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Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky 
v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj a láska.
Každému z nás čoraz viac záleží na priateľoch, na

blízkych, pomáhame tým, ktorí potrebujú našu pomoc a úcta 
k rodine je to, čo kladieme na prvé miesto. Adventné obdobie pre
mňa – tak isto ako pre väčšinu ľudí – znamená najkrajšie obdo-
bie roka. Je to obdobie prípravy na veľký príchod – príchod Ježiša
Krista. V čase adventu sa stávame lepšími, snažíme si čo najviac
spríjemniť tých pár krásnych chvíľ. Skúsme však žiť svoj život tak,
aby bol stále ako jeden nepretržitý advent – nezabúdajme na svo-
jich najbližších, priateľov a známych, aby ľudia netrpeli núdzou a
neboli na svoje trápenia a starosti sami.Hľadanie vhodných
darčekov, upratovanie, varenie, pečenie, vôňa domova preplnená
ihličím – symbolom Vianoc, vôňou medovníkov zdobenie
vianočného stromčeka... Za vianočným stolom spojme svoje
dlane, rozkrojme jabĺčko ako symbol zdravia, sily, dlhovekosti,
múdrosti a poďakujme sa za všetko, čo nás postretlo, možno 
i prekvapilo, niečo nás potešilo a niečo možno zarmútilo. Zaže-
lajme si zdravie, veľa Božieho požehnania a každodennú vzájom-
nú lásku.

Vážení spoluobčania, prežime vianočné sviatky v skutočnej
láske, aby sme sa mohli všetci stretnúť pri novoročných vinšoch.
Určite sa každý z nás obzrie za rokom uplynulým. Zistíme, čo sa
nám podarilo, čo nie, čo sme stihli a naopak, čo musíme pre-
sunúť do ďalšieho roka. Pre niekoho z nás to bol rok úspešný, iní
ho možno považujú za smutný a sú radi, že sa už skončil. Dajme
si však všetci predsavzatie, že urobíme všetko pre to, aby ten
nasledujúci, bol aspoň trochu lepší ako odchádajúci. V nastáva-
júcom novom roku Vám v mene svojom a v mene svojich
spolupracovníkov a poslancov mestského zastupiteľstva želám
šťastie, pokoj, lásku, hojnosť chleba každodenného, čo najviac síl
v každodennom živote, spokojnosť v rodine. Príjmite, prosím, aj
želanie pevného zdravia a pohody, nech nás v našom meste
neťaží nezamestnanosť a núdza, nech vám robia radosť vaši
potomkovia a nech sa dlho môžete v plnom zdraví tešiť z prítom-
nosti vašich najbližších. Zároveň všetkým prajem, aby do nového
roka 2009 vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás
postretnú aj nepríjemné chvíle a okamihy, lebo aj tie patria 
k životu. Nikdy však nezabudnime na ľudský prístup, toleranciu,
vzájomnú pomoc a porozumenie

.
IInngg..  JJoozzeeff  HHoorrnnííkk,,  pprriimmááttoorr  mmeessttaa

Tento rok, na sviatok sv. Ondreja, sme začali aj adventné
obdobie. Obdobie prípravy na najkrajšie sviatky roka
býva každý rok v niečom špecifické, ale aj rovnaké. Už

sme si zvykli na to, že marketing a obchod začínajú svoju prípravu
na Vianoce (alebo skôr na svoj vianočný zisk) v poriadnom pred-
stihu. Vianočná atmosféra v obchodoch, reklamy v médiách
akoby chceli povedať človeku: „Nezabudni na to, že prichádzajú
Vianoce. Nezabudni, že aj tento rok budeš potrebovať veľa peňazí
na nákup darčekov a všeličoho iného, aby boli tvoje Vianoce
krásne.“

Na toto sme si už hádam pomaly aj zvykli a vnímame to ako
niečo samozrejmé.

Ale sú tu aj nové starosti, ktoré nám môžu akosi zastrieť
obsah a posolstvo vianočných sviatkov. Niektorí chtiac–nechtiac
budú mať cez Vianoce predĺžené dni voľna, pretože aj ich zamest-
návateľa postihuje hospodárska a finančná kríza. Iní musia
hľadať novú prácu alebo majú starosti o tú doterajšiu. Akoby toho
nebolo dosť – prípravy na novú menu a nákupy euromincí. Aj keď
sú to starosti dôležité, človek by nemal dovoliť, aby sa ho zmocnili
absolútne.

Vonku pred dverami – tak nazval spisovateľ Borchert svoj
príbeh. Vojak Beckmann prichádza po vojne zo zajatia domov.
Všetko sa mu zdá ťažké. Nevyzná sa v novej situácii. Vonku pred
dverami zostáva aj u svojej ženy, ktorá ho nevpúšťa do ich
spoločného bytu. Už ho nečakala, už žije s iným. Už svojím
vonkajším zjavom – väzenský mundúr, staromódne okuliare – je
Beckmann nesympatický. Ostáva vonku pred dverami.

Takto vyzerali prvé Vianoce triezvo a vecne. „Prišiel do svojho
vlastného, a vlastní ho neprijali“ (Jn 1,11).

A naše Vianoce? Čo v nich nesmie chýbať? Nuž, Boha
nemôžeme prijať ako vec pri domových dverách, potom postaviť
na regál a viac sa nestarať. Na prijatie Boha treba prípravu, ticho,
vytvorenie priestoru. Nenechať ho stáť vonku pred dverami. My
musíme mať v našom životnom rytme zvýrazneného Boha. Potom
budeme mať aj túžbu druhým pomáhať, byť tu pre nich, prijať ich
do svojho života.

Všetkým prajeme požehnaný a radostný advent i Vianoce.

kkaapplláánn  JJaarroossllaavv  DDeekkaann    aa  ddeekkaann  PPaavvooll  ŠŠppiittaa

Darček
vovnútri

PF 2009
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Misie 2008 22. – 30. november

Na konci novembra do Krásna zavítali z Banskej
Bystrice misionári – páter Ivan Flimel, páter Pavol, páter
Jozef a páter Rado. Počas deviatich dní sa vo fanosti konali
každý deň sv. omše a program bol pripravený pre všetkých.
Misionári sa venovali spovedaniu, pomazávaniu chorých 
a v nedeľu svoje pôsobenie zakončili požehnaním. DDeekkaann
PPaavvooll  ŠŠppiittaa,,  sspprráávvccaa  ffaarrnnoossttii  ooddppoovveeddaall  nnaa  ppáárr  oottáázzookk::

AAkkoo  hhooddnnoottííttee  mmiissiiee??
Hodnotím ich veľmi pozitívne...tak ako hovorili otcovia

misionári často pri príhovoroch, že je to mimoriadny čas pre
pôsobenie Božej milosti. Čas kedy sa misionári venovali
všetkým, deťom, mladým, otcom – mamám, mužom 
a ženám, starým a chorým. Robili to, čo každý kňaz pôso-
biaci vo farnosti, ale toto bol mimoriadny čas Božej
amnestie – odpustenia.

AAkkéé  oovvoocciiee  ooččaakkáávvaattee??
Čo človek zaseje to bude aj žať – pripomína Sväté

Písmo. Počas misii bolo veľa zasiateho – či už cez
Eucharistiu – sv. omšu, príhovory, stavovské náuky, náuky
pre mladých, detské a mládežnícke sv. omše, cez návštevy
chorých a starých ľudí, veľa sa zasialo v spovedelniciach...
dúfam, že toto prinesie pre našu farnosť len dobré ovocie.
Ovocie odpustenia, pochopenia, dobrých skutkov a lásky,
súdržnosti farnosti, prehĺbenia jednoduchého nábožen-
ského života... Ovocím má byť človek, ktorý dozrieva 

v kresťanských čnostiach.

AAkkéé  jjee  hhllaavvnnéé  ppoossllaanniiee  mmiissiiii??
Hlavným poslaním je Božia amnestia – odpustenie 

a zmierenie. Jadrom misii a aj našej nábožnosti je
Eucharistia – sv. omša a sv. spoveď. K misiám patria aj
príležitostné misijné príhovory. Počas misii je okolo 30
príhovorov.

Misionári, ako nám povedali, sa v Krásne cítili veľmi
dobre. Časť našej redakčnej rady sa stretla s nimi na fare 
a do našej pamätnej knihy nechali pre vás odkaz.
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Z primátorovho zápisníka…

2299..  ookkttóóbbeerr Stretnutie – projekt nadstavby MŠ Prvosienka
Odovzdanie ceny p. Božekovej -  súťaž „O najkraj-
šiu záhradu..."“

99..  nnoovveemmbbeerr Krásňanská desiatka, úvodný štart, odovzdávanie
cien víťazom

1100..  nnoovveemmbbeer Otvorenie cesty II/520 Kysuce – Orava 
1133..  nnoovveemmbbeer Jednanie – získanie finančných prostriedkov z fon-

dov na cyklotrasu
1144..  nnoovveemmbbeer Stretnutie s riaditeľom ŠFRB - pridelenie finanč-

ných prostriedkov
2200..  nnoovveemmbbeer ZMOKysúc 

Jednanie - Doprastav - údržba staveniska železnič-
ná stanica

2211..  nnoovveemmbbeer Príprava kolaudácie bytoviek v Zákysučí
2244..  nnoovveemmbbeer Stretnutie s riaditeľom SPF
2266..  nnoovveemmbbeer Kolaudácia bytoviek v Zákysučí
2277..  nnoovveemmbbeer Stretnutie s uchádzačmi do mestskej polície
88..  ddeecceemmbbeerr Mestské zastupiteľstvo

Upozornenie pre vodičov
Mesto Krásno nad Kysucou upozorňuje vodičov motorových vozi-
diel, že miestnou úpravou počas zimnej údržby miestnych komu-
nikácií bude obmedzené státie motorových vozidiel v niektorých uli-
ciach mesta. V ostatných častiach mesta, žiadame vodičov, aby
neparkovali motorové vozidlá na miestnych komunikáciách, kde je
zúžený priestor a odstavené vozidlá robia prekážku pri odhŕňaní
snehu a posype. V prípade poškodenia týchto vozidiel  mechaniz-
mami zimnej údržby, škodu nebudeme akceptovať, poprípade ne-
budeme udržiavať túto časť miestnej komunikácie. Ďakujeme za
pochopenie.

Počas sviatku Pamiatky zosnulých mnohí navštívili cintorín, aby si
spomenuli na svojich najbližších. Viacerí na pomníkoch našli
odkaz, aby si nahlásili údaje k svojim príbuzným. Na stránku mesta
bolo pridané prepojenie na stránku www.pohrebiska.sk (vrchná
lišta, odkaz „hrobové miesta“), na ktorej mesto nechalo vypracovať
„Pasportizáciu hrobových miest na cintoríne v Krásne nad Kysu-
cou“... Touto cestou by sme chceli ešte raz požiadať občanov mesta
Krásno nad Kysucou, aby si na stránke www.pohrebiska.sk vyhľa-
dali údaje k svojim najbližším zosnulým a v prípade neúplnosti,
príp. nezrovnalostí, nás o tejto situácií informovali na MsÚ. Za
porozumenie ďakujeme.

Pasportizácia hrobových miest
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. novembra 2008
Uzn. č. 214/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v

zložení – Bc. Michal Koňuch, Mgr. Gabriela Bírová, Ján
Kubala, overovateľov zápisnice – Pavol Targoš, MUDr. Milan
Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 215/2008 – MZ ruší uznesenie č. 128/2008,
129/2008 a 130/2008.

Uzn. č. 216/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č.
9245/17 – orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 30,– Sk/m2 pre
Štefan Chylý, a manželka Marta Chylá, bytom Krásno nad
Kysucou 1469.

Uzn. č. 217/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č.
9245/15 – orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 30,– Sk/m2 pre
Helena Jozefíková, a syn Peter Jozefík, bytom Krásno nad
Kysucou č. 1468.

Uzn. č. 218/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku, p.č.
9245/9 – orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 30,– Sk/m2 pre
František Buchta, a manželka Eva Buchtová, bytom Krásno
nad Kysucou 1464.

Uzn. č. 219/2008 – MZ schvaľuje uhradenie nákladov na
energie Krasbytu v priestoroch Domu služieb po p.
Štainigerovej, ktoré neboli 1 mesiac prenajaté.

Uzn. č. 220/2008 – MZ berie na vedomie informatívnu
správu o hospodárení mesta a KRASBYT-u za I.-III. štvrťrok
2008.

Uzn. č. 221/2008 – MZ schvaľuje predložený návrh úpravy
rozpočtu doplnený o 50.000,– Sk na dochádzkové hodiny
pre zamestnancov úradu.

Uzn. č. 222/2008 – MZ schvaľuje prideliť 2 izbový byt na 
I. poschodí v novopostavených bytovkách v Zákysučí pre
Helenu Buchtovú, Krásno nad Kysucou 25 bez losovania,
ako výmenu 3 izbového bytu č. 4 v bytovke č. 2.

Uzn. č. 223/2008 – MZ ruší uzn. č. 61/2004.
Uzn. č. 224/2008 – MZ neschvaľuje predaj pozemku 

p. Slaboňovi Rajec. MZ  schvaľuje predaj pozemku p. č.
6417/254 – ostatná plocha o výmere 438 m2 za cenu 300,–
Sk/m2 pre František Capek, Krásno + úhrada GP podľa uzn.
č. 61/2004.

Uzn. č. 225/2008 – MZ schvaľuje navýšenie príspevku na
zastrešenie striedačiek ihriska v Kalinove o 1.500,– Sk.

Uzn. č. 226/2008 – MZ ukladá Mestskému úradu zistiť
dodávateľa na spoločné prevádzkovanie káblovej i MMDS
televízie.

Uzn. č. 227/2008 – MZ neschvaľuje rozšírenie štruktúry
vysielania o TV JOJ Plus.

Uzn. č. 228/2008 – MZ ruší uzn. 194/2007 a 162/2008.
Uzn. č. 229/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p. č.

6417/2 – ostatné plochy o výmere 3965 m2 za cenu 300,–
Sk/m2 pre LRC & partner, s.r.o. (TESCO) 013 22 Rosina 816.

Uzn. č. 230/2008 – MZ odročuje správu o vymáhaní
pohľadávok KRASBYT na rokovanie MZ január 2009.

Uzn. č. 231/2008 – MZ schvaľuje prenajatie priestorov
lekárne v zdravotnom stredisku podľa poradia, ktoré bolo
urobené na základe  predloženej ponuky výšky nájmu za
rok a to:

– FRACHO Oščadnica – 390 tis. Sk
– MP Cleaning, Partizánske – 310 tis. Sk

– M 3 Pharm Čadca – 265 tis. Sk
– Novomedic Čadca – 250 tis. Sk
– Frontier Čadca – 230 tis. Sk
– Lekáreň pri mlyne – 103 tis. Sk.
Uzn. č. 232/2008 – MZ schvaľuje prenájom lekárne na

dobu určitú 3 roky.
Uzn. č. 233/2008 – MZ berie na vedomie prehodnotenie

výšky nájomného mesta a Krasbytu.
Uzn. č. 234/2008 – MZ odročuje prehodnotenie

hospodárenia kina LIPA na mesiac december.
Uzn. č. 235/2008 – MZ schvaľuje návrh komisií na vyko-

nanie inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2008.
Uzn. č. 236/2008 – MZ berie na vedomie Rozpis zmien

pracovnej pohotovosti na zimnú údržbu 2008/2009.
Uzn. č. 237/2008 – MZ berie na vedomie správu kon-

trolórky.
Uzn. č. 238/2008 –  MZ schvaľuje navýšenie odmeny

redakčnej rade o daň.
Uzn. č. 239/2008 – MZ schvaľuje komisiu na výber mest-

ských policajtov v zložení: P. Targoš, V. Buchta, Ing. J. Grapa
a Mgr. G. Bírová.

Uzn. č. 240/2008 – MZ schvaľuje
prijatie úveru vo výške 25.000.000,– Sk
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa prís-

lušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení
v platnom znení

s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 25.000.000,– Sk (alebo ekvivaĺente

uvedenej sumu v mene EUR, poskytnutého zo strany
DEXIA banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrá-
tane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver,
na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:

„Skvalitnenie a rozšírenie služieb ZŠ Mládežnícka v
Krásne nad Kysucou prostredníctvom jej nadstavby,
rekonštrukcie a modernizácie“

S podporou projektu v zmysle zákona č. 503/2001 Z. z. o
podpore regionálneho rozvoja formou ROP.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od
začiatku úverového vzťahu:

Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlast-
nej vista blanko zmenky na rad banky za účelom zabezpeče-
nia pohľadávky z prijatého úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje: V prípade, že ak

na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zis-
tené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s pod-
mienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na
výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.



5AKTUALITYKrásňan

Fotosúťaž
Po úspešnej prvej fotosúťaži, vyhlasujeme druhú, ktorá potrvá do
konca mája 2009. Dali sme jej názov SSvvaaddbbyy  nnaa  ssttaarrýýcchh
ffoottooggrraaffiiáácchh. 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. RReeddaakkcciiaa

V živote sa stretávame s veselšími, ale aj menej radostnými
chvíľami, ba vlastne sa ony striedajú a hádam aj dopĺňajú. Nič teda
nie je večné, ale aspoň vieme, že po zachmúrenom dni vždy
vychádza slnce, aby žiarilo a rozdávalo silu. Určite sa nevyhneme,
ako z predchádzajúceho vyplýva, ani pohnutým časom. Bránime sa,
bojujeme proti nim, ako vieme. Ak ich prežijeme bez väčšej ujmy,
prichádza na rad poďakovanie. Tiež sa robí rôznou formou a je
výsostne ľudským prejavom. V Krásne nad Kysucou–Kalinov sa
rozhodli obyvatelia jednej ulice s radovou výstavbou, že si postavia
kaplnku. Mali ju umiestniť na múrik lemujúci ulicu. Organizátorskej
úlohy sa zhostili Milan Kasaj a Milan Vaňovec. Finančne prispeli nie-
len „radovkári“, ale aj veriaci z okolia. Kameň na kaplnku doviezli 
z bývalého kameňolomu. Priestorové vybavenie si vyriešili sami –
vnútro kaplnky vyplnili soškami znázorňujúcimi svätú rodinu,
okolie vyzdobili kvetmi, ktoré pravidelne vymieňajú. Svätostánok
nazvali príznačne Kaplnka Svätej rodiny. Podľa obidvoch organizá-
torov kaplnka má byť symbolickým poďakovaním patrónom za to, že
si v tejto časti mesta všetci žijú ako jedna veľká rodina bez hádok 
a konfliktov, staršia generácia s mladšou a aj deti, ktoré vyrastajú,
majú všade dobré rodinné prostredie ako základ pre ďalší život.
Kaplnku vysvätil diakon Martin Chlebek. Do zimy plánujú spraviť
prístrešok, aby ju ochránili pred nečasom.  LH

Kaplnkou vzdali 
hold rodinám

MsÚ v mesiaci júl vyhlásil súťaž „O najkrajšiu záhradu, balkón 
a okolie 2008“ obytných častí v meste. Tento rok bola súťaž vyhlásená
na stránke Mesta Krásno nad Kysucou www.mestokrasno.sk a bola
zameraná na skrášľovanie mesta a jeho okolia. Do súťaže bola nomi-
novaná iba jedna záhrada. Znamená to, že prvé, a teda jediné, miesto
vyhráva Margita Božeková. Od MsÚ získala poukážku na nákup v hod-
note 2000 Sk, ktorú si p. Božeková prebrala od primátora mesta.

Najkrajšia záhradka
odmenená

Kalendárium 2009

ŠŠťťaassttnnéé  aa  vveesseelléé  VViiaannooccee  
NNeecchh  vviiaannooččnnýý  ččaass  nnaappllnníí  ttúúžžbbyy  vvááss!!
NNeecchh  zzddrraavviiee,,  ppookkoojj  aa  ššťťaassttiiee  nnaavvššttíívvii

vvaaššee  ddoommoovvyy..
VViiaannooččnnýý  ččaass,,  nneecchh  zzoobbeerriiee  ssllzzyy  

zz  ddeettsskkýýcchh  rriiaass,,
aa  vvaaššee  ssrrddcciiaa  

nneecchh  BBoožžíí  hhllaass  lláásskkoouu  nnaappllnníí......
NNeecchh  vvyysslloovveennéé  pprriiaanniiee  

ššťťaassttnnéé  aa  vveesseelléé
jjee  úúpprriimmnnéé  aa  kkrráássnnee  

aa  nneecchh  vvššeettkkyy  rraannyy  zzaahhoojjíí......

AAnnnnaa  TTrraauueerroovváá

SÚŤAŽ vyhodnotenie
V minulom čísle novín sme vyhlasili súťaž o

najkrajší vianočný vinš. Výherkyňou sa stala pani
Anna Trauerová, ktorá získava od kozmetického 
a nechtového štúdia RIA ART poukaz na večerné
líčenie, ktorý si môže vyzdvihnúť na mestskom
úrade, u Janky Ďuranovej. Srdečne blahoželáme.

Február FFaaššiiaannggyy  ss  ttuurrooňňoomm – sprievod
masiek mestom s turoňom,
pochovávanie basy FS Drevár,
zábavy Závodný klub Drevina 
(24. 2. 09)

Marec Mestská knižnica – beseda „„MMaarreecc
mmeessiiaacc  kknniihhyy““

Apríl SSttaavvaanniiee  MMáájjaa – zvyky v meste 
s folklórnymi skupinami (30. 4.
2009)

Máj DDeeňň  mmaattiieekk 10. 5.2009 – posede-
nie a kultúrny program pri
príležitosti sviatku matiek
VVááľľaanniiee  MMáájjaa – 30. 5. 2009 –
veselo pri piesni s folklórnym
súborom Drevár

Jún MMDDDD  – program pre deti
September GGoossppeelloovvéé  ddnnii  ––  KKyyssuuccee  22000099 –

Kultúrny prameň, Mesto Krásno
KKrráássňňaannsskkýý  jjaarrmmookk – jarmok spo-
jený s ľudovými remeslami, kultúrny
program, jarmočné atrakcie

Október MMeessiiaacc  úúccttyy  kk  ssttaarrššíímm – spoločen-
ské posedenie s kultúrnym pro-
gramom pre seniorov
SSvveett  mmoojjiimmii  ooččaammi – medzinárodná
fotografická súťaž pre mladých
Kultúrny prameň

November 26. ročník cestného behu s medz-
inárodnou účasťou KKrráássňňaannsskkáá
ddeessiiaattkkaa  – štart na štadióne
Krásno 8. 11. 2009 o 10.00 hod.

December SSttrreettnnuuttiiee  ss  MMiikkuullááššoomm
(o ďalších pripravovaných podujatiach vás budeme
včas informovať)



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 AKTUALITY Krásňan

V rámci podujatia Týždeň Cirkvi pre mládež
prebehlo malé stretnutie vo Farskom pas-
toračnom centre sv. Benedikta z Nursie 
v Krásne nad Kysucou. Akcia pozostávala 
z dvoch dní 14. a 15. novembra 2008.
V Piatok 14. novembra 2008 sa uskutočnil
workshop pre mladých o bongovaní, ktorý
viedol o.Lukáš Engelman, kaplán vo Frídku-
Místku. Špecializuje sa hlavne na prácu 
s mladými ľuďmi. V Sobotu 15. novembra
2008 bol program trochu dlhší. Najskôr
mladá laická misionárka Mária Pristašová,
momentálne žijúca v Žiline, rozprávala zážitky
z misií v Angole, kde bola cez organizáciu -
Saleziánske misijné dobrovoľníctvo. Strávila
tam jeden rok. Potom nasledovalo vystúpenie
tanečného divadla pod vedením Lenky
Šátekovej. Predviedli divadlo s názvom 
S Tebou a bez Teba. Je to predstavenie 
o mladom dievčati, ktorému zomrie matka 
a pod vplyvom ťažkej situácie zažíva vzburu
voči Bohu a návrat k Nemu. Na záver mladí
pôsobiaci v FPC zaspievali niekoľko piesní.
Celú akciu organizovalo Spoločenstvo Lukáša
Tvrdého.

Týždeň Cirkvi
pre MLÁDEŽ

Vmeste Krásno nad Kysucou žijú a pracujú sestry
a bratia svätého Františka - terciári: Rozhodli
sme sa kráčať v jeho stopách, nechali sme sa

naplniť jeho duchom, aby aspoň časť z jeho sladkosti
prešlo aj na nás. V našej rodine sv. Františka je zapísaných
47 členov. Sú to poväčšine staršie sestry, ktoré sa nemôžu
zúčastňovať našich pravidelných stretnutí dvakrát v
mesiaci. Aby sme sa podobali nášmu otcovi sv. Františkovi
aj my, snažíme sa byť ranení láskou, čo sa odráža v našom
živote a vzájomná láska sa stáva náplňou našich stretnutí.
Kráčame v šľapajách nášho Pána. Navzájom komuniku-
jeme, delíme sa so svojimi radosťami, ťažkosťami a
pomáhame si rásť vo svätosti. Žijeme stále v Ježišovej prí-
tomnosti, o čom svedčia denne účasti na slávení
eucharistie s túžbou v srdci stále viac sa podobať Ježišovi.
Náš sviatostný život volá po nasledovaní Krista. 

Na našich pravidelných stretnutiach sa venujeme čítaniu
Svätého písma, aby sme svoj život nasmerovali žiť podľa
evanjelia. Je preto potrebné evanjelium poznať, žiť a šíriť.
Viera v eucharistiu a Božie slovo má prenikať celý náš
život. V škole sv. Františka sa učíme životu v Kristovej
chudobe a láske k ukrižovanému Kristovi. Naše sestry sa
venujú charite, pracujú pre misie, zapájame sa pri sviatost-
nej výzdobe nášho chrámu a jeho upratovaní, venujeme sa
šíreniu evanjelia medzi deťmi. Nezabúdame ani na naše
sestry, ktoré pre vek a chorobu nemôžu byť s nami zhro-
maždené. Spájame sa v modlitbe, vo vzájomnej láske,
navštevujeme sa a povzbudzujeme, aby aj naše neprítom-

né sestry cítili, že nie sú samé. Spája nás vzájomná láska
ku krížu. Aj naša rodina svetských františkánov žije v
Cirkvi a pre Cirkev. Vedomí sme si – popri všetkej našej
snahe - ľudskej slabosti a nedostatkov. Snažíme sa zosúla-
diť náš živots prikázaniami Cirkvi tak, aby aj naše
spoločenstvo plnilo vôľu Božiu a bolo solidárne s bratmi 
a sestrami na celom svete.

Františkánsky tretí rád sa zrodil zo srdca Serafínskeho
otca. Bez neho by tak nevyžarovalo evanjeliové posolstvo
svätého Františka do sveta, ktorý ho veľmi potrebuje.
Členom našej rodiny  sa môže stať každý – slobodní,
vydaté, ženatí, ovdovelí aj manželské páry. Nie je rozho-
dujúce vzdelanie či svetské postavenie. Dôležité je otvoriť
si srdce pre lásku, čistotu, dobrovoľnú chudobu a
poslušnosť. Regula a život svetských františkánov je toto:
zachovávať evanjelium nášho pána Ježiša krista nasle-
dovaním príkladu sv. Františka, ktorý urobil Krista
inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom 
a s ľuďmi. Aj dnes tak, ako kedysi sa Kristus prihovoril
Františkovi: „František, oprav môj dom, pozri, ko sa rúca.“
Volá aj nás – poďte a opravte môj dom, všetci vieme a
cítime, že sme potrební – každý podľa svojich možností 
a schopností pracovať.

Pozývame Vás, rozmnožte našu rodinu. Počúvajte hlas
svojho srdca. Tešíme sa, že prídete medzi nás. Kríž nesený
spoločne je oveľa ľahší. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý
je Pán a koľko radosti a lásky sa dostane aj Vám.

Vaši spolubratia a sestry z III. Rádu sv. Františka

Príďte medzi nás
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Knihobranie a Po stopách templárov na Slovensku...

V sobotu 25. októbra 2008 v Kultúrnom dome v Čadci
sa konala literárne podujatie Kysucké knihobranie, kde
bola predstavená aj kniha od Miloša jesenského - Moja
láska, Snehulienka. Patrónom knihy sa stal akademický
maliar Ondrej Zimka. 

Zakrátko, na začiatku novembra,
vychádza jeho osemnásta kniha Po
stopách templárov na Slovensku v
bratislavskom vydavateľstve
Goralinga, ktoré vlastní ngrid
Majerníkovej. Miloš Jesenký spolu s
historikom Pavlom Matulom mater-
iál na knihu pripravovali viac rokov,
kym uzrela svetlo sveta. Témou tem-
plárskeho rádu sa zaoberali omnoho
skôr, ako vypukol „boom“ po
DaVinciho kóde. Duchovný odkaz templárov prestúpil

ezoterickú literatúru, nachádzame ho v najrozmanitejších
podobách, v tvrdeniach početných autorov, kde sa pravda
často zložito preplieta s fabuláciou. O tom, do akej miery
je problematika rytierov kríža a meča stále živá sa
môžeme presvedčiť i prostredníctvom úspešných kníh
zaoberajúcich sa osudmi templárov a účinkovaním ich
pokračovateľov v dejinách, ktoré sa ocitajú na prvých
priečkach čitateľského rebríčka a zaradil na poprednú
pozíciu bestsellerov predávaných internetovým kníhku-
pectvom martinus.sk.

V piatok 7. novembra 2008 v Bratislave sa konala
prezentácia knihy a „krstným otcom“ sa stal moderátor
TV Markíza Patrik Herman, ktorý sa na to vyzbrojil
mečom. V pripravenom programe vystúpila skupina his-
torického šermu Vargar, huslistka Zuzana Paštétová a vio-
lončelistka Katarína Kleinová. Slovom podujatie spre-
vádzala tiež „markizáčka“ Andrea Paulínyová.

13. novembra sa v kultúrnom dome konal výchovný koncert, v ktorom
vystúpil spevák Peter Bažík so skupinou. Koncert bol určený pre študentov
Strednej odbornej školy v Krásne nad Kysucou. Peter Bažík im slovom a
piesňou priblížil, aké nebezpečné sú drogy, vzájomná neznášanlivosť a
rasizmus. Na záver poslal Peter Bažík pre mladú generáciu v Krásne odkaz
a prezrel si aj posledné číslo nášho časopisu.

Peter Bažík: 

„Spravme si krásny svet...“

Mikuláš pozdravil deti 
v kultúrnom dome
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Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou sa v dňoch 25.
– 27. novembra 2008 zúčastnila XVII. ročníka súťaže JUVYR. Išlo 
o celoslovenskú školskú prezentačnú výstavu výrobkov a služieb žiakov
stredných odborných škôl, ktorá sa uskutočnila v Bratislave. Táto
celoslovenská súťaž sa konala pod záštitou Ministra školstva SR Jána
Mikolaja a organizoval ju Štátny inštitút odborného vzdelávania. Škola
mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok s čalúnnickými, rezbárskymi
a stolárskymi výrobkami, ktoré vyrobili naši žiaci z odboru: maliar, čalúnnik,
umelecký rezbár, drevárstvo a nábytkárstvo. Návštevníci mali možnosť
oboznámiť sa so školou, s učebnými, študijnými odbormi so špecifickým
zameraním a zručnými študentmi. Tento rok stánok predložil i záujmovú
činnosť žiakov cestou Školského strediska záujmovej činnosti. Celá expozí-
cia bola ladená v bieločiernej farbe, pretože ústrednou témou bol šach. Na
JUVYRe prezentovali prácu Stredoškolskej odbornej činnosti pod názvom
Drevárska kráľovská hra, kde účastníci mali možnosť nazrieť do žiackej
duše formou šachu. Žiacke práce boli ocenené vecnou cenou.
Návštevníkov zaujali žiaci aj s ukážkami maľovania na kožu a bodypainting.
Veríme, že aj na budúci rok sa zapoja do výstavy a naďalej budú reprezen-
tovať drevársku školu, ale aj región Kysuce.

SOŠ v Krásne sa zúčastnila slávnostného otvorenia prezentácie
stredných škôl pod názvom Cesty k povolaniu, ktoré je súčasťou
projektu Učíme sa a poznávame. Podujatie sa uskutočnilo 28.
októbra 2008 v Mestskom kultúrnom a športovom stredisku 
v Kysuckom Novom Meste. Bolo určené pre žiakov, rodičov,
výchovných poradcov a pedagógov, ktorí sa rozhodujú, kam po
skončení základnej alebo strednej školy. Jeho hlavným cieľom bolo
poskytnutie profesijných informácií a prehľad o jednotlivých študi-
jných a učebných odboroch v nasledujúcom školskom roku. 
K nahliadnutiu boli informačné a propagačné materiály, ako aj
finálne výrobky zúčastnených stredných škôl z regiónu Kysúc.
Naša škola má už dlhoročnú tradíciu. Žiakom ponúka veľa
učebných a študijných možností. Určené sú pre chlapcov, niektoré
aj pre dievčatá. V trojročných učebných odboroch majú možnosť
vyučiť sa za montéra suchých stavieb, stolára, tesára, maliara,
murára, čalúnnika (čalúnničku) a umeleckého rezbára (rezbárku).
Vyučený montér suchých stavieb dokáže vykonávať odborné čin-
nosti, ktoré súvisia s úpravou interiérov ľahkých stavebných
konštrukcií v bytových, občianskych, priemyselných objektoch pri
ich údržbe, opravách a rekonštrukciách. Vyučený stolár vie vyrobiť
okná, dvere, schodištia, zábradlia, drevený nábytok, komody,
skriňové zostavy, kuchynské linky. Tesár ovláda debnenia a nosné
tesárske konštrukcie, stavbu lešení, drevostavby, šalovacie práce,
sádrokartonovú montáž, bytové jadrá, obklady, podlahy, vie
opracúvať drevo ručne a strojovo, dobre sa orientuje 
v stavbárskych výkresoch. Maliar je schopný vykonávať maliarske
a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska,
vie zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské
práce. Murár sa dokáže orientovať v projektovej dokumentácii,
pozná vlastnosti stavebných materiálov, vie správne voliť techno-
logické postupy prác.

Čalúnnik (čalúnnička) je schopný zhotoviť čalúnnicky výrobok,
vie zvoliť správny spôsob výroby vzhľadom na hospodárne využitie
materiálov. Ovláda remeselné čalúnnické práce, ovláda
opravárenské služby, úpravy a nastavovania výrobných zariadení.

Umelecký rezbár (rezbárka) dokáže zhotoviť reliéf, ornamentál-
nu a figurálnu intarziu, vie zvoliť materiál, zhotoviť reprodukciu
umeleckého predmetu, kópiu jednoduchej plastiky. Ovláda tiež

základné stolárske práce, výrobu nábytku, reštaurovanie vzácnych
historických diel a výtvarné techniky, ako modelovanie a kreslenie.

Záujemcovia o štvorročné študijné odbory získajú úplné stredné
odborné vzdelanie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
Technológia ochrany a tvorby životného prostredia je určená pre
chlapcov a dievčatá. Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach
životného prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe 
v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Budú
pripravení samostatne riešiť problémy spojené s ochranou a tvor-
bou životného prostredia, schopní orientovať sa v oblasti environ-
mentalistiky, technológií, úpravy a čistenia vôd, vzduchu, pôdy,
zúžitkovania a zneškodňovania odpadov.

Medzi študijné odbory patrí operátor stavebnej výroby.
Absolventi získajú výučný list, maturitné vysvedčenie a môžu
pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Operátor drevárskej 
a nábytkárskej výroby je vlastne stolár s maturitou, ktorý okrem
zručnosti stolára ovláda prácu s počítačom, marketing,
manažment, cudzí jazyk a dokáže sa orientovať v konštrukčných
výkresoch. Štvorročný študijný odbor drevárstvo a nábytkárstvo so
zameraním na drevársky manažment je určený pre dievčatá 
a chlapcov. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie,
konštrukčné odborné znalosti a zručnosti a môžu pokračovať na
vysokej škole. Škola ponúka nadstavbové štúdium pre absolven-
tov trojročných učebných odborov nábytkárska výroba a staveb-
níctvo. Absolventi získajú úplné stredné odborné vzdelanie, matu-
ritné vysvedčenie a môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s našou školou, 
s učebnými i študijnými odbormi a zručnými študentmi prostred-
níctvom stánku, ktorý bol špecificky tvorbou žiakov z odboru:
maliar, čalúnnik, umelecký rezbár, technológia ochrany a tvorby
životného prostredia, drevárstvo a nábytkárstvo. Tento rok stánok
predložil i záujmovú činnosť žiakov zrealizovanú Školským stre-
diskom záujmovej činnosti. Boli prezentované učebné odbory 
v bieločiernej farbe, kde účastníci burzy mali možnosť nazrieť do
žiackej duše formou šachu, ukážok maľovania na kožu a body-
paintingu. O stánok našej školy bol veľký záujem, pretože ide o jed-
inú školu na Kysuciach, kde žiaci základných škôl prejavili záujem
o prácu s drevom, kožou, textilom. Môžeme povedať, že škola
ponúka žiakom široké spektrum odborov so špecifickým zamer-
aním. Cieľom bolo rozoberať problematiku nedostatkových profesií
a riešenie situácie do budúcnosti pre vyrovnanie dopytu a ponuky
v rámci žiadaných profesií. Podujatie pomôže ľahšie sa zorientovať
v informáciách budúcich povolaní a zamestnaní mladej generácii. 

Mgr. Mária Gavenčiaková

Burza stredných škôl

Drevári ocenení na 17. ročníku súťaže JUVYR



Dňa 8. decembra 2008 Stredná odborná škola v Krásne
nad Kysucou a Školské stredisko záujmovej činnosti zorgani-
zovali pre svojich žiakov akciu, na ktorej si pripomenuli sviatok
svätého Mikuláša. Už v ranných hodinách sa učitelia a žiaci
obliekli do kostýmov svätého Mikuláša, anjela, čerta,
Snehulienky a ôsmich trpaslíkov. Spolu navštívili jednotlivé
triedy, kde si vytipovali neposlušných žiakov a tí museli plniť
úlohy. Niektorí museli skákať cez švihadlo, iní recitovať báseň,
alebo zaspievať pesničku. Všetci boli odmenení sladkosťami.
Nakoniec zavítali aj do dielní, tam mali ostatní žiaci odborný
výcvik. Neobišli ani zborovňu, kde rozdávali všetkým učiteľom
cukríky. Akcia bola zakončená návštevou dvoch materských
škôl. Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítali do Materskej
školy v Čadci na Kýčerke, kde deťom darovali detský nábytok
na hranie a sladkosti. Deti zaspievali, zarecitovali a poďakovali
sa za darčeky. Mikuláš so svojimi asistentmi sa pobral do
Materskej školy Prvosienka v Krásne nad Kysucou. Keď
vstupoval svätý Mikuláš do tried tých najmenších, niektoré deti
aj plakali, no iné sa zasa dobre bavili. Zarecitovali, zaspievali,
odzneli básničky i ľudové povedačky s témou Mikuláš a po
krátkom príhovore Mikuláša, rozdaní sladkostí a darčekov

nastala všeobecná spokojnosť. Naša škola darovala tomuto
detskému zariadeniu práce našich žiakov. Išlo o detský náby-
tok: stoly, skrinky, toaletný stolík a zásuvky, s ktorým sa už deti
začali hrať. Mikuláš prišiel pozdraviť
všetky deti a zároveň s nimi si aj
zaspievať. Už teraz sa mnohí
tešia na budúcoročného
Mikuláša, aby mu mohli zaspie-
vať: „Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa Ti modlitbičku...“
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Deti z MŠ Prvosienka zažili spolu so svojimi rodičmi jedno
pekné jesenné popoludnie. Vedenie škôlky pre nich pri
príležitosti Európskeho dňa rodiny a školy zorganizovalo tvorivý
deň. Na pracovnej výchove mali spoločne zhotoviť
šarkana.Celú akciu uviedla riaditeľka MŠ Helena Špalková.
Deti najskôr uhostili rodičov vlastnoručne vymieseným 
a upečeným chlebom, potom sa už pustili do práce. Triedy
Včeličky, Kačiatka, Motýliky a Slniečka sa veru činili, nechceli
sa dať zahanbiť. Výsledkom ich fantázie, zručnosti a tvorivej
spolupráce s rodičmi boli dielka plné krehkosti a nehy. Aktéri
podujatia si ich odniesli domov, aby im pripomínali tieto pekné
chvíle. Materská škola Prvosienka získala v roku 2000 certi-
fikát Zdravá škola. V tejto tradícii pokračujú. Aj na podujatí
ponúkali chutné zeleninové a ovocné šaláty. Pri príležitosti
Vianoc upečú ešte medovníky a na Veľkú noc veľkonočné
zajačiky.     LH

Tvorivý deň rodičov a detí 

v MŠ Prvosienka
MŠ Krásno – Kalinov

ZZddrraavviiee  nnaaddoovvššeettkkoo
Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po

celý život potešenie zo vzdelávania. Našim cieľom je robiť 
z detí šťastných ľudí, ukázať im, že každý z nich môže nájsť
svoju vlastnú cestu ľudského šťastia. Nedokážeme robiť veľké
veci, môžeme ale robiť malé veci s veľkou láskou. To je motto
našej práce. 

Dňa 14. novembra 2008 sme v našej MŠ uskutočnili
spoločnú akciu detí a ich rodičov na tému: „„ZZddrraavviiee  ppookkllaadd
zzllaattýý““..  Spoločne sme sa rozprávali, tvorili, zabávali a zdravo
hostili. Prežili sme príjemné popoludnie plné piesní, básní,
tanca a radosti...

Zvonenie roľničiek oznámilo deťom pprríícchhoodd  MMiikkuullááššaa do
našej materskej škôlky. Ani tento rok neprišiel medzi deti 
s prázdnymi rukami. Priniesol kôš plný balíčkov so
sladkosťami. Deti sa mu za balíčky poďakovali krásnym
hudobno - pohybovým pásmom „Vianočný stromček“, ktoré si
pripravili pre dobrého deduška.

ČČaass  VViiaannoocc  ssaa  vv  MMŠŠ  zzaaččaall  ppííssaanníímm  lliissttuu  JJeežžiišškkoovvii.. Po
spoločnom stretnutí s Mikulášom deti vyjadrili svoje túžby, pri-
ania a očakavánia z darčekov spod vianočného stromčeka.
Atmosféru Vianoc denne dopĺňajú koledy, piesne, básne a
výroba ozdôbok a darčekov. Keď prídu Vianoce a Nový rok,
naše deti každému posielajú vločky dobrých želaní! Ich mená
sú – radosť, štastie, pokoj, zdravie, neha a láska.

Mikuláš
u drevárov



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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MATRIKA

80 roční Veronika Jakubcová, Magda
Čimborová, Anna Pošteková,
Františka Škerenčáková, 
Mária Gašperáková

75 roční Františka Kopásková, Pavol
Kopásek, Marián Rábik, 
Anna Kováčová

70 roční Otília Kasajová, Helena
Buchtová, Emil Capek, 
Anna Kuljovská, Ondrej
Kuljovský, Emília Targošová,
Justína Jakubcová, Štefánia
Jozefíková, Božena Zuzčáková,
Mária Švaňová

JUBILANTI
november – december

2008

Dňa 15. novembra 2008 sa uskutočnilo
stretnutie bývalých žiakov základnej školy 
po 35–tich rokoch. Stretli sa triedy 9.A, 9.B,
9.C, 9.D so svojimi triednymi učiteľmi. Bol to
naozaj výborný ročník o čom svedčia
vyštudovaní inžinieri, dvaja lekári, dekan
bohosloveckej fakulty, právnička, módna
návrhárka, zdravotné sestry, podnikatelia 
a ďalší dobrí ľudia. Za výborný priebeh treba
poďakovať organizátorkám celého stretnutia
Evke Čimborovej a Majke Murčíkovej. ET

Narodení
Samuel Machýl, Rút Brhelová, Dávid Synák,

Nina Kršková, Artur Mikoláš, Natália

Murgašová, Martin Cech, Veronika Hrušková

Sobáše
Roman Hrúz a Daniela Potočárová

Úmrtie
Justín Koňušík 64r., Stanislav Capek 67 r.,

Miroslav Adámek 54 r., Adolf Labák 63 r.,

Jozefína Jarabicová 57 r., Jaroslav Gavlas 60 r.,

Margita Šadláková 85 r., Justín Murčo 87 r.,

Pavol Franek 82 r., Ondrej Bíro 81 r.

Spomienky 
na základnú školu

Bezplatný internet pred MsÚ 
Z á u j e m c o m  o  b e z p l a t n ý  p r í s t u p  n a  i n t e r n e t  p r o s t r e d n í c t v o m  b e z d r ô t o v e j

s i e t e ( W I F I )  o z n a m u j e m e ,  ž e  o d  o k t ó b r a  j e  t a k á t o  m o ž n o s ť  v  p r i e s t o r o c h  p r e d
v c h o d o m  M s Ú . N á z o v  s i e t e :  M e s t s k y _ u r a d _ F R E E _ W I F I  
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Drevený kostol v Krásne nad Kysucou
2. časť

Tento starý kostol musel byť v tom čase už naozaj veľmi
poškodený, ako nám o tom svedčí zápis v obhliadke
cirkevných stavieb a pozemkov v tzv. Hornom, alebo žilin-
skom okrese Trenčianskej župy z roku 1733. Tu sa píše, že
kostol je starý, drevený a drevená je aj jeho veža, ktorá v zák-
ladoch hnije a je blízko zrútenia. Tiež kostol v niektorých čas-
tiach základov hnije a opravu si vyžaduje aj strecha. Hnilobu
zapríčiňoval jednak jeho vek a jednak poloha kostola, ktorý
stál blízko pri rieke Kysuci. Kostol sa ale svojej rekonštrukcie
nedočkal, pretože obdobne sa o ňom vyjadruje aj súpis
farských kostolov Trenčianskej župy v roku 1754. Podľa tohto
súpisu je v Krásne kostol pre úplnym zrútením. Nemá žiaden
príjem, okrem nedeľného zvončeka, ktorý len s ťažkosťami
vynáša 90 denárov ročne. Z kostolnej výbavy chýbalo všetko,
okrem kalicha, alby a ornátu. Podľa vizitácie z roku 1767 sa
dá usudzovať, že nejaké opravy museli byť na kostole preve-
dené, pretože sa tu výslovne nespomína skutočnosť potreby
opravy, príp., ako sme to videli v starších dobách, konštato-
vanie, že kostol je blízko zrútenia. Vizitátor tiež poznamenáva,
že kostol bol v roku 1755 zvnútra vymaľovaný. Už to dokazu-
je nejakú stavebnú činnosť, veď na čo by nanovo maľovali
neopravený kostol. Zmenil sa aj výzor interiéru. Vo vnútri bol
jediný oltár v strede s obrazom sv. Ondreja apoštola, ktorý bol
patrónom kostola a neskôr farnosti. Rovnako došlo k doplne-
niu kostolnej výbavy, lebo vizitátor mohol s uspokojením
zapísať, že ostatná potrebná výbava je dobre zabezpečená.
Dozvedáme sa tiež, že starobystrický organista, v tom čase
52-ročný Andrej Molitoris prestal chodiť do Krásna a Zborova
na pohreby, pretože v Zborove dostával len 15 denárov (pred-
písané bolo 25 denárov) a v Krásne nič. Organistovi bolo nar-
iadené, aby chodil do týchto obcí, nevyhováral sa a prijal pred-
písanú štolu 25 denárov.

Nedlho pred zriadením farnosti v Krásne ešte pochádza
relácia provizora Strečnianskeho panstva Jána Borčického 
o kostoloch a farách na panstve z roku 1772. O Krásne sú 
v relácii len veľmi stručné informácie. Krásno má drevený

kostol, s drevenou vežou a jedným zvonom. Posvätná výbava
je zabezpečená veľmi skromne. O 17 rokov neskôr bola 
v Krásne zriadená samostatná farnosť, s filiálkou v Zborove.
Ale drevený kostolík vydržal ešte ďalšie, viac ako, polstoročie
plniť úlohu farského kostola. V roku 1828 sa už veriaci obá-
vali, že nevydrží a zrúti sa. Mal prehnité základy, ktoré boli
problémom aj v staršom období. Stavba na novom,
murovanom kostole začala až v roku 1861 a dokončená bola
v roku 1867.

Určité pochybnosti vyvoláva lokalizácia tohto starého kos-
tolíka. Podľa tradície stál kostol pri samej rieke Kysuca. To
znamená, že poloha starého a súčasného kostola sa nezho-
dujú. Tento názor môže podporovať aj fakt, že kostol bol ohro-
zovaný povodňami a rozvodnenou Kysucou, v dôsledku čoho
bol poškodený nielen vodným živlom, ale aj hnilobou 
a plesňami. Iný názor na lokalizovanie starého krásňanského
kostola podáva kánonická vizitácia z roku 1767. V nej sa
výslovne hovorí, že Krásno s filiálnym kostolom, ktorý leží za
riekami Bystrica a Kysuca, je vzdialený od Starej Bystrice na
dve a pol hodiny. Ak by to však bola pravda, kostol by musel
ležať na pravom brehu Kysuce. Je však veľmi pravdepodob-
né, že sa vizitátor mýlil. Kostol síce stál za riekou Bystricou
(na jej ľavom brehu), no nie za Kysucou. Z tohto obdobia
poznáme dve mapové zobrazenia širšieho okolia Krásna,
ktoré majú krásňanský kostol zakreslený na ľavom brehu
rieky Kysuce. V prvom prípade je to mapa uhorsko-sliezskeho
pohraničia, kde je kostol zaznačený na ľavom brehu Kysuce.
O hodnovernosti tejto mapy, či presnosti zobrazenia, sa síce
ešte dá pochybovať, nakoľko má nesprávne zaznačené napr.
aj hrad Strečno a riečku Divinu. No mapové zobrazenie z tzv.
Jozefínskeho mapovania z rokov 1769 – 1772 by malo byť
spoľahlivé, pretože sa jednalo o vojenské tajné mapy. Na tejto
mape je krásňanský kostol zakreslený na ľavom brehu
Kysuce, v jej tesnej blízkosti. Znamená to, že v tomto prípade
dá oprieť aj o ľudovú tradíciu a vizitátor sa pomýlil.

Mgr. Drahomír Velička

Milovníci folklóru majú možnosť neustále sa
stretávať s prejavmi našej národnej kultúry,
ktorú predstavujú v prevažnej miere zvyky

a obyčaje v priebehu kalendárneho roka. Patria k nim
však aj tradičné súčasti života človeka, akými boli kroj,
ľudová hudba, ľudový spev a tanec. Konajú sa rôzne fes-
tivaly a podujatia, a to buď počas leta pod holým
nebom alebo v priestoroch kultúrnych zariadení. Aj v
našom kultúrnom dome sa konala prehliadka folkloris-
tov Bystrickej doliny s názvom Piesne domova.
Zorganizovali ju Mesto Krásno nad Kysucou, Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci a Žilinský samosprávny kraj.
Početnej diváckej kulise sa predstavili folklórne skupiny
z Krásna nad Kysucou, Novej Bystrice, zo Starej Bystrice
a zo Zborova nad Bystricou. Páčila sa najmä ženská
spevácka skupina z nášho mesta, ktorá zaspievala
krásne trávnice. Živú hudbu predviedla Ľudová hudba
bratov Tomčalovcov zo Starej Bystrice. Ako vynikajúci
rozprávač sa predstavil Alexander Halvoník z
Vychylovky, ktorý zároveň zahral na heligónke a
zaspieval žartovné piesne. Záver programu bol v réžii
známeho krásňaského folklórneho súboru Drevár. LH

Piesne domova
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Mestský úrad v Krásne nad Kysucou a lyžiarský oddiel TJ
Tatran Krásno usporiadali 25. ročník cestného behu
Krásňanská desiatka. Riaditeľ behu, primátor mesta 

Ing. Jozef Horník sa pred štartom sa prihovoril športovcom. 
Počasie bolo mimoriadne, až 12 stupňov celzia a pod mrakom, 

čo vytvorilo ideálne podmienky pre bežcov. Na štart sa postavilo 112
domácich a zahraničných bežcov. Najstarším účastníkom tohto
pretekárskeho poľa bol 74–ročný Jozef Mikovčak z James Kysuce,
naopak najmladším iba 8–ročný Dušan Šavel zo Snow Paradise
Veľká Rača. Organizátori privítali aj Ing. Vladimíra Ďurošku z
Liptovského Mikuláša, ktorý ako jediný absolvoval všetkých 25.
ročníkov Krasňanskej desiatky. Ako prvý do cieľa pribehol 22–ročný
Juraj Vitko z Kysuckého Nového Mesta a v tesnom závese jeho odd-
ielový kolega Miroslav Neslušan ako tretí prebehol cieľovou páskou
Rosťa Kolich z Třinca. Zo žien ako prvá pribehla do cieľ Anna
Balošáková z ŠKM Čadca. K úspešnému priehehu prispeli nielen
organizátori, ale aj hasiči a policajti a samozrejme zdravotná služba.

Poďakovanie patrí sponzorom: Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou, Služby Krásno nad Kysucou, Ing. Pavel Čimbora, Alu
Metal Ing Zdenek Sedlák, Emil Sýkora, Marián Tutka, Družstvo
Bystričanka, Mäsiarstvo Pavol a Rudolf Buchtovci, Alitack, s.r.o.,
peter tvrdý, Jaroslav Maslík, Luna, Božena Ďurčanová, Anton Šlapka,
Peter Šuráb, Farský úrad Krásno nad Kysucou,
Montáža, Miroslav Capek, LP Expo systém, s.r.o.
Krásno nad Kysucou Molitax, s.r.o. Milan
Gašperák, Ing. Juraj Čimbora, Lapek Ing. Juraj
Lahuta, Stavebniny František Capek, PPD Krásno
nad Kysucou a Rudolf Maslák farár z Mníchova.

muži do 39 rokov
1 VITKO Juraj MŠK Kysucké Nové Mesto 0,34:15
2 NESLUŠAN Miroslav MSK KNM 0,34:37
3 FÁBER Ján OÚ Suchá nad Parnou 0,34:44
4 PORTÁŠIK Patrik AŠK Grafobal Skalica 0,35:34
5 STAŠ Anton BS Tatran Turany 0,35:37
6 HOLIGA Ján KBL ŠKP Martin 0,36:18
7 HUDÁK Juraj VTJ Blesk Trenčín 0,36:38
8 NEGER Ján KBL ŠKP Martin 0,36:53
9 KOLEDA Zdeno MK Rajec 0,37:54
10 GREČNÁR Vladimír Žilina 0,37:58
11 DRLIČKA Miroslav MK Rajec 0,39:13
12 IVANEK Peter Slovan Skalité 0,39:39
13 ZAFKA Peter MK Rajec 0,40:44
14 DRAHNÁK Ján Krásno 0,41:54
15 MIČICA Ján Krásno 0,42:14
16 REČIČAR Ján Makov 0,42:35
17 GIBIEC Przemyslav P. Goleszow PL 0,43:48
18 KORHELÍK Karol Krásno 0,43:59
19 BALOŠÁK Gabriel ŠKP Čadca 0,44:04
20 BORIK Štefan Krásno 0,44:31
21 KASMAN Juraj MK Rajec 0,45:09
22 ČUPAJ Jozef Krásno 0,45:12
23 ŠUTÝ Peter Krásno 0,45:19

muži od 40 do 49 rokov
1 KOLICH Rosťa Třinec 0,34:40
2 RUŽBARSKÝ Ján Žilina 0,35:09

3 PORTÁŠIK PeterAŠK Grafobal Skalica 0,36:33
4 JURČÍK Ján KKM Čadca 0,36:50
5 VRANA Vladislav Slovan Skalité0,37:15

muži od 50 rokov
1 WALEK Bronislav Hrádek ve Slezsku 0,38:16
2 SVITAK Stanislav AK Žilina 0,38:59
3 MAJERÍK Jozef ŠKP Čadca 0,39:26
4 KUBIATKO Milan KKM Čadca 0,40:31
5 LIŠKA Ľubomír AK Žilina 0,41:37

ženy do 34 rokov
1 PSZCZOLKA Natalia Bazanowice PL 0,45:26
2 BURKOTOVÁ Martina Vítkovice 0,46:05
3 BIELIKOVÁ Marcela MK Rajec 0,48:38
4 VANÁKOVÁ Dominika MK Rajec 0,54:02

ženy od 35 rokov
1 BALOŠÁKOVÁ Anna ŠKM Čadca 0,42:57
2 HUDÁKOVÁ Jitka VTJ Blesk Trenčín 0,43:09
3 ŽIDEKOVÁ Janka MK Rajec 0,48:53
4 SLIVKOVÁ Katarína KKM Čadca 0,56:39

25. ročníkKrásňanská desiatka
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