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Nepredajné

Noviny Krásňan nájdete:
* Knižnica – KD
* Mestský úrad
* obchod Jednota Coop pri kostole
* obchod Jednota Coop pri cintoríne
* Školáčik
* Potraviny v Kalinove
* potraviny na stanici
* Potraviny U Blažkov
www.mestokrasno.sk

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis
prvýkrát v Krásne nad Kysucou
Dňa 14. februára 2008 pápež Benedikt XVI. vymenoval Mons. Tomáša Galisa,
doterajšieho pomocného biskupa Banskobystrickej diecézy, za prvého
diecézneho biskupa novozriadenej Žilinskej diecézy. Dňa 26. októbra 2008
prvýkrát do nášho mesta zavítal žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, aby
udelil sviatosť birmovania 221 mladým Krásňanom. Nového biskupa privítal
primátor mesta Ing. Jozef Horník, správca farnosti dekan Pavol Špita
a samozrejme birmovanci. Pod dôstojný priebeh slávnosti sa podpísal
organista so speváčkami, mládežnícky spevácky zbor Makabi a organizátori.
Na sv. omši boli prítomní aj Mons. Michal Baláž (riaditeľ biskupskej
kancelárie), Mons. Ladislav Stromček (generálny vikár), biskupský ceremonár
Peter Švec, Mons. Ondrej Sandanus (bývalý správca farnosti), Jozef Šuráb,
kaplán Jaroslav Dekan. Na pamiatku prvej návštevy v našom meste nám do
pamätnej knihy pre Vás zanechal Mons. Tomáš Galis odkaz.

Slovo na úvod
A máme tu neskorú jeseň, kedy sa príroda zahalila do pestrofarebných listov, ktoré padajú na zem. Len prednedávnom sme
zberali úrodu z našich polí a záhrad, kedy zem a práca ľudských rúk vydávala svoje plody. Nastáva čas hodnotiť aj plody nášho
spoločného úsilia, ktorými tvoríme naše mestské noviny. Sme veľmi radi, že sa Krásňan stal čítaním vo Vašich domácnostiach a že
sa jeho prostredníctvom môžete bližšie oboznámiť so spoločenským životom a aktuálnym dianím v našom meste. Vaša dôvera nás
teší, Vaše pripomienky nám umožňujú skvalitňovať redakčnú prácu a Vaše uznanie je pre nás povzbudením. Pripravili sme pre Vás
nové súťaže a máme aj mnoho odkazov od osobností, ktoré navštívili naše mesto.
P.S. Keďže v našich novinách vyčíňal novinársky škriatok, ospravedlňujeme sa Ing. Jozefovi Grapovi za chybu, ktorá sa vyskytla
a pre uvedenie na pravú mieru uvádzame, že nie je prednostom MsÚ, ale zástupcom primátora.
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„Sú miesta, kde sa nebo dotýka
zeme...“
Gospelové dni Kysuce 2008
Gospelový festival Kysuce patrí medzi
významné a jedinečné festivaly na Kysuciach.
Pod organizáciu sa každoročne podpisuje
občianske združenie Kultúrny prameň, ktoré
nielen pre Krásno pripravuje mnoho ďalších
podujatí a pravidelne úspešne podáva medzinárodné projekty. Na čele združenia je
predseda Ing. Štefan Štrba, ktorý so svojim
tímom na 100% pripravili aj tohtoročný festival.
Začal v piatok 12. septembra 2008
v priestoroch kultúrneho domu. Po vystúpení
domácej kapely ebed viedol prednášku a diskusiu Mgr. ThLic. Zdenko Pupík na tému
Zoznámte sa: Pavol z Tarzu. Na záver dňa sa
predstavil divadelný súbor Papavero zo Žiliny
hrou Žatva. Popri svojich dialógoch o Ježišovej
obete a Vzmŕtvychvstaní použili aj básne od
pápeža Jána Pavla II. Na stránke festivalu ma
zaujala myšlienka v úvodnom texte, ktorý
pozýval návštevníkov do Krásne a je zároveň aj
výstižnou charakteristikou festivalu: „Je nádherné sa stretnúť s Ježišom uprostred ľudí, ktorí
ho chvália a pritom byť s ním sám. Sú miesta,
kde sa nebo dotýka zeme a toto sa môže stať
jedným z nich.“ (Stela a Vlado H., ebed)
V sobotňajšie popoludnie sa tradične konala prehliadka pozvaných gospelovských kapiel
z troch krajín. Zo slovenských vystúpili Slnovrat
z Bardejova, The Elements z Čierneho Balogu,
neboli tu prvýkrát. Českú republiku zastupovali
Run/a/way a Jiný rytmus, Poľskú republiku
kapela Leaf. Samozrejme nechýbali ani ďalšie
domáce zoskupenia, a to Len tak pre radosť
a Dizraeli. Celková atmosféra festivalu bola
výborná. Wroclawská Leaf oslovila nielen
spevom, ale leader kapely rozprával aj o svojom vzťahu k Bohu. Prekrásny záver vytvoril
Jiný rytmus zo Znojma, ktorých piesne boli nádherným zakončením. Sprievodnou akciou bola
výstava fotografií mladého amatérskeho
fotografa Dalibora Römera zo Skalitého. Súbor
fotografií obsahoval jedinečné okamihy z jeho
ciest po Slovensku a zahraničí.
6. ročník festivalu podporilo Mesto Krásno
nad Kysucou, Žilinský samosprávny kraj
a nadácia Renovabis. Bližšie informácie
o združení a jeho činnosti nájdete aj na stránke
www.kulturnypramen.szm.sk
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Vážení spoluobčania,
blížime sa k polovici volebného obdobia
a začínajú sa objavovať názory určitej skupiny
ľudí, ktorí akosi zavčasu zabúdajú a tvrdia, že
za čas, ktorý som vo funkcii sa v našom meste
veľa nezmenilo.
Musím im iba odkázať, aby sa začali lepšie
pozerať okolo seba a aby videli aj to, čo vidieť
možno ani nechcú. Aby sa pozreli na výstavbu
nových bytov, ktoré sa začali stavať v lokalite
Zákysučie, aby sa pozreli na naše sídlisko
a videli, že za posledné dva roky sa výrazne
zlepšil jeho vzhľad. Sídlisko sa stále upravuje,
vysoké trávy a neporia-dok sú minulosťou. Stačí
sa prejsť po cintoríne a hneď uvidia zmeny,
ktoré nastali – v súčasnosti je cintorín vyčistený,
upravený bez vysokých tráv a odpadu. Ľudia
môžu využiť – zatiaľ na hlavnej trase – betónové
chodníky s osvetlením. A to nehovorím o aktivitách, ktoré nie je priamo na prvý pohľad
vidieť. Stačí, ak sa rodičia opýtajú svojich detí,
ako pred 2 rokmi vyzerala ich škola. Vo
všetkých školách v meste sa nám podarilo
zabezpečiť výrazne zlepšenie kvality sociálnych
zariadení, vykurovania, vonkajšieho a vnútorného vzhľadu. A to som nespomenul stavebné
úpravy v Dome kultúry a na Mestskom úrade.
Nedá mi nespomenúť, že mestu sa za roky
2002 až 2006 podarilo získať z dotácií a fondov
cca 9,14 mil. Sk, čo bola suma vrátane financií na
odstránenie povodňových škôd a na územno –
plánovaciu dokumentáciu. Teraz sa nám len za
rok 2007 a 2008 podarilo získať z fondov a z
dotácií cca 146 mil. Sk. Z toho sme v roku 2007
získali 30,4 mil. Sk (výstavba bytových domov,
separovaný zber, plynofikácia ZŠ a MŠ Kalinov,
sociálne zariadenia ZŠ Krásno...). V roku 2008 je
toho viac – cca 115,5 mil. Sk (oprava, modernizácia a rekonštrukcia ZŚ, odkanalizovanie
bytových domov v Zákysučí, výstavba 4 nových
bytových domov každý po 12 bytov, financovanie kultúrnych podujatí a technického vybavenia v Dome kultúry od VÚC, dotácia na nákup
kníh v mestskej knižnici...). Stále si treba pamätať aj rekonštrukciu tribúny a ďalšie akcie, ktoré
mesto financuje z vlastných prostriedkov
(parkoviská, úprava miestnych komunikácií,
chodníky, príprava výstavby mostu v Kalinove,
udržiavanie cintorína a výstavba chodníkov).
Mesto vynaložilo nemalé finančné prostriedky na rozšírenie kapacity kultúrneho domu, aby
sa občania mohli kultúrne vyžiť.
V roku 2008 mesto usporiadalo 24 kultúrnych
podujatí, na ktorých sa zúčastnilo priemerne
150 ľudí na jedno predstavenie. Kapacita
kultúrneho domu v súčasnosti je 300 sedadiel,
čiže nie mesto neporiada kultúrne akcie, ale je to
nezáujmom občanov o kultúru v meste.
Kritizovať je veľmi ľahké – najmä, keď chcete
len kritizovať a nepozeráte sa objektívne na
všetky tieto zmeny, ktoré tu nastali. Nakoniec by
som chcel poďakovať všetkým, ktorí mi v mojej
práci pomáhajú a ktorí sa spolu so mnou snažia
o to, aby sme z Krásna vybudovali pekné mesto.

Ing. Jozef Horník
primátor mesta
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Z primátorovho zápisníka…
4. september

8. september
12. september
18. september

21. september
22. september
29. september
1. október

7. október
9. október
13. október
26. október

Jednanie so zástupcami Tesco
NKÚ – nakladanie s odpadom
kontrolný deň bytovky Zákysučie
privítanie účastníkov Štafety ústavy
Mestské zastupiteľstvo
Stretnutie – projekty ohľadne výstavby mosta
Stretnutie s riaditeľom VšZP
Jednanie – Kysucké múzeum
Jednanie – Slovenský pozemkový fond Žilina
ZMOK
Krásňanský jarmok
Jednanie – Doprastav
Školenie Bratislava
Losovanie nájomníkov novopostavených bytov v
Zákysučí

ÚPSVaR Čadca
Jednanie s riaditeľom banky Dexia
Mestské zastupiteľstvo
privítanie žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa

Štafeta ústavy
Dňa 4. septembra tak
ako po minulé roky
priviedol Štafetu
ústavy do nášho
mesta slovenský
reprezentant
v atletike, bežec Peter
Tichý. Účastníkov
privítal pred MsÚ
primátor mesta
Ing. Jozef Horník,
ktorý priviazal stuhu
na štafetový kolík.
Po krátkom občerstvení a stretnutí
s občanmi účastníci
štafety pokračovali
do mesta Čadca.
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Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Krásňan

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8. septembra 2008
Uzn.č. 176/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
– Mgr. Gabriela Bírová, Vojtech Buchta, Ing. Mária Goreková,
overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, Miroslav Capek a program rokovania MZ.
Uzn.č. 177/2008 – MZ ukladá Mestskému úradu dať vypracovať aktuálny znalecký posudok na odpredaj priestorov
terajšieho RTG v zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 178/2008 – MZ neschvaľuje žiadosť Vladimíra Rábika,
Struhy 1384, o pridelenie pozemku o rozlohe cca 200 m2 p. č.
6417/2.
Uzn.č. 179/2008 – MZ schvaľuje doplnenie uzn. č. 135/2008
o odpredaj p. č. 6480/27 – zast. plochy o výmere 352 m2 za
cenu 300,- Sk/m2 pre Dušana Šusteka, Krásno č. 1651.
Uzn.č. 180/2008 – MZ nesúhlasí s prenájmom časti pozemku
44/1 o výmere cca 50 m2 pred zdravotným strediskom
Ervínovi Hamzičovi, Krásno č. 1710.
Uzn.č. 181/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 182/2008 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkoch v Krásne v roku 2008.
Uzn.č. 183/2008 – MZ schvaľuje:
– pridelenie 15 bytov v byt. dome č. 1,2 v Zákysučí losovaním,
– losovaním sa vylosuje 15 nájomníkov a 5 náhradníkov,
– číslo bytu si vylosuje nájomca samostatne,
– nájomná zmluva bude uzatvorená do konca roku 2009,
– nájomné uhradí každý nájomca na 3 mesiace dopredu.
Uzn.č. 184/2008 – MZ nepridelilo konkrétny byt poslancovi
Bc. Michalovi Koňuchovi, zúčastní sa losovania o číslo bytu.

Uzn.č. 185/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na kanalizáciu Ul. MUDr. Hálka – navýšenie o 500 tis. Sk.
Uzn.č. 186/2008 – MZ schvaľuje dohodu o urovnaní s SPP –
distribúcia, a.s. k regulačnej stanici plynu č. 1507 na par. č. KNC 7420/10 v k. ú. Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 187/2008 – MZ schvaľuje odpredaj obslužného
priestoru p. č. 3754/3 o výmere 1057 m2 k obchodu v Zákysučí
po vysporiadaní s garážnikmi za cenu 150,- Sk pre Bc. Gregor
Hudec, Žilina.
Uzn.č. 188/2008 – MZ schvaľuje VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou so zmenami:
– článok 2, par.1, bod 1 – ZS s MŠ Kalinov zmena výšky zo
150,- Sk na 200,- Sk,
– článok 3, par.1, bod 2 – ZŠ s MŠ Kalinov zmena výšky z 50,Sk na 120,- Sk,
– článok 3, par.1, bod 3 – ZŠ Michálkov zmena výšky z 50,- Sk
na 120,- Sk,
– článok 4, par.1, bod 1 – zmena výšky príspevku z 30,- Sk na
10,- Sk.v Školskom stredisku ZŠ
Uzn.č. 189/2008 – MZ poveruje Mestský úrad prípravou
výberového konania na prenájom priestorov lekárne pri
zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 190/2008 – MZ schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry mesta s navýšením o 4 pracovné miesta pre mestských
policajtov.
Uzn.č. 191/2008 – MZ súhlasí s prenájmom parcely na stavbu
kaplnky na stanici.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13. októbra 2008
Uzn.č. 192/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
MUDr. Milan Peteraj, Pavol Targoš, Miroslav Capek,
overovateľov zápisnice – Bc. Michal Koňuch, Ján Kubala a program rokovania MZ doplnený o požiadavku p. Sýkora Peter,
Krásno.
Uzn.č. 193/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/31 –
zastavané plochy o výmere 21 m2 v časti mesta pred Službami p.
Poštekovi Vladimírovi, Krásno podľa uzn. č. 138/2006 na stavbu
garáže. Zmluva bude vyhotovená až po vybudovaní komunikácie.
Uzn.č. 194/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 3747/30 –
zastavané plochy o výmere 21 m2 v časti mesta pred Službami p.
Mečárovi Miroslavovi a manželke, Krásno podľa uzn. 152/2006
na stavbu garáže. Zmluva bude vyhotovená až po vybudovaní
komunikácie.
Uzn.č. 195/2008 – MZ schvaľuje 12 pozemkov na stavbu garáží
na sútoku rieky Kysuca a Bystrica.
Uzn.č. 196/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC
6780/355- záhrady o výmere 580 m2 za cenu 25,- Sk/m2 pre Irena
Ševecová, bytom Krásno n. Kys. Pozemok bol pridelený už v
roku 1971.
Uzn.č. 197/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC
6780/249 – záhrady o výmere 260 m2 a p.č. KNC 6780/248 – zastavané plochy o výmere 140 m2 za cenu 25,- Sk/m2 pre Štefan
Škorvaga a manželka Škorvagová Mária, obaja bytom Krásno
nad Kysucou. Pozemok bol pridelený už v r. 1999.
Uzn.č. 198/2008 – MZ schvaľuje prenájom na dobu neurčitú
časť z pozemku p.č. 44/1 o výmere 21 m2 za zdravotným strediskom pre Miloš Šuráb, Krásno nad Kysucou . Ročný prenájom
1.200,- Sk.
Uzn.č. 199/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/262
– ostatné plochy o výmere 21 m2 a p.č. 6417/303 o výmere 485
m2 – ostatné plochy za cenu 300,- Sk/m2 pre Peter Sýkora, a
manželka Ing. Janka Sýkorová, obaja bytom Krásno nad
Kysucou.
Uzn.č. 200/2008 – MZ schvaľuje zmeny vo VZN Mesta Krásno
o zásadách hospodárenia s bytovým fondom určeným pre
sociálne slabšie vrstvy obyvateľov a to:
– V článku I – všeobecné ustanovenia – doplniť slovo najviac
3 roky,
– V článku II – evidencia žiadosti – vypúšťa sa bod 2 a mení sa:
Žiadateľ nevlastní byt, rodinný dom a nie je stavebníkom
bytu, resp. rodinného domu. Nevzťahuje sa na žiadateľov, ktorý
vlastnia rodinný dom (chatu, chalupu) v odľahlých častiach
mesta (Vlčov, Jantov, Grapov, Sýkorov, Macurov, V. Vane,
Šustkov – Kalinov, Šustkov, Gavlasov, Gašov, Lastovicov,
Hackov).

– v článku IV – nájom bytu – v bode 1 – sa dopĺňa slovo najviac
3 roky,
– v článku V – zánik nájmu bytu – v bode 2 – vypúšťa „a privolení súdu“.
Uzn.č. 201/2008 – MZ schvaľuje výšku nájomného v bytových
domoch č.1 a 2 nasledovne:
– 2-izbový prízemie – 3.100,- Sk/mesiac
– 3-izbový prízemie – 4.300,- Sk/mesiac
– 3-izbový poschodie – 4.700,- Sk/mesiac.
Uzn.č. 202/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu a to:
– 100.000,- Sk – chodníky pri hl. ceste,
– 140.000,- Sk – plyn bytovky Zákysučie,
– 130.000,- Sk – osvetlenie cintorín,
– 32.000,- Sk – akcia Mikuláš,
– 5.000,- Sk – prístrešok ihrisko Kalinov
– 15.000,- Sk – odmena redakčná rada.
Uzn.č. 203/2008 – MZ schvaľuje členov do školských rád a to
nasledovne:
– ZŠ s MŠ Kalinov – Bc. Jana Špalková,
– ZŠ Mládežnícka – Mgr. Pavol Špita,
– MŠ Lesnícka – PaedDr. Mária Kováčiková.
Uzn.č. 204/2008 – MZ schvaľuje zmenu územného plánu p. č.
6417/221- trvalé trávnaté porasty na občiansku vybavenosť.
Uzn.č. 205/2008 – MZ neschvaľuje zníženie mesačného
poplatku v Školskom klube ZŠ Krásno – Michalkov.
Uzn.č. 206/2008 – MZ neschvaľuje zníženie mesačného
poplatku v Školskom klube ZŠ s MŠ Kalinov.
Uzn.č. 207/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 208/2008 – MZ berie na vedomie správu z prevedenia
preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Uzn.č. 209/2008 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky.
Uzn.č. 210/2008 – MZ odročuje sťažnosť p. Macuru J. a Sýkoru
Fr. do preverenia nosnosti mostov na stanici – smer Vlčov,
Drozdov a N. Vane.
Uzn.č. 211/2008 – MZ schvaľuje komisiu na otváranie obálok s
ponukami na prenájom lekárne v ZS dňa 15. 10. 2008 – B.
Ďurčanová, Ing. J. Grapa a P. Targoš.
Uzn.č. 212/2008 – MZ ruší uznesenie č. 157/2008 zo dňa 11. 8.
2008.
Uzn.č. 213/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/263
– ostatné plochy o výmere 29 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre
Ladislav Masaryk a manželku Moniku Masarykovú, obaja
bytom Krásno nad Kysucou , + 2.000,- Sk na spoločný geometrický plán.

Krásňan
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Kultúrny program pre seniorov
Dňa 2.októbra sa v kultúrnom
dome uskutočnilo stretnutie
seniorov nášho mesta. Mestský
úrad pre nich pripravil kultúrny
program, v ktorom účinkovali
speváčka Gizka Oňová a herečka
Magda

Paveleková.

Svojimi

piesňami a hovoreným slovom
spestrili deň a priniesli trochu
úsmevu všetkým v hľadisku.

á cena
n
č
o
n
a
Predvi

350 Sk

Pozor súťaž!
Od októbra je otvorené nové kozmetické a nechtové štúdio
RIA ART so sídlom Lesnícka ulica 1118 (budova bývalých
Lesov SR oproti MŠ). Ponúkame širokú škálu kozmetických
ošetrení a nechtového dizajnu.
Objednávky prijímam na tel. čísle: 0904 960 125
Otvorené denne od Pon–Pia: 10:00 – 17:00 hod.
So: Objednávky. Po tel. dohode aj mimo prevádzkových hodín.
Mária Kováčiková ml.
Súťaž - Ak nám do redakcie do konca novembra 2008
zašlete vianočný vinš, najlepšie Vami vymyslený, môžete
získať od kozmetického a nechtového štúdia RIA ART zadar mo večerné líčenie. Keďže sa blížia plesové sezóny, bude to
iste pre dámy pekný darček. Tešíme sa na Vaše vinše.
Víťazný vinš samozrejme uverej-níme v našich novinách.

Fotosúťaž
Po úspešnej prvej fotosúťaži, vyhlasujeme druhú, ktorá potrvá do konca mája
2009. Dali sme jej názov Svadby na
starých fotografiách. Podmienkou je, aby
svadba mala niečo spoločné s našim
mestom ci už miestom konania, alebo
osobami. Každá fotografia v sebe nesie
príbeh a budeme radi, keď nám ich
vyrozprávate prostredníctvom fotografií.
Výhercovia dostanú vecné ceny.
Redakcia

Correctio MK
– zamerané na mimoškolskú vzdelávaciu činnosť,
ponúka doučovanie žiakov so špecifickými vývinovými
poruchami učenia a EEG Biofeedback -špecifickú terapeutickú metódu zameranú na pomoc deťom i
dospelým pri poruchách pozornosti s hyperaktivitou
(ADD, ADHD), s odloženou školskou dochádzkou,
poruchách spánku, migrénami...
Bližšie informácie na tel.č. 0911 878 128,alebo osobne (budova bývalých Lesov SR oproti MŠ).
Mária Kováčiková
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ROCKFEST KYSUCE 2008
Dňa 19. septembra 2008 sa pred kultúrnym domom
konal už 4. ročník hudobného festivalu Rockfest Kysuce
2008. Po prvýkrát sa konal pod šírym nebom a publikum
neodradilo ani mrzuté jesenné a navyše uplakané počasie.
Minulé ročníky sa konali v drevárskom klub, čo sa s exteriérovou atmosférou nedá porovnať. Počas popoludnia sa
predstavili kapelky – domáca Len tak pre radosť, Aria
z Turzovky, Haluzotvoristika z Čadce, Koma z Krásna nad
Kysucou/Staškova, Veľký dom z Čadce a na záver Arzén zo
Žiliny. Posledná spomínaná kapela pritiahla najviac divákov.
Celé podujatie slovom sprevádzala Zuzana Gacíková, inak
aj speváčka z kapely Koma. Organizátori sa zamerali
v tomto ročníku na kapely, ktoré hrajú skôr melodický rock.
Podujatie už tradične usporiadal Eduard Koprna, basový
gitarista kapely Koma, v spolupráci s Mestským úradom
v Krásne nad Kysucou a účinkujúcimi kapelami.

LEN TAK PRE RADOSŤ

ARZÉN

ARIA

ARIA

KOMA

VEĽKÝ DOM

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.

Krásňan

AKTUALITY

Krásňaský jarmok
Jarmočný víkend začal v piatok 19. septembra 2008
hudobným festivalom Rockfest 2008. V sobotu v kultúrnom
dome o 19.00 hodine vystúpila zábavná hudobná skupina
Drišľak. A napokon v nedeľu sa konala tradičným Krásňanský
jarmok. Tak ako aj minulý rok, aj tento rok sa stánky sústredili
okolo kultúrneho domu. Kultúrny program začal od 10. 00
hodiny a vystúpil v ňom spevák, imitáror a zabávač Stano
Vitáloš, ľudová hudovná skupina zo Skalitého Capkovci. Pre
deti bolo najzaujímavejšie vystúpenie kúzelníka, pri ktorom
mohli aj sami asistovať. Upršané počasie neodradilo Krásňanov.
Všetky udalosti sme zachytávali fotoaparátom, a tak vám
môžeme priniesť pár záberov. Pozdrav nám nechala skupina
Drišľak a žilinský Arzén.

Kalendár vývozu separovaného zberu
pre rodinné domy:
Blažkov

Krásno

Kalinov

November

24. 11.

25. 11.

26. 11.

December

15. 12.

16. 10.

17. 12.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať
odpad k zberným nádobám! Ďakujeme
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Materská škola Prvosienka

Materská škola sa snaží ponúknuť deťom
najpestrejší program v každom ročnom
období. Spolu s jeseňou deti púšťali aj vlastnoručne zhotovené šarkany. Deti sa pripravujú na jesenné tvorenie pod názvom
„Európsky deň rodičov a školy“, čo je
spoločná akcia detí MŠ a prváčikov ZŠ na
Mládežníckej ulici. Materská škola sa chce
poďakovať PhDr. Jozefovi Paukovi za sponzorský dar.

Materská škola Kalinov
Poďakovanie
Hra je najprirodzenejšia činnosť a potreba dieťaťa útleho a predškolského veku, neodmysliteľný činiteľ vývinu. Dieťa sa prichádza do MŠ
hrať a naším poslaním je poskytnúť mu všetko,
čo potrebuje, aby bolo šťastné a spokojné pri
realizovaní svojich hier, nápadov a potrieb.
Preto chceme touto cestou úprimne poďakovať
pánovi PhDr. Jozefovi Paukovi, ktorý nám
poskytol štedrý finančný dar práve na nákup
hračiek pre naše deti v Materskej škole Kalinov.
Ľudmila Božeková

Európsky
certifikát kvality

Druhý rok žiaci Základnej školy na Mládežníckej ulici
zúčastňujú medzinárodného projektu v rámci Programu
elektronickej výučby Európskej komisie e-Twinning. Cieľom
výučby je zblížiť učiteľov a žiakov z Európy prostredníctvom
spoločnej práce. Žiaci pod vedením Mgr. Blanky Žilinčárovej
sa zapojili do dvoch projektov. Deň v živote študenta, kde
prostredníctvom Power Pointu vymenili informácie o svojom

obyčajnom školskom dni so svojimi rovesníkmi
z Talianska, Švédska, Španielska, Poľska,
Nemecka a Českej republiky. Vianočné tradície
v rôznych krajinách, v tomto projekte so študentmi z Nemecka, Španielska, Litvy, Rumunska
a Českej republiky a bývalí žiaci – Michaela
Masariková, Alica Kováčová, Denisa Praženková,
Stanislav Podolák a Branislav Podolák vytvorili
projekt, v ktorom informovali o slovenských
Vianociach. Využívali svoje znalosti z informatiky
a z informačno-komunikačných technológií a spojili ich so znalosťami angličtiny. Potešilo ich, že sa dokážu
v cudzom jazyku nielen dorozumieť, ale aj prostredníctvom
neho sprostredkovať informácie o svojej krajine iným
žiakom v EÚ. Získali tak ohodnotenie Národným certifikátom kvality a Európskym certifikátom kvality European
Quality Label.

Krásňan
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Spoznávajte s nami Rajeckú dolinu
Rajecká dolina, starostlivo strážená slávnym Lietavským hradom a divokými končiarmi Kľaku a Strážova.
Chýr kúpeľov Teplice dávno prekonal hranice regiónu, podobne ako maľované chalúpky z Čičmian.
Chodníky turistov často smerujú nielen do prekrásnej prírody, ale aj do Slovenského Betlehemu v Rajeckej
Lesnej.

Rajecká dolina. Siločiarami života
bezprostredne spojená s metropolou
Žilinou. Starosltivo strážená slávnym
Lietavským hradom a divokými končiarmi Kľaku a Strážova. Chýr kúpeľného
mesta Rajecké Teplice dávno prekonal
hranice regiónu. Podobne ako ľudová
architektúra rázovitej dediny Čičmany či
unikátneho Slovenského betlehemu
v Rajeckej Lesnej. Rajecká Lesná –
kedysi Frívald je tiež známym pútnickým miestom s liečivým prameňom.
Mesto Rajec pamätá stáročia symbiózy
slovenského a nemeckého osídlenia.

Mohutný horský masív Malej Fatry s jej
hlbokými dolinami núka lyžiarske svahy
a dlhé túry v každom ročnom období.
Nevšedné zážitky poskytnú aj kratšie
výlety do rozoklaných Strážovských
vrchov.
V lete sa záujmu tešia najmä termálne kúpaliská v Rajeckých Tepliciach
a Rajci. V zime lyžiarske strediská v Čičmanoch (5 lyž. vlekov), na Fačkovskom
sedle (4 vleky) a v Rajeckej Lesnej
(3 vleky). Niektoré svahy sú umelo
zasnežované a vybavené večerným

osvetlením. Prakticky všade navôkol sú
vhodné podmienky pre bežecké lyžovanie, s výstupom na vrcholy najvyšších
vrchov a hrebeň Malej Fatry.
Avšak čo možno robiť v Rajeckej
doline v tomto „medziobdobí“ - keď už
skončilo leto a svahy ešte nie sú pokryté snehom. Je to raj pre turistov, cykloturistov a samozrejme – kúpele Rajecké
Teplice ponúkajú komfortné služby
počas celého roka.
Vitajte v Rajeckej doline. Vitajte
v tomto bohato obdarenom turistickom
raji...

Projekt „Spoznávanie Rajeckej doliny“ je spolufinancovaný
z prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR

Zahraničná stáž vo Walese
Mgr. Blanka Žilinčárová, učiteľka v ZŠ Mládežníckej
absolvovala zahraničnú stáž na Fairwater Primary School,
Cardiff vo Walese (Veľká Británia). O svoje dojmy sa podelila
aj s našimi novinami. Spomínaná škola poskytuje vzdelávanie pre 4 – 11 ročné deti. Celkový duch školy spočíva
v skutočnosti, že deti majú rovnaké právo na vzdelanie bez
ohľadu na rasu, sociálny pôvod, fyzické alebo mentálne
potihnutie, deti s problemovým správaním, ktoré má
spravidla pôvod v nie dobre fungujúcej rodine. Triedy sú
veľké a priestranné s priamym prístupom na chodbu, ktorá
je zariadená tak, aby mohla byť súčasťou tried a žiaci ju
využívajú na hru čítanie i učenie sa. Súčasťou budov je učebňa informatiky a telocvičňa, ktorá sôúži na stretnutie
žiakov a učiteľov, na rôzne kultúrne podujatia ako aj na
stretnutia s rodičmi.V okolí školy sa nachádzajú zatrávnené
plochy na hranie a ihrisko, kde žiaci trávia prestávky.
Národné učebné osnovy vo Welse pre Key Stages 1
(7 – 8 ročné deti) and 2 (9 – 11 ročné) pozostávajú z troch
povinných predmetov – anglický jazyk, matematika, veda
a zo siedmich základných predmetov ako sú dejepis,

zemepis, welšský jazyk, výtvarná výchova, technické práce,
hudba, telesná výchova. Náboženská výchova je tiež
jedným z prvkov vzdelávania. Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje slovnou formou počas celého vyučovania a inými
formami, ako napr. diplom za určitý počet nazbieraných
bodov...
„Môj pobyt na Fairwater School má niekoľko benefitov.
V škole som si mala možnosť vyskúšať projektové vyučovanie v praxi. Zistila som, že neustále pochvaly sú veľmi
účinným stimulom pri učení. Mala som možnosť spoznať
krajinu, ktorá ma bohatú históriu, najviac hradov na míľu
štvorcovú na svete, nádhernú prírodu hýriacu sýtou zeleňou
a hoci je známa daždivým počasím, počas môjho pobytu
bolo počasie najteplejšie za posledných 200 rokov.
V neposlednom rade som našla veľa priateľských ľudí – na
ulici, v obchode či autobuse. V budúcnosti máme v pláne
výmenný pobyt s pani riaditeľkou školy a žiakmi prostredníctvom projektu Comenius. Som presvedčená, že sa nám
to podarí a budem môcť oplatiť jej pohostinnosť a pomoc.“
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Spomienka na rodáka
Rudolfa Ďuranu
Do redakcie sme dostali
krásne vyznanenie, ktoré
nám poslala pani Ľudmila
Ďuranová, v ktorom opisuje
životnú cestu jej manžela a
mi vyberáme aspoň pár viet
o človeku, ktorý sa zapísal
do histórie Krásna.
RUDOLF ĎURANA
(19. apríla 1930. – 7. novembra 1988)
„Rudko bol veľmi nadaný, rozumný. Vo svojom
voľnom čase sa venoval záhradníctvu, pestoval
ruže, stromy a mal rád prírodu. V zimnom období
sa venoval ochotníckej činnosti. V tom čase
v Krásne pracoval ochotnícky krúžok, kde talentovaní ochotníci nacvičovali divadlá. Tam pracoval aj on. Pripomeniem aspoň niektoré hry,
v ktorých účinkoval môj manžel: Ktosi je za
dverami, Bačova žena, Kubo, Hájnikova žena,
Sládkovia.
Rudko sa veľmi tešil, keď mohol ľudí okolo
seba obveseliť a urobiť im radosť. Bol vynikajúci
ekonóm, ktorého si vážili a poznali ľudia takmer
celých Kysúc. Za svoju obetavú prácu dostal vyznamenanie z Ministerstva poľnohospodárstva
ako vynikajúci pracovník. Stalo sa, že jeho
kancelária bola častokrát aj u nás doma, lebo
ľudia potrebovali múdru radu a ochotnú pomoc,
ktorú on nikdy neodmietol.

MISIE 2008
Misie v našej farnosti sa konajú 22. – 30. novembra 2008. Sväté
omše budú bývať každý deň nielen vo farskom kostole, ale aj
v kostole v Kalinove.
SOBOTA
NEDEĽA

17.00 hod – Svätá omša v Krásne aj v Kalinove
14.30 hod – bude katechéza pre mužov v kostole
v Krásne aj v Kalinove
PONDELOK 17.00 hod – Katechéza pre ženy v kostole v
Krásne aj v Kalinove
UTOROK
od 8.30 hod – budú misionári spovedať starých
a chorých po domoch
15.00 hod – vo farskom kostole sa koná detská
sv. omša
17.00 hod. – Sväté omše v Krásne aj v Kalinove
STREDA
17.00 ohd – Sväté omše v Krásne aj v Kalinove
ŠTVRTOK 15.00 hod – vo farskom kostole detská sv. omša
17.00 hod – Sväté omše s pojené s adoráciou
v Krásne aj v Kalinove
PIATOK
10.00 hod – Svätá omša vo farskom kostole
spojená s pomazaním chorých
17.00 hod – Sväté omše Krásno aj Kalinov a prvé
stretnutie mládeže od 14 rokov
SOBOTA
17.00 hod – Sväté omše v kostole Krásno aj
Kalinov a druhé stretnutie mládeže od 14 rokov
NEDEĽA
Sväté omše so slávnostným zakončením misií
a záverečným požehnaním.

MATRIKA
Narodení

Matrika

Sobáše

Miroslav Šamaj a Anna Blahutová
Patrícia Menke
Tomáš
Vavrák a Mgr. Eva Pauková
Nela Podoláková
Narodení
Peter
Capek
a Ing. Mária Šusteková
Zachariáš Halvoník
MarekNela
Masnica,
Viktória
Madajová,
Liliana
Králiková,
Ľubomír
Dráb
a Soňa Kubalová
Sporišová
Alžbeta
Gilániová,
Radoslav
Rábik,
Matej
Benko,
Peter
Melišík
a
Ing.
Zuzana Halúsková
Leonard Šamaj
Tomáš
Krupa,
Peter
Škereň,
Samuel
Brňák,
Denisa
Michal
Jánošík
a
Martina
Ďurčová
Marianna Martykánová
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
Peter
Marguš
a
Katarína
Gavlasová
Tamara Kanisová
Ing. Peter Kormanec a Martina Moskalová
Marek Kanis
Miroslav Svačina a Albína Poláková
Simona Kopásková
Úmrtie
Miroslav
Backa a Jozefína Dolinková
Čimborová
Pavel Sara
Kurinec
72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Mgr.
Róbert
Ema Gavlasová
Lastovicová
73 r., Rozália Ďuranová 90 r., AnnaLaš a Mgr. Lucia Gašperáková
Jozef Pauk a Viera Korhelíková
Jakub
Vojtušová
87Neveďal
r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šimon Čupka
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
Timea Gabajová
r., Imrich
Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
Sára Šadláková

MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan Koleno 80 r.

JUBILANTI:
september – október 2008
Sobáše

Úmrtie
Antonia Kurková 76 r.
Rudolf Buchta 65 r.
Miroslav Koňušík 48 r.
Angela Jarabicová 76 r.
Berta Turanová 86 r.
Anna Hacková 63 r.
Anna Pošteková 63 r.
Dušan Dejčík 64 r.
Blažej Kuric 78 r.
Matej Kučerík 78 r.
Angela Halamčáková 85 r.
Jozef Šustek 36 r.
Alojz Gavlas 63 r.
Magdaléna Stehlová 67 r.
Irena Kučeríková 68 r.
Františka Fuňáková 84 r.

Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
80 roční Jozefína Nevedelová, Anna Ďuranová, Františka Čimborová, Adela Heiderová,
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Pelágia Kopásková
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
75
roční
Emil
Lenka Macurová Pagáč, Emília Šusteková, Mária Bírová, Anna Murgašová, Vincent Gavlas
70
JĎ roční Štefan Paulus, Jolana Bírová, Františka Buchtová, Anna Jakubcová, František Bielik,

Karol Švábik, Anna Čimborová, František Hacek

Krásňan
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Drevený kostol v Krásne nad Kysucou
1. časť

Najstarším dreveným kostolom v kysuckej časti Beskýd
bol filiálny Kostol sv. Ondreja v Krásne nad Kysucou. Krásno
je aj najstaršou obcou na horných Kysuciach. Prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1325, no zo znenia listiny možno
predpokladať určité osídlenie aj v skoršom období. Tento
drevený kostol bol počas celej svojej existencie len filiálnym
kostolom, pretože fara bola v Krásne zriadená až v roku
1789. Predtým patrilo Krásno pod cirkevnú správu fary v
Radoli, neskôr v Kysuckom Novom Meste, v čase reformácie na krátku dobu Evanjelickej náboženskej obci v Čadci a
potom, po nástupe rekatolizácie, bolo Krásno podriadené
na krátku dobu kysuckonovomestskej fare a napokon
novovytvorenej
Fare
v Starej Bystrici. V Radoli existovala najstaršia fara na
Kysuciach. Písomné zmienky o nej pochádzajú z roku 1332
– 1337. Tejto fare boli s najväčšou pravdepodobnosťou
podriadené všetky, v tom čase existujúce obce, teda aj
Krásno. Vyskytli sa však aj názory, že Krásno mohlo kedysi
patriť cirkevne k Tepličke nad Váhom. Táto možnosť sa
opierala o skutočnosť, že do Krásna bol prenesený oltár
práve z Tepličky. Podľa nášho názoru to nie je dôkaz o príslušnosti Krásna k Fare v Tepličke aj z toho dôvodu, že
obdobný prípad poznáme aj medzi farnosťami Turzovka
a Zákopčie. Z Turzovky bol v I. polovici 18. stor. prenesený
starý oltár do Zákopčia a samotné Zákopčie nikdy nepatrilo
do turzovskej farnosti. Krásno je takisto geograficky bližšie
k Radoli a Kysuckému Novému Mestu ako
k Tepličke a navyše sa v rokoch 1674, 1688 a 1695 uvádza
ako filiálka Kysuckého Nového Mesta. Preto sa domnievame, že Krásno patrilo v najstarších časoch k fare
v Radoli, neskôr v Kysuckom Novom Meste. Túto skutočnosť môže podporovať aj fakt, že po prijatí luteránskeho
vyznania, patrila obec k Evanjelickej náboženskej obci
v Kysuckom Novom Meste. Evanjelická organizačná štruktúra zrejme v tom čase prevzala pôvodnú katolícku organizáciu s menšími výnimkami. Ak porovnáme stav farnosti
Kysucké Nové Mesto z roku 1674 a tú istú evanjelickú
farnosť zo začiatku 17. storočia, dostaneme sa k výraznej
zhode.
Písomne je Kostol v Krásne prvýkrát doložený v roku
1601, v listine Mojžiša Suňoga, majiteľa Budatínskeho
panstva, ktorá je písaná v domácom jazyku. Z nej sa
dozvedáme, že sa v obci nachádza kostol, kde chodí kňaz z
Kysuckého Nového Mesta štyrikrát do roka. V tom čase
spravoval túto evanjelickú faru Ján Matthei a práve v roku
1601 ho nahradil Matej Rajtíni. Drevený kostol v Krásne sa
opäť písomne pripomína v chúlostivom prípade, ktorý sa
riešil na bytčianskej kongregácii 8. februára 1618. Tam senior žilinského (hornotrenčianskeho) kontubernia oznámil
nasledovný prípad. Istý Matej Stodôlka sa verejne zosobášil
vo filiálnom Kostole v Krásne v prítomnosti viacerých priateľov s Katarínou Vlkovou. No ešte v ten istý deň, hneď po
sobáši, o manželku prišiel, pretože mu ju uchvátil Adam
Nádoba zo Sliezska a ušiel s ňou do Jablunkova. Tam sa s
ňou dal Nádoba zosobášiť. Táto udalosť sa dokázala hodnovernými svedkami. Kontubernium nariadilo, aby zostal v
platnosti prvý manželský sľub medzi Stodôlkom a Vlkovou.

(Stodôlka totiž chcel manželský sľub dodržať a manželku od
seba neodvrhol), aby bol tento sľub znova potvrdený v kostole. Katarína Vlková však bola potrestaná tak, že musela
svoj druhý záväzok verejne pred zhromaždením v kostole
odvolať a odprosiť za tento skutok.
Ako vyzeral tento starý kostolík sa dozvedáme z kánonickej vizitácie z roku 1674, kedy už bolo Krásno opäť
filiálkou katolíckej Fary v Kysuckom Novom Meste. Katolíci
sa zmocnili Kostola v Kysuckom Novom Meste len rok
predtým, v roku 1673. Kostol bol zasvätený sv. Ondrejovi,
hoci nemal vežu, uvádza sa jeden zvon. Mal starý oltár,
o ktorom sa hovorilo, že bol prenesený z Tepličky nad
Váhom. Z kostolnej výbavy sa spomína len cínový kalich
s patenou. Kostol sa spomína aj v rokoch 1688, 1695.
V roku 1695 je zaujímavé poznamenanie, že vo filiálnych
kostoloch nie sú misály ani kalichy. To boli posledné roky,
v ktorých Krásno patrilo ku Kysuckému Novému Mestu.
V roku 1698 bola vytvorená nová farnosť v Starej Bystrici
a Krásno bolo začlenené, ako filiálka, do novovytvorenej
farnosti. Opis kostola z roku 1700 nie je veľmi pozitívny.
Zvonka aj zvnútra je skromný a chudobný. Pribudla však
drevená veža, kde bol jeden zvon. Aj ohrada cintorína bola
na pokraji zrútenia. V kostole však bolo všetko potrebné na
slúženie omše. Desať krásňanských sedliakov platilo
farárovi ročne 7 zlatých a dávalo mu 8 vozov dreva.
S prvým podrobnejším popisom dreveného Kostola
v Krásne sa stretávame až v roku 1713. 8. apríla 1713 bol
kostol vizitovaný a tak sa o jeho vnútornom i vonkajšom
vzhľade, kostolnej výbave konečne dozvedáme nielen strohé konštatovania, ale vcelku podrobné správy. Kostol nebol
vysvätený, nachádzal sa v ňom aj chorus a lavice. Mal 5
okien, podlaha bola drevenná. Pribudla nová kazateľnica.
Stále sa uvádza staručký oltár, ktorý mal
v strede obraz Zmŕtvychvstalého Krista, z pravej strany sv.
Vojtecha, z ľavej sv. Jána Evanjelistu. Kostol mal novo
postavené sakristie, v ktorom bola umiestnená krstiteľnica.
Z kostolnej výbavy možno spomenúť medený, pozlátený
kalich s paténou, sklenené ampulky. Interesantnou je
poznámka, že štólu, manipulum, bursu, palu, vélum a cingulum daroval kostolu nitriansky biskup Ladislav
Maťašovský,
ktorý
zastával
funkciu
biskupa
v rokoch 1696 – 1705. Kostol mal aj štyri jednoduché
drevenné svietniky a v strede oltára kríž. Uvádza sa aj
slovenský evanjeliár – liber evangeliorum slavonicorum. Vo
veži bol jeden zvon. Okolo cintorína bola postavená nová
drevená ohrada s obyčajnou závorou. Pred bránou cintorína
v Krásne bola socha trpiaceho Krista. Podľa vizitácie
z roku 1728 sa vzhľad a ani výbava kostola veľmi nezmenili.
V kostole bol stále staručký oltár v strede s obrazom Zmŕtvychvstalého Krista, na pravej strane s obrazom sv. Vojtecha,
na ľavej sv. Jána Evanjelistu. Na vyšších miestach oltára
boli na strane evanjelia sochy sv. Matúša apoštola
a evanjelistu, na strane epištoly sv. Lukáša evanjelistu.
Medzi nimi bola socha Panny Márie s Ježišom a na
najvyššom mieste oltára obraz Najsvätejšej Trojice. Vo veži
sa spomína jeden zvon, vážiaci 5 centov.
Mgr. Drahomír Velička
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Hokejbalový turnaj
O pohár primátora mesta
Dňa 18. októbra 2008 sa na ihrisku v Krásne-Kalinove uskutočnil II. ročník hokejbalového turnaja o Pohár primátora
mesta. Zúčastnili sa ho tri družstvá, pretože štvrté zo Skalitého
sa nedostavilo. Družstvá proti sebe navzájom hrali dvakrát.
Víťazom turnaja sa stali:
1.miesto Sparrows Krásno (9 bodov)
2.miesto Kalinov Krásno (9 bodov)
3.miesto Dragons Zborov (0 bodov) Najlepším brankárom sa
stal Jarabica (Sparrows), najlepším hráčom Šarlák (Kalinov) a
najlepším strelcom zápasu Frančiak (Zborov). O úspešný
priebeh a občerstvenie sa postarali Miroslav Capek a Pavol
Targoš.

Krásňanská desiatka
Organizačný výbor cestného behu Krásňanskej desiatky pozýva všetkých bežcov i fanúšikov na 25. ročník, ktorý sa
bude konať dňa 9. novembra 2008. Začiatok je naplánovaný o 10.00 hod. pred budovou TJ TATRAN Krásno. Prezentácia je od 7.30 do 9.45 hod. Štartuje sa v kategóriach: Muži A – do 39 rokov, B – veteráni 40-49 rokov, C – veteráni od 50 rokov, Ženy D – do 34 rokov, E – od 35 rokov. Pre víťazov sú pripravené finančné odmeny a tiež prémia za
prekonanie časového rekordu 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.
Spravodajca MsÚ v Krásne nad Kysucou, registračné číslo: RP 256/2007.
Redakčná rada: Mgr. Ľubica Podoláková – šéfredaktorka, Dr. Miloš Jesenský, PhD., Mgr. Ladislav
Hrubý, Mgr. Pavol Špita, Jana Ďuranová, Miroslav Capek.
Adresa: Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou. Tel: 041/43 85 200, Fax: 041/4385240,
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