
Noviny Krásňan nájdete:
Knižnica KD
Mestský úrad
Farský kostol sv. Ondreja
Kostol v Kalinove
obchod Jednota pri kostole
obchod Jednota pri cintoríne
Potraviny v Kalinove
www.mestokrasno.sk

V stredu, 17. júna 2009 sa v nových 
expozičných priestoroch Kysuckého
múzea (KM), ktoré vznikli adaptáciou
časti depozitára, konalo otvorenie 
pripravovanej prírodovednej expozície,
ktorá je spoločným projektom štyroch
múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) –
Kysuckého múzea v Čadci, Oravského
múzea v Oravskom Podzámku (OM), Lip-
tovského múzea v Ružomberku (LM) a

Považského múzea v Žiline (PM). Početným hosťom spomedzi riaditeľov jednotlivých kultúrnych inštitúcií, škôl a predsta-
viteľov samosprávy sa tu úvodom prihovoril predseda ŽSK Juraj Blanár, ktorý ocenil úsilie vynaložené na prípravu expo-
zície, aká v kultúrnom živote regiónu doteraz chýbala. „Vážim si zhmotnený nápad a prácu tímov múzeí, v ktorej dokázali origi-
nálne preniesť kus pravekej histórie v podobe impozantného mamuta do súčasnosti. Táto expozícia bude mať pre región i kraj veľký
význam, pretože naše deti z celého kraja môžu spoznávať pradávne dejiny práve na miestach, kde sa mamuty v tom čase bežne pohybo-
vali,“ pripomenul tak nález mamutieho zuba. (pokračovania na strane 2)

Mamutia
štvormetrová 

krásavica

3/2009 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Zub mamuta – stoličku našli žiaci
vtedajšej Národnej školy Krásno – 
U Michalkov. Nález odovzdali riaditeľovi
A. Bayerovi. Dnes patrí Kysuckému
múzeu v Čadci a bol vystavený v kaštieli
Radoľa. Zub mamuta je najstarším
nálezom, pochádza z obdobia paleolitu.
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Vo večerných sobotňajších
hodinách (27. júna) sa 

v mestskej časti
Kalinov – U Hacka

zišlo mnoho ľudí,
aby si mohli
vychutnať zapále-
nie jednej z
najvyšších Vojan
na Slovensku. Už
t r a d i č n e ,

každoročne, sa
obyvatelia tejto časti

s chuťou púšťajú do
stavby tohto dreveného
obra, no len v posledných

rokoch sa špecializujú
na jej výšku. V roku

2007 mala 10,23
m, minulý rok 20
m a teraz kúsok
nižšia 18,5 m.
Tento rok mala
byť rekordná, no
nielen nepriazeň

počasia sa
postarala o to, že 20

metrov neprekonali.
Na druhej strane však

treba poznamenať, že bola širšia
ako minulý rok. Vojanu stavali
mesiac a opäť sa sústredili na
dodržanie tradície, celá bola 

z guľatiny a bez pneumatík vo
vnútri. Na stavbu bolo použité
odpadové drevo, ktoré dostali
sponzorsky. Na Vojane pracoval
tím viac ako 15 členov a hlavne
Milan Hacek, Ján Hanuliak,
Lukáš Kašuba, Jozef Válek, Jozef
Marguš, Šimon Plánka, Marcel
Kučák, Miroslav Hanuliak,
Ľubomír Škerenčák, Pavol Pilch,
Martin Šurin, Rastislav Capek 
a ďalší. Všetko robili na úkor 
svojho voľného času a samo-
zrejme aj celú stavbu financo-
vali. Počas sobotňajšej noci na
poriadok dohliadali mestskí
hasiči a polícia. Vojanu zapálili
krátko pred polnocou a až po
hodine začala pomaličky klesať.
Horela až do rána. Bol to krásny
zážitok aj samotná atmosféra,
dokonca na tých pár hodín 
prestalo aj pršať. Kalinovčania
tak dokázali, že keď je chuť
niečo robiť, všetko sa dá a práve
toto podujatie patrí medzi 
najnavštevovanejšie v meste.
Má svoju tradíciu a dúfam, že ju
bude aj dlho mať. Každoročne
sa jej zúčastní viac ako tisíc ľudí,
nielen z Krásna, ale aj širokého
okolia, dokonca aj zo zahraničia.

ĽP

VOJANA 
mala 18,5 metra

Mestská polícia

informácie 

Mestská polícia
Mesta Krásno nad Kysucou

Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou

Linka tiesňového volania: 
0800 100 159

Email: 
mestskapolicia@mestokrasno.sk

UPOZORNENIE!!!
Upozorňujeme občanov mesta, 

že od budúceho čísla novín Krásňan
bude uverejnený zoznam neplatičov

mesta Krásno nad Kysucou.

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy:

Blažkov Krásno Kalinov
Júl 27. 7. 28. 7. 29. 7.
August 24. 8. 25. 8. 26. 8.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! 

Sláčikové kvartote pod vedením
Antona Pohančeníka

Príhovor predsedu ŽSK 
Juraja Blanára

Zľava: fotograf Jaroslav Velička, 
riaditelia múzeí – Mária Jagnešáková OM,
Iveta Zuskinová LM a Boris Schubert PM

(pokračovanie zo strany 1)
Najviac obdivovaným exponátom sa

popri prírodopisnej výstave fotografa
Jaroslava Veličku a detských prác
žiakov zo Základnej umeleckej školy 
v Krásne nad Kysucou stala replika
dospelého jedinca mamuta vytvorená
tímom konzervátorov KM pod vedením
Róberta Cabúka. Rekonštrukcia
pravekého tvora, na ktorom
štvorčlenný kolektív pracoval dvanásť
týždňov.

Mamutica je vysoká 410 
centimetrov (cm), dlhá 610 cm a široká
190 cm. Kly majú zhruba 2 metre. Váži
približne 400 kilogramov, pričom sku-
točné mamuty v tejto veľkosti vážili
zhruba 4 až 4,5 tony.

„Mamutom sme chceli ukázať, že aj
v našom múzeu máme šikovných
odborníkov, ktorí vedia vyrobiť takéto
exponáty. V septembri počítame 
s otvorením kompletnej expozície,
ktorá bude mapovať prírodu severozá-
padného Slovenska a je spoločným
dielom štyroch múzeí pôsobiacich 
v Žilinskom kraji,“ uviedol riaditeľ
Kysuckého múzea Miloš Jesenský.
Atmosféru otvorenia pripravovanej
expozície dotvorila časť Kysuckého
komorného orchestra pod vedením
Antona Pohančeníka.

Prírodovedná expozícia doteraz 
v regióne Kysúc podľa riaditeľa Miloša
Jesenského chýbala. „Vypĺňame určitú
medzeru a expozícia je navyše unikát-
na tým, že je spoločným dielom štyroch
múzeí v pôsobnosti Žilinského samo-
správneho kraja (ŽSK) – Kysuckého,
Liptovského, Oravského a Považského
múzea. Ostatné tri múzeá nám
vypomáhajú exponátmi. Tým, že my

sme nikdy nemali prírodovednú
špecializáciu, nemáme preparáty 
zvierat ani rastlín. Tieto nám dlhodobo
zapožičajú a v rámci spolupráce môže
vzniknúť expozícia všetkých múzeí,“
dodal. Súčasťou expozície bude aj
vytvorenie špecializovanej prírodoved-
nej učebne, ktorej zariadenie múzeum
plánuje okrem podpory zriaďovateľa
financovať z projektov cezhraničnej
spolupráce s poľským partnerom.

Aj keď mamuty, títo dávnovekí
príbuzní slonov vyhynuli na konci
poslednej ľadovej doby približne pred
dvadsaťtisíc rokmi, môžeme v súčas-
nosti obdivovať ich rekonštrukciu 
v múzeách. Zatiaľčo až donedávna
bolo možné tieto srstnaté kolosy vidieť
iba v prírodovedných expozíciách 
v Paríži, Budapešti, Prahe, Brne či
Bratislave, autentická rekonštrukcia
mamutieho mláďaťa sa nedávno stala
pýchou Kysuckého múzea v kaštieli
Radoľa a dnes už aj v Krásne nad
Kysucou.

Ako vyrobiť mamuta?
O výzore mamuta sa tím 

z Kysuckého múzae pomerne dobre
informoval z početných kresieb 
a malieb zo stien jaskýň alebo rytín na
kostiach a kloch. Tieto výtvarné diela
prezrádzajú výborný pozorovací talent
– mamut srstnatý a nosorožec sú
okrem toho jediné vymreté cicavce,
ktoré sú známe takmer rovnako tak
dobre ako žijúce druhy, pretože ich telá
nachádzame v trvalo zmrznutej pôde
arktických oblastí severnej pologule.
Priemerná výška mamuta sa pohybo-
vala okolo troch metrov. V porovnaní 

s dnešnými slonmi mali dlhší vyklenutý
trup, kratšie nohy a väčšiu hlavu. Oproti
skorším predstavám o neužitočnosti
ich klov panuje teraz názor, že ich
používali pri odhrabávaní snehu.

„Dôležité bolo, aby nám mamut celý
proporčne sedel, aby sme nevyrobili
nejakého netvora. Treba sa pohrať 
s detailmi, ako sú nechty, paznechty,
správne osadiť chobot, kly, aby sme
trafili imitáciu slonoviny,“ povedal
jeden z tímu, Róbert Cabúk. Postaviť
mamuta to nie je len tak.

Výplň mamutovho tela tvorí 
polystyrén vo forme veľkých platní
rôznych hrúbok, ktoré sa lepili a vrstvili
špeciálnym polystyrénovým lepidlom
na jednoduchú drevenú konštrukciu
vyrobenú z hranolov tvoriacich kostru.
Takto vznikli hrubé obrysy tela 
v podobe veľkého kvádra ležiaceho na
štyroch pilieroch – nohách. Hlava bola
vytvorená ako samostatná časť 
z polystyrénu, takisto spôsobom 
zliepania a vrstvenia. Mohutné, ešte
mamuta nepripominajúce telo potom
tvarovali pomocou motorovej píly 
a brúsky. V jeden pondelok im dokonca
pomáhal Binďo z rádia Expres. Keď
bolo telo hotové, prišlo na radu lepenie
srsti, a potom už len posledné 
„kozmetické“ úpravy...

Celé leto budú prebiehať práce na
úprave interiéru a inštalácii objektov,
aby na jeseň mohla byť v našom meste
otvorená jedinečná prírodovedná
expozícia. ĽP

MMeessttsskkáá  ppoollíícciiaa  zzaassaahhoovvaallaa
Od 1.marca 2009 bolo v meste zistených a riešených 157 priestupkov:

- z toho proti verejnému poriadku podľa § 47 zákona 372/1990 z.z. 
18 priestupkov, 8 riešených v blokovom konaní

Priestupky v doprave podľa § 22 zákona 372/1990 Z.z. 139 priestupkov
- z toho 82 v blokovom konaní a 57 riešených dohovorom

Dňa 17. apríla 2009 o 22:10 hod. skupina podnapitých osôb na štadióne pod
prístreškom spevom a krikom rušili nočný kľud. Vyriešené blokovou pokutou.

Dňa 18. apríla 2009 o 20:30 hod. zistený požiar v lokalite pri garážach na
sútoku riek Bystrica a Kysuca, hliadka po 20 minútach požiar uhasila.

Dňa 14. mája 2009 o 13:45 hod. bol prijatý oznam, že pri reštaurácii Fontána
sa nachádza zranená osoba pod vplyvom alkoholu. Po príchode hliadky bola 
privolaná záchranná zdravotná služba. Keďže osoba bola agresívna, na žiadosť ZZS
hliadka asistovala pri prevoze do nemocnice v Čadci.

Dňa 21. mája 2009 o 17:50 hod. prijatý oznam, že na súkromnom pozemku 
v Kalinove občan cudzej štátnej príslušnosti predáva z dodávky ovocie a zeleninu.
Po príchode hliadky bol vykázaný z miesta.
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Kalendárium 2009

V tomto roku uplynulo 130 rokov 
od príchodu prvého Slováka na
„dolnú zem“ do obce Markovac 
v Chorvátsku. Hlavným organizáto-
rom oslavy bola Matica slovenská 
a SKUS Fraňo Strapáč Markovec.
Pozvánku na túto oslavu dostali aj
zástupcovia mesta Krásno nad Kysu-
cou. Vo večerných hodinách, 30.
apríla, odcestovali do Markovaca
členovia folklórneho súboru Drevár,
futbalisti a hasiči z mesta.  Delegáciu
mesta Krásno nad Kysucou viedol
prednosta MsÚ Jaroslav Pagáč. Osla-
vy prebiehali na vysokej úrovni. Fut-
balisti odohrali s miestnym klubom
zápas, v ktorom však naši prehrali

3:2. Hasiči sa zasa zúčastnili na
cvičnej ukážke hasenia požiaru
a tiež boli prítomní slávnostnej
svätej omše ako stráž.
V hlavnom programe, na kto-
rom sa zúčastnili aj zástupcovia
z iných štátov, vystúpil okrem
domácich súborov tiež súbor
Drevár s programom Pozdrav 
z rodnej domoviny. Predviedli
tanec Kysucký čardáš a cepíko-
vý tanec, pri ktorom si staršia gene-
rácia zaspomínala na rodné Kysuce 
a nechýbali ani slzy dojatia. Na záver
si všetci zaspievali pieseň Kysuca,
Kysuca...
Krásno teda v Chorvátsku upevnilo

spoluprácu nielen cez súbor Drevár,
ale pribudla aj spolupráca medzi
športovcami a hasičmi. Obyvatelia
Markovacu prijali pozvanie do
nášho mesta, stretnutie sa uskutoční
možno už budúci rok.

Krásno oslavovalo s Markovacom

Novopostavený stožiar nad
Krásnom sa začal stavať 
v mesiaci máj. Jedná sa o výstavbu
rádiotelefónnej mobilnej siete
GSM, ktorej cieľom je vybudovať
na území SR rádiotelefónnu mobil-
nú sieť, ktorá umožní rádiotele-
fónne spojenie s užívateľom tejto
siete. revádzkovateľom investície
bude T-Mobile Slovensko a.s. 
a užívateľmi budú účastníci 
s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi
s T-Mobile Slovensko a.s. 
Po ukončení skúšobnej prevádzky
a odstránení prípadných
nedostatkov, budú zariadenia uve-
dené do trvalej prevádzky.

Nový stožiar nad mestom

Z primátorovho zápisníka…

77..  mmáájj SC Bratislava

1111..  mmáájj Jednanie – dotácie separovaný zber

SC Bratislava

1177..  mmáájj Kultúrny dom – oslava ku Dňu

matiek (príhovor matkám)

1188..  mmáájj Jednanie – fondy Bratislava

Firma ALPINE – odovzdanie 

staveniska – most v Kalinove

2222..  mmáájj Kontrolný deň na železnici – 

stretnutie s ministrom dopravy, 

pôšt a telekomunikácií SR 

s Ing. Ľubomírom Vážnym

2244..  mmáájj Kultúrny dom – Kysucké Repete

2266..  mmáájj Jednanie s SPP – napojenie nových

bytoviek

22..  jjúúnn Kultúrny dom – príhovor a odovzda-

nie vysvedčení absolventom SOŠ

drevárskej v Krásne nad Kysucou

33..  jjúúnn Jednanie – nové bytovky

88..  jjúúnn Mestské zastupiteľstvo

1100..  jjúúnn Základná škola Mládežnícka– 

„Deň s ozbrojenými zložkami“

1155..  jjúúnn Fondy – MŠ Prvosienka

1177..  jjúúnn Kontrolný deň bytovky

Kysucké múzeum – prezentácia 

prírodovednej expozície 

v priestoroch KM v Kultúrnom 

dome Krásno

Stretnutie s predsedom ŽSK 

Ing. Jurajom Blanárom na MsÚ

2233..  jjúúnn Odovzdanie projektu „Modernizácia

MŠ“ – Bratislava

Dňa 24. mája sa v Kultúrnom
dome v Krásne nad Kysucou
konalo 1. kolo speváckej súťaže 

Kysucké Repete. Kysucké
Repete je súťaž, v ktorej
súťažiaci podľa výberu
zaspievali pieseň z televízneho
Repete. Porotou boli diváci, ktorí
sa akcie zúčastnili a hlasovali
priamo v sále KD. Súťažili
spevácke talenty z Krásna aj 
z okolia, ktorí sa do súťaže prih-
lásili. V prvom kole sa pred-
stavili: Patrícia Smoľáková 
s piesňou Zahoď starosti,
Nikoleta Stasinková – Pátá,
Zuzana Gacíková – Diridonda,
Ferdinand Blahuta – Každý
jednu veľkú lásku spozná, Ján
Stasinka – Žijem, žijem, Anna
Šestáková, Tibor Jiříček –
Galejník.

Súťažiacich sprevádzal
hudobný orchester Tibora
Jiříčka, vokály Anna Šestáková 
a Tatiana Vajdíková. Všetci inter-
preti predviedli vynikajúce
spevácke výkony a diváci mali
ťažké rozhodovanie. Nakoniec
však s najväčším počtom hlasov

zvíťazila Zuzana Gacíková, ktorá
si prebrala od primátora mesta
Krásno darčekový kôš. Do 2.
kola postupili traja súťažiaci,
takže okrem Zuzany Gacíkovej
postúpil aj druhý v poradí Ján
Stasinka a tretí Ferdinand
Blahuta. Hlavným hosťom
večera bola speváčka Jadranka.
Počas programu, ktorý uvádzal
pán Šesták, mohli diváci vyhrať
aj vecné ceny, ktoré do súťaže
venovali sponzori: Mesto
Krásno nad Kysucou, Montáža
Miroslav Capek, Molitas, s.r.o.,
Ilstav, s.r.o.

Súťaž Kysucké Repete bude
pokračovať druhým kolom 20.
septembra 2009, opäť 
v Kultúrnom dome v Krásne nad
Kysucou. Hlavnými hosťami
budú Otto Weiter a Andrea
Uhríková. Všetci čo majú záujem
sa prihlásiť do súťaže môžu tak
urobiť na MsÚ v Krásne nad
Kysucou u prednostu Msú
Jaroslava Pagáča. Vstupenky na
septembrové kolo si môžete rez-
ervovať v Mestskej knižnici, tel.:
041/438 52 39. JĎ

Repete na Kysuciach

V piatok, 12. júna 2009 zástupcovia mestského
úradu navštívili pani Pavlínu Škereňov, ktorá sa
dožila krásneho jubilea 90 rokov. Kyticu 
a darčekový kôš prijala od p. Marty Bukovej 
a podpísala sa do pamätnej knihy mesta. Želáme
pevné zdravie, spokojnosť a veľa šťastných dní
prežitých v kruhu svojich blízkych.

Pavlína Škereňová 
oslávila 90

September GGoossppeelloovvéé  ddnnii  ––  KKyyssuuccee  22000099
– Kultúrny prameň, Mesto
Krásno
KKrráássňňaannsskkýý  jjaarrmmookk – jarmok
spojený s ľudovými remeslami,
kultúrny program, jarmočné
atrakcie

Október MMeessiiaacc  úúccttyy  kk  ssttaarrššíímm –
spoločenské posedenie s
kultúrnym programom pre
seniorov
SSvveett  mmoojjiimmii  ooččaammi – medz-
inárodná fotografická súťaž pre
mladých Kultúrny prameň

November 26. ročník cestného behu s
medzinárodnou 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)
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 12. mája 2009
Uzn. č. 93/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:

MUDr. M. Peteraj, P. Targoš, M. Capek, overovateľov zápisnice
B. Ďurčanová, Bc. M. Koňuch a program rokovania MZ
doplnený o bod – sociálny podnik.

Uzn. č. 94/2009 – MZ schvaľuje postavenie prenosnej
betónovej garáže na časti pozemku p.č. 44/45 pre Annu
Šurábovú, bytom Ul. MUDr. Hálka č. 1716, Krásno na obdobie
3 roky za ročný prenájom 40 eur.

Uzn. č. 95/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely
6870/1 o výmere 42 m2 na parkovanie za 65 eur ročne pre
Stanislav Pustaj, bytom Krásno č. 1983.

Uzn. č. 96/2009 – MZ schvaľuje návrh finančnej a inventa-
rizačnej komisie na vyradenie nepotrebného majetku mesta.

Uzn. č. 97/2009 – MZ schvaľuje výstavbu garáži na par. č.
6480/337,338,339,340 mestom ako investorom.

Uzn. č. 98/2009 – MZ schvaľuje vypracovanie podmienok
pre vytvorenie sociálneho podniku.

Uzn. č. 99/2009 – MZ schvaľuje odmenu redakčnej rade za
obdobie jún – december 2008 500 eur + daň, za obdobie január
– jún 2009 – 500 eur + daň.

Uzn. č. 100/2009 – MZ schvaľuje pravidelné polročné
prideľovanie finančných prostriedkov redakčnej rade
KRÁSŇAN vo výške 500 eur + daň.

Uzn. č. 101/2009 – MZ berie na vedomie Kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn. č. 102/2009 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky.

Uzn. č. 103/2009 – MZ berie na vedomie Inf. rozbor
hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2009.

Uzn. č. 104/2009 – MZ berie na vedomie Inf. rozbor hosp.
KRASBYT za I. štvrťrok 2009.

Uzn. č. 105/2009 – MZ berie na vedomie Sťažnosť obyv. Ul.
Š. Kováča a Ul. Kysucká cesta.

Uzn. č. 106/2009 – MZ berie na vedomie Petíciu občanov
proti výstavbe LIDL.

Uzn. č. 107/2009 – MZ ukladá mestskému úradu zvolať 
jednanie na obmedzenie prejazdu nákladných automobilov 
v nedeľu na Ul. Kysucká cesta.

Uzn. č. 108/2009 – MZ ukladá sociálnej komisii preveriť exis-
tujúci stav nájomníčky Kataríny Gavlasovej a Jána Hanuliaka.

Uzn. č. 109/2009 – MZ odročuje žiadosti p. Oľgy a Zuzany
Čimborových, bytom Krásno č. 1378 o odkúpenie nebytových
priestorov v budove zdravotného strediska na ďalšie roko-
vanie MZ.

Uzn. č. 110/2009 – MZ ruší uznesenie č. 75/2009.
Uzn. č. 111/2009 – MZ schvaľuje:

- predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu Krásno
nad Kysucou – rozšírenie vodovodu časť Vlčov 

- celkové výdavky na projekt vo výške 981.350,09 eur
- celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 981.350,09 eur
- financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených

výdavkov na projekt, t.j. vo výške 49.067,50 eur z rozpočtu
mesta.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 8. júna 2009
Uzn. č. 112/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení: Bc. M. Koňuch, J. Kubala, Mgr. M. Jesenský,
overovateľov zápisnice P. Targoš, M. Capek a program rokova-
nia MZ doplnený o bod rekonštrukcia MŠ, námestie, komisia
na odpredaj pozemku pod bytové domy a pridelenie
pozemku p. Jantošovej.

Uzn. č. 113/2009 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-1.1-

2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „MŠ rekonštruk-
cia, modernizácia, prestavba, nadstavba, výmena okien 
a zateplenie budovy“, ktorého ciele sú v súlade s platným
Územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta,

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o NFP,

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-
nených nákladov na projekt t.j. vo výške 21.377,10 eur.

Uzn. č. 114/2009 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-

2009/01 ROP za účelom realizácie projektu „Námestie a pešia
zóna“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom
mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta,

b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti 
o NFP,

c) financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-
nených nákladov na projekt t.j. vo výške 66.390 eur.

Uzn. č. 115/2009 – MZ schvaľuje komisiu na odpredaj
pozemku pod bytový dom v Zákysučí (byty na odpredaj do
osobného vlastníctva) v zložení: Ing. J. Grapa, Bc. M. Koňuch,
P. Targoš, M. Capek, Fr. Kolembus, Ing. Tvrdá V.

Uzn. č. 116/2009 – MZ schvaľuje 700 eur na oplotenie 
detského ihriska v Kalinove.

Uzn. č. 117/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
KNC 6417/154 – ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 0,33
eur/m2 pre Jana Cingelová , bytom Krásno č. 1499.

(zaplatený v r. 1997).
Uzn. č. 118/2009 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.

KNC 6417/301- ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 9,96
eur (300,- Sk)/m2 + podiel na spoločnom GP pre Peter Jantoš
a Štefánia Jantošová obaja bytom Krásno č. 1434.

Uzn. č. 119/2009 – MZ schvaľuje finančné prostriedky (had-
ica + navŕtavací pás) na dobudovanie vodovodnej vetvy k p.č.
8473/3, 8473/4, 8473/5.

Uzn. č. 120/2009 – MZ schvaľuje prenájom tenisového
ihriska pre občianske združenie Priatelia tenisu za prenájom 1
euro ročne na dobu neurčitú.

Uzn. č. 121/2009 – MZ berie na vedomie Správu o voľných
priestoroch v zdravotnom stredisku a Dome služieb.

Uzn. č. 122/2009 – MZ berie na vedomie Kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn. č. 123/2009 – MZ berie na vedomie Správu kontrolórky
z vyberania poplatkov za r. 2008, 2009.

Uzn. č. 124/2009 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti
miestnej kultúry a knižnice.

Uzn. č. 125/2009 – MZ ruší uznesenie č. 229/2008.
Uzn. č. 126/2009 – MZ schvaľuje odpredaj parcely 6417/2 –

ostatné plochy o výmere 3327 m2 pre Firmu LRC & Partner,
s.r.o. (Tesco) Rosina 816 za cenu 9,96 eur (300,- Sk)/m2.

Uzn. č. 127/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
návrhu s tým, že sa navýši o 6.639 eur (200 006,51 Sk) pre fut-
balový oddiel.

Uzn. č. 128/2009 – MZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve
na odpredaj výmenníkovej stanice firme LIDL Slovenská
republika, v.o.s. Púchovská 12, Nemšová v sume 83.000 eur 
(2 500.458,- Sk).

Uzn. č. 129/2009 – MZ schvaľuje vyradenie DH–112 s tým, že
sa preverí možnosť odpredaja alebo sa vyšrotuje.

Uzn. č. 130/2009 – MZ schvaľuje Plán práce MZ na II. polrok
2009.

Uzn. č. 131/2009 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej 
kontrolórky na II. polrok 2009.

Uzn. č. 132//2009 – MZ schvaľuje prísediacich súdu na
funkčné obdobie 2010 – 2013 – Mgr. Jana Marťáková, František
Plánka, Ľubomíra Bodorová, Milan Šuráb, Peter Gašperák,
Mária Zuzčáková.

Krásno má dvoch nových kňazov

Martin Chlebek
a Martin Jarabica 

Martin Chlebek vyštudoval na Bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku mal v Dóme
sv. Martina v Bratislave 13. júna 2009. Primičnú omšu
odslúžil v sobotu 20. júna 2009. Jeho prvým pôso-
biskom budú Poddunajské Biskupice.

Martin Jarabica vyštudoval na Bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Kňazskú vysviacku prijal 
v Trnave Katedrále sv. Jána Krstiteľa 13. júna 2009.
Primičnú omšu v Krásne odslúžil v nedeľu 21. júna
2009. Prvým kaplánskym pôsobiskom budú
Dvorníky.
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Základná škola Mládežnícka

Deň ozbrojených zložiek
zorganizovala Stredná
odborná škola drevárska a
Základná škola v Krásne
nad Kysucou spolu s
Regrutačným strediskom v
Žiline v zastúpení čatára
Dušana Štaffena, ktoré sa
uskutočnilo dňa 10. júna
2009 v areáli ZŠ. Na podu-
jatie zavítal primátor mesta
Ing. Jozef Horník a pod-
predseda Žilinského samo-
správneho kraja Ing. Jozef
Grapa, riaditeľ Strednej
odbornej školy drevárskej
PaedDr. Ján Palko, riaditeľ
ZŠ Mgr. Vladimír Targoš. 

Ozbrojené zložky sa
prezentovali statickými a
dynamickými ukážkami
svojej činnosti, technikou,
používanou výzbrojou i
výstrojom. Colný úrad Žilina
predviedol moderné vozidlo
na meranie rádioaktivity.
Ukázali súkromnú pálenicu,
ukážky pašovaného
(tovaru, alkoholu, cigariet,
oblečení a pod.).
Prezentovali sa taktiež aj
dynamickou ukážkou
zadržania páchateľov trest-
nej činnosti v ich oblasti.
Železničná polícia sa
prezentovala ukážkou
koordinácie práce pyrotech-

nika so služobným psom pri
vyhľadávaní bômb,
zneškodnenie ástražného
výbušného systému a zais-
tenie páchateľa.
Regrutačné stredisko
rozdávalo upomienkové
darčeky profesionálnej
armády SR. Záchranná
zdravotná služba Kysuce
predviedla dynamickú
ukážku poskytnutia rýchlej
zdravotnej pomoci pri
autonehode. Účastníci si
mohli pozrieť záchranné
sanitné vozidlo s jeho naj-
modernejším vybavením.
Svoje služby aj naozaj
poskytli jednému žiakovi,
ktorému prišlo náhle
nevoľno. Policajti z Krásna
nad Kysucou predviedli
statické ukážky techniky,
výzbroje, služobného auta a
motocyklistu – policajta.

Krúžok pod vedením
PaedDr. Anny Janíčkovej
pre účastníkov podujatia
pripravili slávnostnú recep-
ciu s ukážkami
pripravených kysuckých
jedál, servírovaných na pod-
nosoch v tvare dubových lis-
tov, ktoré vyrobili naši
šikovní žiaci na odbornom
výcviku. O ďalšie technické
zabezpečenie sa postaral

riaditeľ Základnej školy v
Krásne Mgr. Vladimír
Targoš a učiteľ telesnej
výchovy Mgr. Michal
Masnica. Zabezpečili
kultúrny program medzi jed-
notlivými ukážkami ozbro-
jených síl. Vystúpili žiaci
speváckeho súboru DORE-
MI, vedené Mgr. G. Bírovou,
predviedli sa aj mažoretky
SKALNIČKY, pripravované
Mgr. M. Kuljovskou a hip-
hopová tanečná skupina
Let’s Dance, pod vedením
Mgr. M. Kvašňovskej.
Osobitné poďakovanie patrí
aj spoluorganizátorom
učiteľom z SOŠ Mgr.
Mariánovi Ondruškovi, Mgr.
Petrovi Maďarimu a Mgr.
Ľubomírovi Pastvovi.

Cieľom podujatia bola
prezentácia práce, činnosti
a materiálneho vybavenia
jednotlivých ozbrojených a
záchranných zložiek žiakom
i študentom. Podujatie
tohto druhu i rozsahu je
ojedinelé na Kysuciach,
pretože sa v našom regióne
nenachádza žiadna vojen-
ská jednotka. Zúčastnilo sa
na ňom 2000 účastníkov,
bolo sprístupnené aj vere-
jnosti.

Deti v ŠKD pod vedením pani vychováva-
teľky Ľubice Šustekovej navštívili pána
Emila Capka, ktorý má vo svoje záhrade
drevenú ZOO. Pán Capek ich vlastnoručne
vyrába z lipového dreva. Deťom sa tu veľmi
páčilo a najradšej by v jeho záhrade zostali.
Touto cestou by sme sa chceli p. Capkovi
poďakovať, že deťom dovolil navštíviť jeho
záhradu, z čoho mali veľkú radosť. 

Základná škola Kalinov Stredná odborná škola drevárska 

Slávnostné vyraďovanie absolventov v SOŠ
drevárskej sa už stalo tradíciou. V prvý júnový
utorok, sa po tretíkrát konalo odovzdanie matu-
ritných vysvedčení, ocenenie za študijné výsled-
ky, vyhodnotenie aktívnej činnosti, reprezento-
vanie školy v rôznych súťažiach a vyslanie absol-
ventov do reálneho života. V dome kultúry sa
pri tejto príležitosti stretli poradca predsedu
vlády Slovenskej republiky a podpredseda Žilin-
ského samosprávneho kraja Ing. Jozef Grapa,
primátor mesta Krásno Ing. Jozef Horník, ria-
diteľ Strednej odbornej školy drevárskej PaedDr.
Ján Palko, predsedníčka Územnej školskej rady
Žilinského samosprávneho kraja PaedDr. Anna
Janíčková a pedagógovia SOŠ drevárskej s jej
absolventmi.

V slávnostnom príhovore podpredseda ŽSK,
primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu
všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej
skúšky a zaželali im, aby sa každý úspešne
zaradil do pracovného života alebo do ďalšieho
štúdia. Riaditeľ potvrdil, že škola bude aj naďalej
vychovávať a vzdelávať kvalifikovaných
odborníkov. Ing. Jozef Grapa udelil cenu absol-
ventovi Danielovi Gracíkovi zo 4. N triedy za
vzornú reprezentáciu školy v celoslovenskej
súťaži JUVYR 2009, kde dosiahol mimoriadne
ocenenie Stredoškolskej odbornej činnosti svojou

prácou – Drevárska kráľovská hra – šach. Cena
primátora mesta Krásno nad Kysucou, ktorá
oceňuje prínos študenta pri šírení dobrého mena
školy a zároveň mesta Krásno nad Kysucou
získal absolvent Michal Zátek zo 4.N triedy za
reprezentáciu, propagáciu a rozvoj mesta for-
mou informačno-komunikačných technológií.
Riaditeľ školy ocenil jedného 
z úspešných absolventov za výborné študijné
výsledky počas štúdia Cenou riaditeľa SOŠ
drevárskej. Bol to absolvent Ondrej Majtan zo
4.B triedy. Predseda Združenia rodičov 
a priateľov školy pán Ján Zátek udelil Cenu
Rady rodičov za vzornú reprezentáciu školy
absolventom Jurajovi Sýkorovi zo 4. A triedy 
a Marekovi Pagáčovi zo 4. B triedy. Všetci absol-
venti našej školy počas štúdia dosahovali výsled-
ky podľa svojich možností a dokonca viacerí zo
študentov úspešne reprezentovali školu v špor-
tovej činnosti, v stredoškolskej odbornej činnos-
ti, šírili dobré meno školy na rôznych podujati-
ach, výstavách a prezentáciách, popri vynikajú-
cich výsledkoch z teoretického 
a praktického vyučovania. Ďalší absolventi boli
ocenení riaditeľom školy. Ocenenie si prevzali:
Juraj Sýkora zo 4. A, Michal Gera z 4.A, Marek
Pagáč zo 4.B, Lukáš Kordek zo 4.B, Miroslav
Masničák zo 4.B, Marcela Gajdicová zo 4.B,
Monika Zajacová zo 4.B,  Michal Zátek zo 4.N,
Jana Pokrývková zo 4.N, Dominik Pagáč zo 4.N,
David Kasaj zo 4.N, Michal Pavúk zo 4.N,
Michaela Uršicová zo 4.N, Iveta Chilá zo 4.N,
Marián Baďura z 2.Ad, Lukás Valárik z 2.Ad,
Lukáš Čech z 2.Ad, Lukáš Černecký z 2.Ad
triedy.

O dobrú náladu hostí, pedagógov a absolven-
tov sa postarali žiaci Základnej umeleckej školy
v Krásne pod vedením Mgr. Alice Nadzamovej,
ale aj študentka našej školy Janka Tobolová z 1.O
triedy hrou na hudobný nástroj na priečnu flau-
tu. Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné
predstavenie jednotlivých absolventských tried a
odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým
absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich
ďalšieho života. MG

Výlet 

v Osvienčime

SOŠ drevárska a Školské 
stredisko záujmovej činnosti 
zorganizovali pre žiakov prvých 
a druhých ročníkov dejepisnú
exkurziu za hranicami našej kra-
jiny, do susedného Poľska. Dňa 28.
apríla 2009 vyučujúci Mgr. Mária
Gavenčiaková a Mgr. Peter Maďari
spolu so žiakmi navštívili koncen-
tračný tábor Osvienčim (po
nemecky Auschwitz). Na vstupnej
bráne visel cynický nápis  _ Práca
oslobodzuje. V táborových 
podmienkach však znamenal, že
neľudsky ťažká práca a hlad oslo-
bodila väzňa od ďalšieho utrpenia
tým, že mu priniesla smrť. 
Z týchto táborov sa väzni na slobo-
du neprepúšťali. Nacistický kon-
centračný tábor Auschwitz –
Birkenau bol založený
príslušníkmi SS v júni 1940 na
predmestí mesta Osvienčim.
Koncom roku 1941 bola zriadená
jeho druhá časť. Spočiatku oba
koncentračné tábory boli väzením
pre poľských politických väzňov.
Časom od roku 1942 sa stal jednoz-

načne jedným z najväčších táborov
pre Židov a Rómov. Transporty 
s deportovanými Židmi
prichádzali zo všetkých krajín
Európy. Tých, ktoríých uznali
lekári SS za práceneschopných
oddelili od práceschopných 
a poslali do plynovej komory, kde
boli usmrtení jedovatým plynom
cyklónom B. Tí, ktorí ostali 
v tábore boli „zapriahnutí“ do
ťažkej práce v nemeckom
priemysle alebo v samotnom
tábore. Väzni trpeli hladom, smä-
dom, chorobami. Robili na nich
medicínske pokusy, rovnako tak aj
na deťoch. Telá spaľovali v kre-
matóriách alebo na spáleniskách.
Dňa 27. januára 1945 bol koncen-
tračný tábor oslobodený ruskými
spojeneckými vojskami. Príslušníci
SS krátko pred oslobodením tábo-
ra plynové komory a krematóriá
zničili. V tábore našlo smrť 1,5 mil.
ľudí, najmä Židov. V roku 1947
bolo na mieste bývalého koncen-
tračného tábora zriadené Štátne
múzeum.

Súťaž projektov 

v programe

TurboCAD

SOŠ sa zúčastnila viacdňového
školenia učiteľov firmy ŠPINAR –
software, s r. o., a tak umožnila
školám získanie bezplatnej školskej
verzie programu TurboCAD. Toto
sa uskutočnilo v minulom škol-
skom roku. V tomto školskom roku
Ing. Stanislav Kuljovský vyučoval
predmet grafické systémy v tomto
programe. Pod jeho vedením dvaja
študenti z našej školy, Lukáš
Valárik a Marián Badura z 2. Ad
triedy nadstavbového štúdia vypra-
covali projekt rekreačnej chaty. Ich
projekt postúpil do medzinárodnej
súťaže pod názvom Študentské
projekty 2008/2009 – verejná súťaž
študentských prác v programe
TurboCAD pre Českú a Slovenskú
republiku. Túto prácu si zvolili
preto, že ich baví vytvárať interiéry
budov. Vybrali si rekreačnú chatu,
ktorú si sami navrhli. Rekreačnú
chatu si vybrali preto, že aj v ich
blízkosti je dosť chát, ktoré ich
motivovali. Rozloženie miestnosti a
nábytku si sami navrhli podľa vlast-
nej predstavivosti. Celý projekt bol
vypracovaný v TurboCAD
Professional. Rekreačná chata je
vytvorená z dvoch častí. Do súťaže
bolo zapojených štyridsať projek-
tov. Postúpilo dvadsaťšesť prác,
obhajoba sa konala vo Zvolene 29. –
30. apríla 2009. Prvý deň sa konala
obhajoba projektov a slávnostné
vyhlásenie víťazov na Zvolenskom
zámku. Na druhý deň bola
pripravená súťaž zručnosti v tomto
programe, vyhlásenie jej výsledkov
a záverečné vyhodnotenie súťaže.

Rozlúčka s absolventmi

Deň s ozbrojenými zložkami 

Dňa 28. mája 2009 sa v ZŠ s MŠ
Krásno nad Kysucou-Kalinov
uskutočnila ukážka výcviku
policajných psov. Žiaci mali
možnosť vidieť zneškodnenie
páchateľa, vyhľadánie drog,
ukážky zbraní. Policajti pustili
žiakom aj sirény, predviedli
streľbu a mnoho ďalších uká-
žok z práce POLÍCIE. Týmto sa
chceme poďakovať Oddeleniu
kynológie ORPZ v Čadci, že si
našli čas a navštívili našu malú
školu.

Návšteva drevenej ZOO

v Kalinove

Ukážka výcviku

policajných psov

Zhora: Ozbrojené zložky, Stretnutie riaditeľov a vedenia mesta – Mgr. Vladimír Targoš,
primátor Ing. Jozef Horník, zástupca primátora Ing. Jozef Grapa, PaedDr. Ján Palko, Ukážka

záchranárskej práce, Ukážka zásahu, Kaplán Jaroslav Dekan „v akcii“.  Foto: Pavol Špita
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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

10 KrásňanKULTÚRA/MATRIKA

MATRIKA
JUBILANTI

Máj – jún 2009

Narodení
Adam Špilák, Karolína Dominková, Silvia
Kyzeková, Kristián Plánka, Dávid Čierňava, Dalibor
Čierňava, Dávid Marčan, Sára Zátorská, Samuel
Tkáčik

Sobáše
Ing. Peter Janiš a Ing. Martina Pintérová, 
Ivan Brezianský a Ing. Katarína Stehlová, 
Ľuboš Ďurana a Petra Trauerová, 
Martin Stehel a Mgr. Martina Vojtušová, 
MUDr. Dominik Balog a MUDr. Vladimíra Kasajová

Úmrtia
Jozef Macura 75 r., Alexia Vančová 83 r., Stanislav
Podolák 65 r., Rudolf  Šustek 80 r., Anna Poláčková
88 r., Ján Vojtík 26 r., Irena Štrbová 67 r., Pavol
Sýkora 55 r., Jozef Tkáč 69 r., Pavlína Kopásková 89
r.

90 ročná Pavlína Škereňová

85 roční Jozef Janíček
Ignác Kasaj

80 roční Mária Lahutová
Alojzia Šusteková
Angela Kuljovská
Emília Šurábová

75 roční Margita Gavlasová
Irma Malináková
Štefánia Jendrišáková
Ing. Emil Švábik
Helena Grapová
Alojz Šustek

70 roční Viera Kuljovská
Pavol Macura
Ján Vojtík
Anton Šuráb
Kvetoslava Bardyová
Justína Kopásková

Po úspešnej prvej fotosúťaži, vyhlasujeme druhú,
ktorá potrvá do konca roka 2009. Dali sme jej názov
SSvvaaddbbyy  nnaa  ssttaarrýýcchh  ffoottooggrraaffiiáácchh. Podmienkou je, aby

svadba mala niečo spoločné s našim mestom či 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

Fotosúťaž

Krásňania na cestách.... 2. 

HORY SEVERNEJ
EURÓPY

Veľmi pekná bola CCeessttaa  ttrroolloovv a ZZllaattáá
oorrlliiaa  cceessttaa spájajúca pobrežné časti
Nórska s rovinatým vnútrozemím cez
chrbát Škandinávskych hôr.

Vo vnútrozemí Fínska bola „našou“
horou len Pyhatunturi v rovnomennom
národnom parku s kamenným morom na
jej svahoch. Mimoriadne hodnotný a krás-
ny bol chodník vo fínskom národnom parku
Oulanka, ktorý za nezvykle pekného poča-
sia umožnil jeho absolvovaním aj nám
potvrdiť, že patrí k skvostom prírody
Fínska. Tu sme sa aj na vlastnej koži
presvedčili o žravosti miliónov komárov.
Náš vedúci pán Petrinec si ako ochranu
zaobstaral záclonu, ktorú nosil prevesenú
cez hlavu až do pol tela a tak dostal
prezývku nevesta.

V obci NNaappaappiiiirrii, ktorá leží na 66°
33’severnej šírky, prišli k hranici
Severného polárneho kruhu. Lofoty
samozrejme nechýbali a „svolvaerská“
koza neodolala našim nohám. Krása Lofot
sa ťažko opisuje – treba ju vidieť na vlast-
né oči! Je to spleť dlhých morských zálivov
ohraničených strmými skalnými svahmi –
fjordmi.

Okrem hôr sme obdivovali
nefalšovanú, prirodzenú a nevyumelko-

vanú krásu – čistotu prírody a krajiny,
farebnosť drevených domčekov na vidieku.

A mestá? Zastavili sme sa krátko 
v peknom centre TTaalliinnuu, symbolicky 
v KKiirruunnee a v KKooddaannii. Počas povinných 
9 hodín prestávok sme obdivovali OOsslloo
a tiež nemecké stredoveké hanzové mesto
LLuubbeecckk.

A aká najzaujímavejšia príhoda sa mi
vryla do pamäti? V meste Lubecu sme mali
povinnú 9–hodinovú prestávku. Popozerali
sme krásy starého prístavného mestečka,
a keďže nám zostalo ešte asi 4 hodín času
a bolo neskoro večer, rozhodli sme sa na
chvíľu si zdriemnuť. Vytiahli sme spacáky –
karimatky a uložili sa pod jednou veľkou
strechou. Môj kamarát zo Žiliny mal tú
smolu, že sa uložil ako prvý v rade, (mimo-
chodom hneď vedľa mňa). Kde sa vzal tu,
sa vzal, domorodec vracajúci sa z práce
neskoro v noci domov na bicykli, poznajúc
miestne skratky, žiaľ, netušiac, akých
„odvážlivcov“ v noci na chodníku stretne,
prešiel môjho spiaceho kamaráta. Tie vys-
trašené výrazy tvári oboch zúčastnených,
na tom sa nedá nezasmiať a vždy keď sa
stretneme sa na tom dobre zabavíme.

PPeetteerr  ŠŠuurriinn

N a j fo to g r a fova n e j š í
skalný útvar v Nórsku –
PPrreeiikkeessttoolleenn  ((KKaazzaatteeľľňňaa))  
vv  jjuužžnnoomm  NNóórrsskkuu je prírod-
nou raritou a boli sme radi,
že sa ešte nezrútila do 600
m do Lysenfjordu ani počas
nášho výstupu. Rovnakú
radosť sme mali pri pol-
nočnej 6–hodinovej túre na
Kjaerag – kuriózne vklinený
balvan v 1000m výške nad
tým istým fjordom.
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Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou a
Školské stredisko záujmovej činnosti podporujú šport a zapá-
jajú sa do rôznych súťaží, kde si môžu zmerať svoje sily žiaci –
drevári so súpermi. Zúčastnili sa dvoch podujatí. Najzdatnejší
žiak a žiačka bolo prvým, ktoré sa uskutočnilo na Spojenej
škole v Turanoch. Školu reprezentovali Tomáš Turner z 1.A,
Monika Repková z 1.O, Erik Komár z 1.Ad, Ján Šulek z 1. Ad,
Lenka Moravcová z 2.O, Lukáš Pytel, Erik Komár a Ján Šulek z
1. Ad triedy. Chlapci súťažili v týchto disciplínach: opakované
tlaky s činkou v ľahu na vodorovnej lavičke, 75% hmotnosti
pretekára, trojskok odrazom znožmo, opakované zhyby na
hrazde, opakovaný sed – ľah (60 sekúnd). Dievčatá: šplh na
tyči s prírazom (4,5 m), trojskok odrazom znožmo, hod plnou
loptou obojručne, opakovaný sed – ľah (60 sekúnd). Súťažiaci
boli rozdelení do kategórií podľa roku narodenia a výšky. SOŠ
získala 3 ocenenia. Dve druhé miesta obsadili Monika
Repková a Lenka Mravcová a 3. miesto vybojoval Erik Komár.

Druhým podujatím bol III. ročník májového volejbalového
turnaja mládeže, ktoré zorganizovalo CVČ v Turzovke. Školu
reprezentovali žiaci: Marta Poliaková a Patrícia Surovčíková z
1.O, Pavol Jašurek a František Ceniga z 1.C, Peter Jašurek z
1.E, Emília Blaskovicsová, Petra Bielčíková a Júlia

Blaskovicsová z 2.O, František Hulák z 3.D, Michal Géra a Juraj
Sýkora zo 4.B a Michal Pavúk zo 4. N triedy. Umiestnili sa na
treťom mieste. Naše družstva úspešne reprezentovali školu,
mali výborných súperov a podali kvalitné výkony, za ktoré sa
nemusia hanbiť. Dvaja tréneri Mgr. P. Maďari a Mgr. M.
Ondrušek pripravujú našich žiakov na rôzne športové súťaže,
im patrí srdečná vďaka za obetavú prácu. Športovci dokázali,
že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle a športovo
povzbudzovať ostatných.

SOŠ sa dňa 5. mája 2009 zúčastnila okresného kola v
atletike stredných škôl, ktoré sa uskutočnilo na štadióne FK
Čadca. Školu vynikajúco reprezentovali chlapci a dievčatá nie-
len v bežeckých, ale i technických disciplínach. Najväčší
úspech zaznamenali títo žiaci:

1. miesto Anton Fuňák – skok do diaľky
1. miesto František Hulák – beh 1500 m
1. miesto Jozef Šadibol – beh 3 000 m
2. miesto Anton Ramšák – beh 100 m
2. miesto Monika Repková – beh 200 m
3. miesto Anton Fuňák – beh 200 m
3. miesto Anton Fuňák, Anton Ramšák, Matej Štrba – štafe-

ta 4 x 100 m
Našich žiakov pripravili na súťaž Mgr. Peter Maďari, Mgr.

Marián Ondrušek a Bc. Ľubomír Pastva. Patrí im vďaka za obe-
tavú prácu. Poďakovanie patrí aj CVČ v Čadci a tímu okolo
Márie Čamborovej–Priečkovej za každoročne usporadúvajú
tieto atletické súťaže a tak spolu s vyučujúcimi telesnej
výchovy sa snažia zachrániť atletiku v okrese a v regióne.

Ďalším športovým podujatím bola účasť kvalifikačného
kola Žilinského kraja vojensko-branného cvičenia, ktoré orga-
nizovalo Regrutačné stredisko Personálneho úradu
Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa
29.4.2009. Súťaže sa zúčastnilo 10 stredných škôl z celého
kraja, kde si šesťčlenné družstvá – 4 chlapci a 2 dievčatá
zmerali sily v týchto disciplínach: ľah – sed, kľuky, člnkový beh,
skok do diaľky, skok z miesta, 12 minútový beh. Naša škola
získala 1. miesto so 70–bodovým náskokom. Štyri družstvá
postúpili do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 22. –
25. júna 2009 vo Výcvikovom priestore vojenského obvodu
Lešť. 

MG

Výstavba tribúny pokračuje...

Športové aktivity

drevárov


