miery vyjadrujú našu duchovnú identitu.
Bádatelia 19. storočia ako bol Bopp, Rask a mnohí iní s údivom
zistili, že tie isté príbehy, iba mierne sa líšiace v detailoch sa
oddávna rozprávali v Taliansku, Indii, Nórsku či Iráne. A to
nemôže byť náhoda. Rozprávky sú totiž po celé stáročia na
celom svete akýmsi zázračným a bezpečným domovom, kam si
chodíme ukladať sny. Mali sme do neho prístup už v prvých
rokoch svojho života, kedy nám rodičia, starí rodičia alebo 
priatelia hovorili známe rozprávky, čím vznikol po celé generácie
budovaný snový vesmír, kde sa dá prežívať tisíce fantázií 
a kde sú obsiahnuté kľúčové symboly pre hlbšie rozumové 
chápanie a citové vnímanie.“

Ako si predstavuješ osud rozprávok v pretechnizova-
nom svete a aké sú tvoje autorské zámery pre budúc-
nosť?
„Ako je budúcnosť rozprávok? Pravdu povediac mám obavy,
keďže sa menia čoraz viac a magické príbehy vo svojej klasickej
forme už prakticky zanikajú. Ale to nie je iba príznakom našej
modernej doby. Už dávnejšie sme totiž prestali rozprávať či
počúvať rozprávky a nahradili sme ich romantickými telenove-
lami. Po tisíckach rokov vznikol precedens, podľa ktorého ich
servírujeme výlučne deťom a súčasnosť ich nezmyselne defor-
movala. Ale napriek tomu, keď budeme hovoriť deťom
rozprávky, nemali by sme zabúdať, že pod ich fantastickým
povrchom sa skrýva bohatstvo, ktoré musíme uchrániť od zabud-
nutia. A o tom bude moja ďalšia kniha, ktorá pod názvom ‘Ženy
chcú počúvať rozprávky’ vyjde v priebehu budúceho roka.“

Veľa už bolo napísané aj o krutosti v rozprávkach, čo je
aj dôvod, prečo boli a sú dodnes s ohľadom na deti
prepracované, azda s výnimkou príbehov Hansa
Christiana Andersena, ktoré sú častokrát naozaj horro-
rovým čítaním. Čo si o tom myslíš ty?
„Už je to tak, že rozprávky sú všeobecne nasiaknuté krutosťou.
Iba vzácne sa môžeme stretnúť s príbehmi, v ktorých by sa
neodtínali hlavy, netryskala krv, nevytŕhali srdcia a netancovalo
po sklenených črepinách či rozpálených lemešoch. A nie je
mojím objavom, ak poviem, že rozprávky ponúkajú jeden z
najtvrdších svetov, v ktorom je aj dobro odmenené zlom, keďže
ide o príbehy zo šera a krvi prehistórie o nebezpečí, strachu,
hrozbách a smrti – ale súčasne aj o spôsob, akým sa im možno
postaviť.“ ĽP 

Rozhovor s Dr. Milošom Jesenským
VŠETCI POTREBUJEME ROZPRÁVKY



Matrika
Narodení

Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie

Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan Koleno 80 r.

Sobáše

Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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A Viacero hasičských zborov na Kysuciach si pripome-

nulo okrúhle jubileá svojich vznikov. Patrí k nim aj
Dobrovoľný hasičský zbor Krásno nad Kysucou.
Existuje už vyše osemdesiat rokov. Predsedom zbor je
Štefan Ploštica, veliteľom Milan Buchta. Ako nás infor-
moval Štefan Ploštica na sviatok sv. Floriána (patróna
hasičov) posviacali svoju novú zástavu vo farskom kos-
tole. Pôvodná hasičská zástava sa stratila v povoj-
nových rokoch. A na predchádzajúcej zástave chýbali
niektoré typické historické aj súčasné symboly, preto 
sa rozhodli zástavu zmeniť. Nová krásňanská zástava
DHZ má emblémy, ktoré výstižnejšie charakterizujú
mesto. Sú na nej vyobrazené obidva mestské kostoly,
nový erb, prilba a ozdobená je modrými stuhami. 
V centre sa nachádza kópia obrazu sv. Floriána, ktorý
visí vo farskom kostole. Ostalo heslo „Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc!“ Zástavu vyhotovil Pavol Rucek
zo Skalitého a obraz patróna hasičov pochádza od
bývalého klokočovského farára Petra Čiernika. DHZ
Krásno nad Kysucou má osemdesiat členov. Z dôvodu,
že mnohí odchádzajú za prácou do zahraničia, na čin-
nosti sa aktívne podieľa približne tridsať členov. 
K zboru patrí aj sedem žien. Ročne zasahujú priemerne
päť či šesťkrát, na jar zatiaľ hasili iba jeden požiar.
„Najhoršie požiare sú tie, ktoré vznikajú v ťažkom
teréne, najmä pri vypaľovaní trávnikov,“ oboznámil nás
predseda DHZ. Tento rok z rúk prezidenta DPO Jozefa
Minárika najvyššie zväzové vyznamenanie Zaslúžilý
člen DPO prebrali Štefan Ploštica z DHZ Krásno nad
Kysucou a Milan Lalinský z DHZ Nová Bystrica, za
dlhoročnú aktívnu prácu vo svojich zboroch 
v prospech ochrany majetku i životov ľudí. 
Okrem pekného ocenenia predseda zboru v tomto

roku, v mesiaci máj 2008 oslávil svoje 60. naro-
deniny. Pánovi Štefanovi Plošticovi želáme
všetko najlepšie veľa zdravia, šťastia a lásky.
Veľa síl do ďalšej záslužnej práce, ktorú vykoná-
va v zbore.

Li
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85 rokov
Anna Mičicová

80 rokov
Emil Jakubec, Jozef Matejov, Justína Kašubová,

Pavol Zátek, Jolana Graňová

75 rokov
Justína Miková, Mária Minárová

70 rokov 
Rozália Mičicová, Anton Straka

Najstaršími obyvateľmi nášho mesta sú Anna
Ďuranová/1914/, Margita Poláčková/1914/

Jubilanti

Hasiči majú novú zástavu

Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík 
a Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák 
a Lenka Macurová

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21 r.,
Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Štefan
Koleno 80 r. JĎ
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Členovia DHZ

Krásno nad

Kysucou si

novú zástavu

dali aj

posvätiť.
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Dňa 11. mája 2008 pro-
gram pre všetky matky
v meste pri príležitosti
Dňa matiek. Programom
potešili mamy deti z MŠ
– Prvosienka, skupina
DIZRAELI a folklórny
súbor z ČR Jackové.
Matkám sa prihovoril 
aj primátor mesta Ing.
Jozef Horník. V závere
každá mamička dostala
karafiát.

Deň matiek

PETER STAŠÁK v Krásne
V nedeľu 4. mája 2008 vystúpil 
v kultúrnom dome v zábavnom
programe”Kaviareň Slávia” 
spevák Peter Stašák . Medzi jeho
hosťami bola aj speváčka Marta
Križanová. Obaja spríjemnili
nedeľné popoludnie naši obča-
nom a nechali a odkazy, ktoré
vam samozrejme prinášame.

Výchova k čistote život-
ného prostredia a k

hygiene vôbec je pre človeka
každej spoločnosti veľmi
dôležitá. V projekte Čisté telo
– čistá duša sa zamerali v ZŠ
Krásne na Mládežníckej ulici
na „hygienu našich starých
materí“. Tie si mydlo
vyrábali väčši-
nou samé. Prvý
čistiaci prostrie-
dok, ktorý ľudia
použili, bola
určite voda. Jej
účinok bol lepší,
keď použili
zásaditý roztok.
Získali ho
vylúhovaním
popola a dreva
horúcou vodou.
Mydlo sa
používalo už
dávno, ale bolo
veľmi vzácne.
Najstarší opis
výroby mydla sa našiel na asi
5000 rokov starých hlinených
tabuľkách Sumerov. Aj
Egypťania poznali mydlo už
pred tisícročiami. Varili tuk
so sódou, ktorú získali z
Mŕtveho mora. Čo je mydlo?
Počas varenia tuku so zásadi-
to reagujúcimi soľami, napr.
uhličitanom draselným,
vznikajú mydlá. Od 19.
storočia sa varí tuk aj s roz-
tokmi hydroxidov. Spôsob
varenia mydla sa dodnes
zmenil iba veľmi málo.
Úlohou žiakov bolo zozbierať
starodávne recepty na

prípravu nielen mydla, ale aj
iných čistiacich prostriedkov,
napríklad z popola. Tie teraz
vydávajú ako prílohu ku
školskému časopisu Školská
momentka. Zbierali liečivé
rastliny a púpavu, z ktorej
uvarili med. Práve výťažky z
týchto rastlín a medu použili

na prípravu medového
mydla. Odmerali jeho pH 
a porovnali ho s klasickým
kúpeľňovým mydlom. 
Zo získaných finančných
prostriedkov sa zakúpili
žiakom kvalitné chemické
súpravy, nové chemikálie 
a sklo. Zaradenie tohto pro-
jektu do vyučovacieho proce-
su má upevniť najmä
medzipredmetové vzťahy
chémie s prírodopisom,
informatikou a dejepisom.
Tento projekt sa uskutočnil
vďaka programu „Školy pre
budúcnosť“ Konta Orange.

Čistota – pol života



12 KrásňanŠPORT

III. futbalová liga Sever

ročník 2007/2008 

- Jarná časť
30. 3. Stará Bystrica : Krásno 2:3 /góly Šutý 2x,

Súkeník/
6. 4. Krásno : Kremnička 2:1 /góly Šutý,

Neveďal/
13. 4. Makov : Krásno 3:1 /gól Hornák/
20. 4. Krásno : D. Strehová 3:0 /kontumované/
27. 4. Fiľakovo : Krásno 1:0
1. 5. Králiky . Krásno 2:2 /Šutý, Kubica/
4. 5. Krásno : Bánová 1:2 /Kubica/
11. 5. Zvolen : Krásno 5:1 /Šutý/
18. 5. Krásno : Kys. Nové Mesto 4:0 /Hornák,

Kula, Šutý, Súkeník/
25. 5. Námestovo : Krásno 2:0
1. 6. Krásno : R. Sobota "B" 3:2 /Súkeník,

Hronák/
4. 6. Liet. Lúčka : Krásno 1:1 /Šutý/
8. 6. Krásno : D. Ždaňa 2:1 /Seko, Borovička/
15. 6. L.Štiavnica : Krásno 6:0
22. 6. Krásno : Bytča

V pondelok 26. mája 2008 

vo večerných hodinách tragicky zahynul 

21-ročný Lukáš Grapa. 

Krásňanskej verejnosti bol známy 

ako talentovaný futbalista Tatranu Krásno.

Rodine a najbližším vyjadrujeme úprimnú 

a hlbokú sústrasť.

Redakcia

Dňa 9. mája 2008 sa v telocvični Základnej školy Mládežníck-
ej konala stolnotenisová exhibícia, v ktorej sa predstavili 
legendy stolného tenisa.

Stolnotenisová exhibícia

Prednosta Jaroslav Pagáč s legendami stolného tenisu
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