
Mesto sa rozlúčilo so svojím primátorom
Jozefom Horníkom

4/2009 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Ing. Jozef Horník
(1959 – 2009)
Narodil sa v Trenčianskych

Tepliciach. Vyštudoval Elektro-
technickú fakultu Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave.
Pracoval ako technik v Kovo-
výrobe Krásno nad Kysucou a v
stavebnej firme v Banskej Bystrici.
V rokoch 1993 – 1999 bol pred-
nostom vtedajšieho obecného
úradu Krásno a od roku 1999 bol
riaditeľom spoločnosti GWS s.r.o.
Zborov nad Bystricou. V roku
2007 bol zvolený za primátora
mesta Krásno nad Kysucou. Bol
ženatý a spolu s manželkou
Jaroslavou a deťmi Marekom a
Kristínou býval v prímestskej časti
Kalinov. Zomrel 24. júla 2009.

27. júl 2009

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

Stratili sme človeka, ktorý sa
nebál riešiť problémy, ale rád prijal
i nové návrhy a pomoc pri ich
riešení.

Jozef Horník odišiel z tohto
sveta, ale rozlúčka s jeho telesnými
pozostatkami na cintoríne nezna-
mená, že zabudneme na jeho činy
a na to, čo chcel ešte vykonať.
Chcem poprosiť občanov Krásna,
aby sme spoločne z úcty k Jozefovi
pokračovali v jeho začatej práci. Za
seba chcem uistiť všetkých
občanov, že pokiaľ budem môcť,
chcem v tomto diele pokračovať 
i realizovať nové projekty tak, aby
sme boli hrdí na naše mesto.
Záverom chcem poďakovať
všetkým, ktorí prispeli k dôstojnej
rozlúčke s primátorom, najmä vdp.
Mgr. Pavlovi Špitovi, pracovníkom
mestského úradu a zástupcom
organizácií mesta, mestským
hasičom, pohrebnej službe,
muzikantom a všetkým, ktorí
pomohli pri organizácií.

Česť jeho pamiatke.
IInngg..  JJoozzeeff  GGrraappaa

zzáássttuuppccaa  pprriimmááttoorraa

Milí Krásňania, 
dnes sa k Vám dostáva prvé

vydanie nášho časopisu od
smrti primátora Ing. Jozefa
Horníka. Ráno 24. júla 2009
bolo pre mňa aj napriek letným
teplotám mrazivé a zároveň
veľmi bolestivé. V noci zomrel
blízky človek, priateľ, spolupra-
covník a dobrý kamarát. Táto
správa nezarmútila iba mňa, ale
celé Krásno a blízke okolie. Veď
najmä my – obyvatelia Krásna,
sme v tento deň stratili človeka,
ktorý za 2 a pol roka začal dávať
mestu nový život a smerovanie. 
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Uznesenia z mimoriadneho MZ zo dňa 9. júla 2009

Uzn.č. 133/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, Milan Šuráb,
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala 
a program mimoriadneho rokovania MZ.

Uzn.č. 134/2009 – MZ odporúča pripraviť úpravu
rozpočtu tak, aby bolo možné dokončiť most cez rieku
Bystrica, prípadne vyvolať jednanie s dodávateľom stavby.

Uzn.č. 135/2009 – MZ ruší centrálnu kotolňu po vybu-
dovaní bytových kotolní.

Uzn.č. 136/2009 – MZ poveruje zastupovaním primátora
zástupcu primátora Ing. Jozefa Grapu v súlade so
zákonom č. 369/1990 Zb. paragraf 13b, odst. 3 kompeten-
ciami v plnom rozsahu právomoci primátora počas jeho
neprítomnosti.

Uzn.č. 137/2009 – MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 8 
v bytovom dome č. 1984 p. Jane Bednárikovej s deťmi,
bytom Krásno nad Kysucou, Zákysučie č. 655.

Uzn.č. 138/2009 – MZ schvaľuje ako náhradníčku v prí-

pade uvoľnenia bytu rodine Jendrišákovej, bytom
Zákysučie č. 655, Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 139/2009 – MZ schvaľuje predaj pozemku v časti
mesta Zákysučie, ktorý bude vyčlenený GP pre firmu
STAMA plus, s.r.o. na vybudovanie bytového domu do
osobného vlastníctva za cenu 1 euro s tým, že bytovka
bude postavená do 2 rokov, v opačnom prípade bude
pozemok predaný mestu za tú istú cenu. 

Uzn.č. 140/2009 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia 
č. 73/2009 a to tak, že ruší predaj pozemku p.č. 6417/293
pre Milan Kuric, bytom Krásno č. 1301, pozemku p.č.
6417/292 pre Ing. Peter Poláček, bytom Krásno č. 158,
pozemku p.č. 6417/291 pre Ladislav Hrubý, bytom Krásno
č. 1378 a schvaľuje predaj pozemku p.č. 6417/293 p. Ľuboš
Ďurana, bytom Krásno č. 1274, pozemku p.č. 617/292 pre
Peter Kapitulčin, bytom Krásno č. 1378, pozemku p. č.
6417/291 pre Roman Kapitulčin, bytom Krásno č. 1435.

Až teraz som si uvedomila, že aj počasie sa lúči 
s výnimočnými ľuďmi. Vo štvrtok večer sa mestom prehnala
obrovská búrka a v tej chvíli som si pomyslela, „Len nech nie
sú záplavy...“ Ráno, keď som išla do práce, som sa dozvedela
tú smutnú správu, že naše mesto prišlo o svojho vodcu.
Spomenula som si na nočnú búrku a pochopila som, že príro-
da to vedela... Prúdy vody v tú noc, čo vytiekli, o pár hodín tiek-
li z očí tých, ktorí ho poznali... 

Plný kostol hovoril za všetko, že odišiel človek, ktorého ľudia
mali radi a ktorého si vážili. Celý deň bol slnečný, a keď smú-
točný sprievod opúšťal kostol, nebo sa zatiahlo a začal fúkať
vietor. Vietor a sirény... Rozlúčky bývajú ťažké a bolestné,
hlavne, keď prichádzajú priskoro.

Od začiatku týchto novín bol primátor Ing. Jozef Horník 
s nami a náš fotoarchív je tiež veľavravný. Vždy bol usmiaty a
pripravený pomôcť, kde to práve bolo potrebné. Dokázal sa
zastať svojich spolupracovníkov a veril ľuďom. Jeho najbližším
chceme vysloviť úprimnú sústrasť.... ĽP

Takto si ho zapamätáme...

Prvé číslo
krásňanských
novín sa „krsti-
lo“ cukrom, aby
prinášali len
dobré správy...

Návšteva pre-
biehala v dobrej
atmosfére a
prezident spomí-
nal aj na svoje
neformálne
návštevy
Krásna...

Prvá návšteva
prezidenta
Slovenskej
republiky, Ivana
Gašparoviča –
26. apríl 2007,
privítanie chle-
bom a soľou...

Prestrihovanie
pásky a kolaudá-
cia nového ihriska
v Kalinove 
– 8. október 2007

Stavanie a vaľanie Májov, tradicia,
ktorá má silné korene v našom meste,
máj 2008

Bol šporovým
n a d š e n c o m ,
hrával futbal.
Fotografia je z
m i n u l o ro č n e j
K r á s ň a n s k e j
desiatky.

Š t a f e t a
ústavy 4. sep-
tember 2008,
na štafetový
kolík priviazal
p r i m á t o r
stuhu....

Deň s ozbrojenými zložkami 10. jún 2009, spolu 
s Ing. Jozefom Grapom a Mgr. Vladimírom Targošom.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 10. augusta 2009

Uzn.č. 143/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu 
v zložení: Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala, Mgr. Gabriela
Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, Miroslav
Capek a program rokovania MZ.

Uzn.č. 144/2009 – MZ schvaľuje VZN o mestskej polícii
Uzn.č. 145/2009 – MZ schvaľuje Organizačný poriadok

mestskej polície
Uzn.č. 146/2009 – MZ schvaľuje VZN o výstavbe, správe,

údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Krásno
nad Kysucou.

Uzn.č. 147/2009 – MZ schvaľuje opravu vodovodu 
v osade Jantov s tým, že zabezpečí výkopové práce od rez-
ervoára po sprevádzkovanie vodného zdroja.

Uzn.č. 148/2009 – MZ schvaľuje rodine Vl. Gacíka 
s manželkou Annou, bytom Krásno č. 1499 prednostné
pridelenie 3–izbového bytu v Zákysučí.

Uzn.č. 149/2009 – MZ schvaľuje odkúpenie od Vl. Gacíka
s manželkou Annou, bytom Krásno č. 1499 jednoizbového
bytu č. 46, ktorý sa nachádza na 4. poschodí bytového
domu s. č. 1499, vchod č. s. 1499, ktorý je postavený na
parcele KNC 98/18 v Krásne nad Kysucou,

– spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti a to parcely
KNC 98/18 – zast. plocha o výmere 663 m2 v podiele
3522/272831, výmera pripadajúca na prevádzaný podiel
predstavuje 8,55 m2,

– spoluvlastníckeho podielu vo výške 3522/272831 na
spoločných častiach a zariadeniach domu č. s. 1499, ktoré
sú vedené na LV 5301 za kúpnu cenu 1773,52 eur + výmena
okien.

Uzn.č. 150/2009 – MZ schvaľuje príspevok 100 eur pre
Ladislav Hrubý, bytom Krásno 1378 ako príspevok na
vydanie knihy Letné cesty.

Uzn.č. 151/2009 – MZ ukladá mestskému úradu prehod-
notiť uzn.č. 94/2009 s tým, že po vypršaní zmluvy p.
Šurábovej, bytom Krásno – Ul. MUDr. Hálka 1716 na
prenájom časti pozemku p. č. 44/45 na postavenie prenos-
nej betónovej garáže a túto zmluvu už nepredlžovať.

Uzn.č. 152/2009 – MZ schvaľuje pridelenie uvoľneného
bytu č. 2 po Andrei Polákovej v bytovke č. 1984 

p. Miroslave Šlapkovej, bytom Krásno č. 1301.
Uzn.č. 153/2009 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-

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

– zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení
žiadosti o NFP,

– financovanie projektu vo výške 5% z celkových opráv-
nených výdavkov na projekt t.j. vo výške 66.390 EUR.

Uzn.č. 154/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu s doplnením:

v príjmovej časti 
– príjem za predaj pozemkov v sume 21.389 eur
vo výdavkovej časti
– plynofikácia byt. domov Zákysučie v sume 4.790 eur
– námestie a pešia zóna v sume + 16.599 eur. 
Uzn.č. 155/2009 – MZ konštatuje, že mandát primátora

mesta Krásno nad Kysucou zanikol v súlade s ustanovením
par. 13 a ods. 1 písm. i zákona č. 369/1990 o obecnom zri-
adení v znení neskorších predpisov. Mandát zanikol
smrťou dňa 24. 7. 2009.

Uzn.č. 156/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 157/2009 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za I. polrok 2009.

Uzn.č. 158/2009 – MZ berie na vedomie správu o činnos-
ti mestskej polície.

Uzn.č. 159/2009 – MZ berie na vedomie žiadosť občanov
v osade Vlčov – Zákysučie s tým, že riešenie tejto žiadosti
a problémov s vodou vo Vlčove bude predmetom ďalšieho
rokovania MZ.

Uzn.č. 160/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Márie Mikovej,
bytom Krásno č. 1506 o odpredaj časti pozemku p. č. KNC
12492/1- časť Blažkov vzhľadom na nevyjasnenosť vlast-
níckych vzťahov.

Uzn.č. 161/2009 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku p. č.
KNC 6780/23 Ing. Ľubomírovi Faktorovi, bytom Krásno č. 143.
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Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy:

Blažkov Krásno Kalinov
September 21. 9. 22. 9. 23. 9.
Október 26. 10. 27. 10. 28. 10.

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

Kalendárium 2009
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 – medzinárodná
fotografická súťaž pre mladých Kultúrny
prameň

November 26. ročník cestného behu s medzinárod-
nou 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)

SSpprráávvaa  oo  ččiinnnnoossttii  MMeessttsskkeejj  ppoollíícciiee  zzaa  oobbddoobbiiee  

oodd  11..  11..  22000099  ddoo  3311..  77..  22000099
Mestská polícia Krásno nad Kysucou začala plniť svoje

úlohy v priamom výkone služby dňa 1. 2. 2009. V tomto
období MP ešte nebola v plnom technickom vybavení, chýbali
odznaky, zbrane, uniformy a iné vybavenie. Činnosť MP bola 
v  tomto období zameraná na založenie administratívy a orga-
nizácie MP. V období do polovice marca 2009 bola činnosť 
v priamom výkone služby iba preventívna, zistené priestupky
boli riešené pokarhaním. 

V uvedenom období bolo odslúžených 2 700 hodín v pria-
mom výkone služby. Na prechodoch pre chodcov v blízkosti
škôl bolo odslúžených 120 hodín. Od polovice marca bolo
vyriešených 519 priestupkov.

ZZ  ttoohhoo  vv  ddoopprraavvee  bboolloo  vvyyrriieeššeennýýcchh::
– 397 priestupkov – 85 v blokovom konaní na sumu 670 eur
– 312 vyriešených pokarhaním
PPrriieessttuuppkkyy  pprroottii  vveerreejjnnéémmuu  ppoorriiaaddkkuu::
– 122 priestupkov – 24 v blokovom konaní na sumu 180 eur
– 98 vyriešených pokarhaním

IInnáá  ččiinnnnoossťť  MMPP:
– spolupráca s PZ
– spolupráca so Železničnou políciou
– spolupráca so Slovenským rybárskym zväzom
– spolupráca s exekútorským úradom
– hasenie malých požiarov v meste
– asistencie Záchrannej zdravotnej služby pri transporte

agresívnych zranených osôb
– odchyt túlavých psov v meste, následné umiestnenie

psov v útulkoch, respektíve nájdenie nových majiteľov pre
odchytených psov 

Cieľom Mestskej polície je poskytovať občanom mesta
služby na ochranu a uplatnenie ich práv, navodenia pocitu
bezpečia, ochrana majetku a presadzovanie rozhodnutí
samosprávy do života mesta. K naplneniu týchto cieľov je
potrebné, aby Mestská polícia po stránke organizačnej, tech-
nickej, personálnej i etickej spĺňala očakávania verejnosti.

Celkovo máme za cieľ zlepšiť vzťah verejnosti k Mestskej
polícii a vylepšiť imidž Mestskej polície v jej očiach. Základným
predpokladom k tomuto je zabezpečenie dostatočnej infor-
movanosti verejnosti o jej činnosti.

Posvätenie kaplnky v Zákysučí

V našom meste pribudla nová kaplnka. Postavili ju na
podnet Ing. Jozefa Grapu, ktorý momentálne vykonáva
funkciu primátora mesta po zosnulom Jozefovi Horníkovi.
Kaplnka bola vysvätená v sobotu 22. augusta 2009
počas svätej omše, ktorú celebroval krásňanský dekan
Pavol Špita. Vo svojej kázni zdôraznil význam rodiny 
a potrebu pravého kresťanského života, lebo len tak sa
dá prekonať množstvo prekážok, s ktorými sa dnes ľudia
stretajú.

Na nápad postaviť kaplnku prišiel Ing. Jozef Grapa pred
dvoma rokmi. Išiel vtedy navštíviť svojich rodičov. Bolo to
v októbri, pršalo. Keď videl v tom sychravom počasí, ako
sa ženy modlia pri obrázku, vtedy si zaumienil, že by si
zaslúžili nejaké útulnejšie miesto. Také, kde by boli ukry-
té pred dažďom. Hľadal vhodný priestor na stavbu, musel
sa popasovať s rôznymi variantmi, dal vypracovať projekt.
Dnes kaplnka stojí a bude slúžiť svojmu účelu.

Na prvej omši spojenej s posvätením Božieho stánku
sa zišlo okolo osemsto veriacich. Kaplnka je zasvätená
Panne Márii Kráľovnej. Na sviatosti boli prítomní aj
manželia Jozef a Renátka Grapovci. 

Osnovateľ sakrálnej stavby Jozef Grapa sa chce týmto
poďakovať všetkým, ktorí pomohli pri výstavbe, najmä
rodákom zo stanice Emilovi Sýkorovi, Petrovi Sýkorovi,
ďalej Petrovi Ďuranovi, riaditeľovi ZSDŠ Jánovi Palkovi,
predsedovi ŽSK Jurajovi Blanárovi, mestu Krásno s mod-
litbou za bývalého primátora Jozefa Horníka, Jánovi
Jarabicovi, projektantovi Oliverovi Golisovi, firme SOLÁR,
s.r.o., Gregor Hudec, Žilina, pánovi dekanovi, kňazom,
urbáru mesta a tým, ktorí sa postarali o úpravu areálu. 
O kaplnku sa budú starať miestni obyvatelia. Interiér pos-
tupne doplnia lavice na sedenie a krížová cesta. Počíta
sa aj s ďalšou úpravou okolia.

LH

V pondelok 10. augusta 2009 sa vo veľkej zasadačke
mestského úradu zišli poslanci na riadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Rokovali aj o uvoľnenom
mandáte primátora mesta Ing. Jozefa Horníka, ktorý
zomrel po dlhej a ťažkej chorobe 24. júla. Ako nás infor-
moval jeho zástupca Ing. Jozef Grapa, mestské zas-
tupiteľstvo zobralo na vedomie zánik mandátu v súlade
s ustanovením paragrafu  13 a, odst. 1, písm. i zákona
č. 369/1990 o Obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov. Mandát zanikol smrťou primátora 24. júla
2009.

„Mestské zastupiteľstvo si minútou ticha uctilo smrť
primátora Ing. Jozefa Horníka,“ povedal nám Ing. Jozef
Grapa. 

„Do uskutočnenia volieb som poverený vedením
úradu ja. Na základe prijatého uznesenia musí Národná
rada SR najneskôr do šiestich mesiacov vypísať nové
voľby.“ LH

Rozhodovali aj o mandáte

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

Mestská polícia informuje

Divadlo SKALA 
v kaštieli Radoľa

Mesto Krásno nad Kysucou v zastúpení
KRASBYT, s.r.o. oznamuje, že sú k dispozícii
priestory na prenájom v Dome služieb, a to:
– od 1. 8. 2009 priestory o výmere 38,07 m2

– od 1. 9. 2009 priestory o výmere 45,64 m2

– d 1. 9. 2009 priestory o výmere 38,94 m2

Záujemcovia o prenájom sa môžu hlásiť osob-
ne v spoločnosti KRASBYT, s. r. o. alebo tele-
fonicky na tel. č.: 041/43 85 212.

PRIESTORY NA PRENÁJOM

Ochotnícke divadlo SKALA v nedeľu 19. júla 2009 v stre-
dovekých kostýmoch účinkovalo na popoludní nazvanom
Stredoveká kuchyňa v priestoroch kaštieľa v Radoli. 
V rámci popoludnia sa konala aj vernisáž výstavy veno-
vanej drotárstvu, na ktorú prišiel aj predseda ŽSK Juraj
Blanár. Podujatie pripravilo Kysucké múzeum v Čadci.

Počas dňa
bolo možné
ochutnať aj
tradičné stre-
doveké jedlá,
ako napr. gra-
hamové placky
či cícerovú kašu.
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OTVORENIE
Dňa 1. októbra 2009 bude slávnostne

otvorená Prírodovedná expozícia v Krásne

nad Kysucou v priestoroch kulturného domu.

Súčasťou expozície je aj krásna mamutica,

ktorá sa stala známou v širokom okolí.

Expozícia je jednou z pobočiek Kysuckého

múzea v Čadci.
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Nadácia VÚB každoročne vyhlasuje grantový
program Poklady môjho srdca zameraný na
ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva
Slovenska. Ide o zamestnanecký program,
čiže projekty sa predkladajú v spoluprá-
ci so zamestnancami VÚB. Cieľom
tohto programu je finančná podpora
menších objektov, ktoré sú kultúrny-
mi, umeleckými či prírodnými pok-
ladmi našej krajiny. Spomedzi 102
tohto roku podaných projektov,
hodnotiaca komisia vybrala 11 pro-
jektov a podporila ich v celkovej
výške spolu 69 530 eur. Projekt na
záchranu neskorogotickej Madony
s dieťaťom podal správca farnosti
Mgr. Pavol Špita, pracovníčka VÚB
Ing. Ľuboslava Kormancová a pro-
jekt pripravila Mgr. Ľubica
Podoláková. 

Neskorogotická plastika Madony s
dieťaťom pochádza z konca 15. storočia.
Autor polychrómovanej drevorezby je
neznámy. Socha je jedinou
pamiatkou na starý drevený
kostol, ktorý sa v našom meste

nachádzal. Tvorila súčasť oltárneho súboru, ktorý
bol zničený. Socha je napadutá červotočom, tak-

tiež poškodená neodbornými zásahmi.
Vďaka finančnej podpore Nadácie VÚB 

v súčasnosti prebieha jej reštaurovanie.
Opravená socha by sa na budúci rok

mala opäť vrátiť do Krásna a bude vys-
tavená aj pre verejnosť. Ide 
o najkrajšiu gotickú pamiatku na
Kysuciach a presahuje aj hranice
Kysúc. 

„Som rád, že sa nám podaril tento
projekt. Na Madonu sme dostali 6600
eur od Nadácie VÚB. Bude to stačiť na
jej zreštaurovanie. Je to pamiatka, ktorá
si zaslúži našu pozornosť. A je škoda ju
neukázať verejnosti,“ povedal správca
farnosti Pavol Špita.

Okrem našej sochy nadácia podpo-
rila aj neďaleký hrad Lietavu, kde

neustále prebiehajú práce na zakonzer-
vovanie hradu. Je to jeden z najrozsiah-

lejších hradov na Slovensku a z ktorého je
prekrásny výhlad aj na
Kysuckú bránu.

– r –
Bol pre nás raj navždy stratený? Existujú pravidlá pre život 

s vílami? Možno urobiť interview s rusalkou? Musí Popoluška
čakať na svojho princa? Dá sa cestovať prstom po mape? Ako
si dohodnúť rande s amazonkou? Čo robiť, keď v bare stret-
nete Odina? O čom hovoria lovci upírov? Ako sa zaľúbiť do
Zlatovlásky? Jubilejná kniha Miloša Jesenského po roku voľne
nadväzuje na čitateľsky úspešnú antológiu „Moja láska,
Snehulienka“. Opäť sa v nej stretávame nielen s tým druhom
textov, ktoré on samotný označuje za „krehké veci“, ale
súčasne aj s jeho dvadsiatym knižným titulom symbolizujúcim
dve desaťročia, ktorými sa zapísal do publicistiky a literatúry.

NNaa  zzaaččiiaattookk  ssii  nneemmôôžžeemm  ooddppuussttiiťť  oottáázzkkuu,,  kkttoorráá  aassii  nnaappaaddnnee
kkaažžddéémmuu::  nniiee  jjee  ttiittuull  ttvvoojjeejj  nnaajjnnoovvššeejj  kknniihhyy  pprroovvookkuujjúúccii??

„Pravdepodobne áno, ale len na prvý pohľad. Hneď tretia
kapitola totiž nesie názov „Aj muži potrebujú rozprávky“. 
S tými rozprávkami je to však predsa len diskutabilné – aj keď
ide v tomto prípade o príbehy pre dospelých, princezné, víly,
rytieri, draci a čarodejnice, tak ako ich poznáme z detstva sú
ich neoddeliteľnou súčasťou, práve tak ako patria aj do nášho
každodenného života.“

NNoo,,  oodd  aauuttoorraa,,  kkttoorrýý  ppooppiissuujjee,,  aakkoo  ssaa  mmoožžnnoo  zzaaľľúúbbiiťť  ddoo
ZZllaattoovvlláásskkyy,,  bbyy  ssmmee  ssoottvvaa  mmoohhllii  ččaakkaaťť  nniieeččoo  iinnéé..  AAllee,,  ppoottrreebbuu--
jjeemmee  ddnneess  rroozzpprráávvkkyy??  

„Aj keď to často nerobím, odpovedal by som pre tento prí-
pad protiotázkou: Môžeme v dnešnej dobe urobiť svoje deti
šťastnými? To je azda tá najdôležitejšia otázka. Svet budú
čoskoro vytvárať tí, ktorí sú dnes deťmi, avšak pokiaľ máme
snívať o lepšej budúcnosti, tí, ktorí ju budú vytvárať, musia byť
dnes šťastní a musia vyrastať v tom rozprávkovom, nezvyča-
jnom prostredí, pretože aj oni sú nezvyčajní. Rozprávkové
príbehy vytvárajú svet detskej imaginácie, ktorú by sme si mali
udržať aj v dospelom veku, umožňujú nám ďalej žasnúť, veriť
a snívať. A keďže patrím k tým, ktorí dávnym rozprávaniam
pripisujú mimoriadny význam, domnievam sa, že stojí za to
preskúmať ich skutočné posolstvo podľa celého radu kľúčov,
ktoré sa podivuhodným spôsobom nachádzajú vo všetkých
rozprávkach a legendách.“

TTaakkžžee  rroozzpprráávvkkyy,,  kkttoorréé  mmnnoohhíí  ppoovvaažžuujjúú  zzaa  pprrííbbeehhyy  vvhhooddnnéé
pprree  iibbaa  aakk  pprree  ddeettii,,  mmaajjúú  uunniivveerrzzáállnnuu  ppllaattnnoossťť??

„O tom nemám žiadne pochybnosti. Domnievam sa, že aj
keby odrazu zmizli všetky knihy, v ktorých su uchované naše
dejiny a úspechy, všetko ľudské poznanie, keby sme stratili kon-
takt s písaným slovom, už len počúvanie týchto príbehov by
opätovne mohlo prebudiť ľudské vedomie samotným vnímaním
ich pradávnej symboliky. Preto majú rozprávkové motívy v indi-
viduálnom i kolektívnom vedomí takú dôležitosť, pretože pri
stretnutí s nimi môžu v otvorenej, čistej mysli prebudiť celý rad
fascinujúcich myšlienok, veľké intelektuálne, duchovné alebo
citové pohnutia, ktoré sú nesmierne inšpirujúce.“

VVzzhhľľaaddoomm  kk  ttoommuu,,  žžee  aajj  vv  tteejjttoo  kknniihhee  ppookkrraaččuujjeešš  vv  aannaallýýzzee
rroozzpprráávvkkyy  oo  ČČeerrvveenneejj  ČČiiaappooččkkee,,  jjee  aassii  nnaammiieessttee  oottáázzkkaa,,  ččoo  ťťaa
vvllaassttnnee  nnaa  pprrííbbeehhuu  oo  ttoomm,,  aakkéé  nneebbeezzppeeččnnéé  jjee  ssttrreettnnúúťť  vv  tteemm--
nnoomm  lleessee  vvllkkaa,,  vvllaassttnnee  pprriiťťaahhuujjee??

„Ide predovšetkým o motív samotný. V mnohých
rozprávkach sa objavuje les, v ktorom sa stráca ženský prvok,
ktorý ako symbol predstavuje dušu a v rozprávke Červenej
Čiapočke je asi najviac čitateľný. Inokedy je spájaný s holubi-
cou alebo belosťou – ako Snehulienka – inak povedané s
nevinnosťou. Duša obsahuje protikladný prvok, tieň, ktorý sa
ju snaží strhnúť do priepasti, až nakoniec upadá do pazúrov
mužského elementu (vlka) predstavujúceho hmotu. 
V rozprávkach, ale aj v mytológii všeobecne teda les pred-
stavuje veľký konflikt, je to život, jeho samotná dynamika, v
ktorej človek stráca vlastnú identitu. Svet je iba ilúzia, to je
prvá a základná estetická pravda, ako napísal Vicente Risco a
teda sa nemôže príliš líšiť od rozprávok.“

AAkk  bbyy  ssii  mmaall  nnaa  zzáákkllaaddee  ssvvoojjeejj  kknniihhyy  zzhhrrnnúúťť  ssttrruuččnnee
ppoonnaauuččeenniiee  zz  rroozzpprráávvookk,,  ččíímm  bbyy  ssii  iicchh  ppoossoollssttvvoo  ččiittaatteeľľoomm
sspprroossttrreeddkkoovvaall??

„Ak dovolíš, poslúžim si parafrázou výroku profesora Juana
Gilberta, ktorého prácu v tomto smere veľmi obdivujem. Ak
pre dospelého existuje najdôležitejší odkaz rozprávok, potom
celkom určite spočíva v tom, že všetko na tomto svete má
svoju príčinu a pôvod. Takýmto spôsobom niektoré krásne a
fantastické formy zaplavujú ako jemná vôňa celý tento
výnimočný svet, zahaľujú hlboký zmysel boja, ktorý vedie
ľudstvo od jeho úsvitu cez porážky a víťazstvá. Ide nepochyb-
ne o dlhé putovanie po cestičke v temnom a nebezpečnom
lese, kedy hľadáme onú zázračnú „krajinu“, „mimo les“, na
vrchole štítu, črtajúceho sa na obzore a zaliateho slnkom,
všetko to, čo tusíme, všetko, čo milujeme, avšak na čo zabú-
dame, keď ponorení do sna bez času blúdime ako tiene bez
toho, aby sa nám dostalo zázračného bozku poznania, aby
sme si spomenuli, že sa teraz nachádzame v lese a nie na
mieste, po ktorom túžime celou svojou dušou. Ako pripomína
profesor Gilbert, iba ten, kto je pripravený bojovať za svoju slo-
bodu môže uchopiť meč vôle, vytiahnúť ho z vnútra zeme a
rozťať aj vietor. Práve tento silný a večný meč, ktorý môžeme
stotožniť s láskou môže presekať les, aby sa naša duša, táto
stratená princezná, vrátila na miesto, ktoré je mimo
nebezpečia temného lesa, sebectva a klamých zrkadiel pýchy,
ale na ktorého nebi možno ešte stále vidieť žiariacu hviezdu,
ktorá nám rovnako ako v starých príbehoch ukazuje cestu.“

ĽP

Dvadsiata kniha Dr. Miloša Jesenského 
je opäť venovaná ženám a starobylým príbehom

ŽENY POTREBUJÚ ROZPRÁVKY

GOSPELOVÉ DNI KYSUCE 2009

PROGRAM:

Piatok 4. 9. 2009 
(kultúrny dom) 

18:00 LÁMAČSKÉ CHVÁLY, BRATISLAVA
Worshipová hudobná skupina 

19:00 CHVÁLY A UCTIEVANIE BOHA
Prednáška, diskusia, Mgr. Mário Tomášik, Bratislava

19:50 S TEBOU, BEZ TEBA
Tanečné divadlo Ji:dí Krásno nad Kysucou 

21:00 ZÁVER PROGRAMU 1. DŇA

Sobota 5. 9. 2009 
(kultúrny dom) 

16:00 SOĽ A CUKOR, TATRANSKÁ LOMNICA
Pop folková formácia so slovenskými a anglickými
textami 

17:00 INVENTION, ŽILINA
Worshipová hudobná skupina 

18:00 FOR VIP, ŽYWIEC, POĽSKO
Poprocková hudobná skupina 

19:00 R.E.J., ČESKÝ TĚŠÍN
Skupina pod vplyvom british pop music 

20:15 TIMOTHY, PREŠOV
Legendárna worshipová hudobná skupina 

21:30 ZÁVER PROGRAMU 

Organizuje občianske združenie Kultúrny prameň za podpory Mesta Krásna nad 
Kysucou a Žilinského samosprávneho kraja 

INFORMÁCIE: 0907 801 688, http://gospelkysuce.php5.sk/ 
VSTUPNÉ ZDARMA! Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny programu!

medzinárodný festival gospelovej hudby

POKLAD môjho srdca



Krásňan 9ŠKOLSTVO8 KULTÚRA Krásňan

Materská škola Prvosienka 

Materská škola Prvosienka ako tradične predkladá
deťom dedičstvo našich predkov, tak aj tento rok detí
zažili váľanie Mája, ktorý mali postavený vo dvore. 

Deň detí sa niesol vo veselej atmosfére. Detí z jed-
notlivých tried vystupovali a konalo sa školské kolo 
v dramatizácii. Mohli sa taktiež predviesť v športovej
olympiáde, v disciplínach ako beh na krátku vzdia-
lenosť, beh pomedzi prekážky, preskakovanie prekážok,

prechod cez strachové vrece, či nosenie ping-pongovej
loptičky na lyžičke. Za odmenu si odniesli diplom,
medailu a bublifuk. 

Tradičné je aj stretnutie detí s koníkmi, na ktoré sa
vždy tešia. Každé dieťa sa mohlo na poníkovi aj previesť.
Na záver školského roka sa konala rozlúčka 
s predškolákmi, ktorí už v septembri zasadnú do
školských lavíc.

Základná škola Mládežnícka
R e k o n š t r u k c i a
základnej školy na
Mládežníckej ulici,
pred letnými prázdni-
nami – nadstavba
jedálne, pavilónu B
a budovy dielní.

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

Srdečne Vás pozývame do novootvorenej
verejnej lekárne vo Vašom zdravotnom stre-
disku. Návštevou v našej lekárni získate aj
DOBRÚ KARTU, na ktorej si za všetky náku-
py zbierate body, a tie body vymeníte za
tovar z našej „darčekovej“ ponuky. Tešíme sa
na Vašu návštevu. Príďte a vyberte si z boha-
tej ponuky našej lekárne a nechajte sa obslú-

žiť v príjemnom prostredí vyškoleným per-
sonálom, ktorý Vám vždy ochotne poradí 
a poskytne Vám všetky potrebné informácie.
Viac informácií nájdete v letáku pribalenom
vo Vašich novinách alebo priamo vo svojej
lekárni.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Od 2. 9.2009 sme tu pre Vás!

Otvárame Lekáreň Krásno v zdravotnom stredisku!

V nedeľu 6. septembra 2009 sa o 18.00 hodine uskutoční 
2. kolo speváckej súťaže Kysucké repete. V Kultúrnom
dome opäť zaznejú piesne v podaní  interpretov z nášho
mesta a okolia. Z 1. kola postúpili Ferdinand Blahuta, Ján
Stasinka a víťazka Zuzana Gacíková. Ďalej sa predstavia
Jana Beliančinová, Emil Pagáč, Jana Ďurmeková. O víťazovi
budú opäť rozhodovať diváci. Hosťom programu je spevák
Otto Weiter, ktorý bude mať na záver programu auto-
gramiádu.
Vstupné je 4 eura a vstupenky si môžete zakúpiť v mestskej
knižnici, tel. 041/43 85 239 

2. kolo súťaže Kysucké repete
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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 KrásňanMATRIKA

Krásňania na cestách...

3. 

Tak nakladáme, všetko
naložené. Nastupovať. Sme
všetci? Super, štartujeme.
Otočíme kľúčikom v zapaľovaní
a nič. Čo je? Skúšame to ešte raz
a nič... Však pred chvíľou išlo no,
ale teraz nejde. Každý z nás ešte
vyskúšal otočiť kľúčikom, ale
úplne nič...

Tak nejako začala naša cesta
na najsevernejšie miesto Európy
a nebola to posledná nepríjem-
nosť, ktorá sa nám cestou pri-
hodila. Ale ani táto ani to, že sme
sa museli vracať na dva valce s

odpoveďou u poľského mechanika
„motor kaput“, spať a zháňať
nové auto ani nič iné čo nasle-
dovalo, proste šli sme za svojím
cieľom, za svojím snom na sever. 

S dvojdňovým meškaním sme
sa opäť dali na cestu a začali
doháňať čas, ktorý sme stratili.
Snažili sme sa stihnúť všetky
trajekty, ktoré na nás čakali.
Prvou zastávkou po prejdení
poľskými hranicami bolo jedno
veľmi známe a navštevované
miesto v Európe neďaleko
hlavného mesta Vilnius – Hora
krížov. Litva je typický príklad
postkomunistickej krajiny, kde
nás na ceste obiehali obrnené
transportéry, vojaci so samopal-
mi...neviem, či to bola náhoda,
ale začalo to pôsobiť na nás
zvláštnym dojmom. Ako sme
však časom zistili, boli to
väčšinou policajné hliadky so
samopalmi. Avšak úspešne sme
došli bez strát do hlavného
mesta. Lenže ako nájsť tú horu,
keď široko–ďaleko sme nevideli
ani len pahorček. Pobaltské kra-
jiny sú jedná veľká doska. Tak
sme začali pleas, hallo, a tak a
onak parusky, avšak každý nás
viedol niekde len nie kam sme
chceli ísť. Až na jednej pumpe

zavolali nám zozadu nejaké
mladé dievča a to až prvé
rozumelo, čo vlastne chceme.
Lenže ani ona nevedela ako nás
tam naviesť. A zrazu z jasného
neba prišiel jeden pán okolo
štyridsiatky, ktorý nám len
povedal: poďte ja viem, kde to je,
poďte za mojím autom. To bolo
radosti. Hneď sme nasadli do
auta a už sme aj smerovali 
k Hore krížov. To miesto naozaj
pôsobilo zvláštnym dojmom.
Ťažko opísateľné... vyniesol som
si tam dva kríže, ktoré sa dali

kúpiť v blízkosti tohto miesta za
naozaj symbolickú cenu. Jeden
som obetoval za našu cestu 
a druhý za moju rodinu.

Ďalšou zastávkou bolo
Lotyšsko. Náš cieľ – pláž, kde 
v období socializmu chodilo veľa
štátnych príslušníkov. V súčas-
nosti je to nádherná pláž, kde
boli príjemné ceny a super
služby i ľudia, a hlavne sme sa
dohovorili konečne anglicky.
More bolo nádherné, teplé a pláž
posiata zlatým pieskom. Určite
to stálo za to i grilovačka na
pláži, ktorá bola ako sme neskôr
zistili zakázaná. Nad ránom sme
zažili najväčšiu búrku, akou sme
kedy stretli... tie blesky hromy
stáli za to.

Nasledujúci deň sme už
upaľovali,  aby sme stihli trajekt
z estónskeho mesta Tallin do
Helsiniek. Kvôli ďalšej kolízii
auta sme sa nestihli zastaviť, ale
niekedy nabudúce sa tam určite
vrátime. A prebrázdime tými
zaujímavými, a ešte tajuplnými
miestami pobaltských krajín,
ktoré skrývajú svoje čaro. 

Ján Drahňák
(nabudúce Fínsko a návšteva 
u Santa Clausa)

Expedícia Nordkapp 2009

Členovia Česko-Slovenskej expedície zľava: Tomáš Chamrád, 
Matěj Trávniček, Jan Černohorský, Peter Karnas, Ján Drahňák
a Ondřej Lembard 

Objavovanie sveta a nových končín zeme... Opäť
ďalší Krásňan na cestách... Aj minulý cestovateľ
navšívil Horu krížov, ale my sa k nej opäť vraciame,
pretože je to prekrásne miesto, kde sa zastavuje dych 
a pripomína, že duchovno je v živote dôležité, nielen
beh za pozemskými vecami. Až do konca roka nás
bude severskými krajinami sprevádzať Ján Drahňák.

Z dôvodu rekonštrukcie Domu
smútku v Krásne nad Kysucou sú na
miestnom cintoríne určité
obmedzenia, ktoré treba zo strany
návštevníkov cintorína rešpektovať.

Hlavná brána bude zatvorená 
a prechod nebude možný kvôli
bezpečnosti a stavebným prácam.
Na cintorín je dočasne vstup cez
bráničku z Revolučnej ulice.
Rekonštrukčné práce budú pre-
biehať do októbra 2009. Dom
smútku bude väčší, zmodernizovaný
a budú v ňom prebiehať pohrebné
obrady.

Rekonštrukcia Domu smútku

Narodení
Jacob Joseph Thomas, Amália Chovaňáková,
Radovan Karovič, Laura Jakubcová, Terézia
Ďuranová, Diana Krišicová, Jozef Šurina, Nela
Fojtíková, Samuel Špilák, Leonard Šadlák,
Lukáš Koňušík, Matúš Krúpa, Daniel Kimák,
Laura Brodová, Juraj Kurka, Patrik Šimašek,
Martin Brňák, Samuel Jakubec

Sobáše
Dušan Kanis a Veronika Šadláková
Daniel Schmidt a Lenka Gazdíková
Peter Lejsal a Elena Drahňáková
Pavol Chmulík a Zdenka Sloviaková
Ján Zakopčan a Miroslava Blažeková
Peter Kopera a Mária Tkáčiková
Anton Kubaň a Petra Buchtová
Miroslav Prišč a Katarína Lahutová
Jaroslav Straka a Martina Paholíková
Andrej Borový a Stanislava Heldová 

Úmrtia
Ing. Jozef Horník 52 r., Irena Šadláková 87 r.,
Mária Jakubcová 78 r., Anna Časnochová 61 r.,
Helena Jakubcová 62 r., Františka Kuricová 78
r., Irena Macurová 76 r., Leopold Poništ 75 r.,
Ľudovít Ihelka 73 r., Božena Kašubová 72 r.

JUBILANTI
Júl – august 2009

95 ročná Anna Ďuranová
85 ročná Irena Bajcarová
80 roční Jolana Pagáčová

Anna Gavlasová
Anna Šusteková
Justína Sýkorová

75 roční Mária Zátková
Anna Jacková
Anton Manas

70 roční Oľga Blahutová
Jozef Lehocký
Mária Kučerová
Jolana Vaňovcová
Peter Mitka
Helena Gajdošíková
Stanislav Šarlák
Jozef Ďurana
Mária Kubinová

Pani Anna Ďuranová 
oslávila 95 rokov.

Blahoželáme
MATRIKA
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Futbalisti v plnom nasadení...

Posledné tri zápasy má Krásno na svojom konte víťazstvá. Dňa 2. augusta 2009 vyhralo nad Závažnou
Porubou 3:0, 10. augusta 2009 nad Dolnou Ždaňou 4:2 a napokon 23. augusta 2009 vyhralo nad Veľkým
Krtíšom 4:3. Pri zápasoch nechýbal ani náš športový fotoreportér dekan Pavol Špita a zachytil naozaj
skvelé športové okamihy. A konečne aj radostné...

Zo zápasu s Veľkým Krtíšom...

Marián Seko, zápas s Dolnou Ždaňou               Marek Timek, zapas so Závažnou Porubou       Radosť z víťastva nad Dolnou Ždaňou


