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Začiatok septembra vyplnil už
7. ročník gospelového festivalu
Gospelové dni Kysuce 2009. O tom, že
sa zaradil medzi známe kysucké festivaly, niet pochýb. Vysoká návštevnosť
a kvalita programu hovoria za všetko.
Medzinárodný a nesúťažný festival
každoročne organizuje Občianske
združenie Kultúrny prameň z Krásna
nad Kysucou. Predsedu združenia
Ing. Štefana Štrbu som sa opýtala, ako
to vlastne začalo:
„Úplne na začiatku za mnou prišla
Júlia Buchtová, viedla vtedy združenie, že
by v Krásne mohol byť nejaký festival, aby
mladí ľudia nemuseli ďaleko dochádzať na
Campfesty, aby sme pozvali kapely sem, k
nám. Určite sme chceli, aby to bol
hudobný a nesúťažný festival pre mladých
ľudí. September nám prišiel najvhodnejší,
pretože tam bolo voľné miesto popri
ostatných kysuckých festivaloch. Chceli
sme vyplniť prázdne miesto a ponúknuť
mladým istý druh kultúry.“ Festival
podporilo aj mesto Krásno a Žilinský
samosprávny kraj a mnoho ďalších
sponzorov.
Festival začal v piatok 4. septembra
2009 sv. omšou vo farskom Kostole sv.
Ondreja, ktorú celebroval miestny
kaplán Jaroslav Dekan. Program
pokračoval v kultúrnom dome, kde
festival otvorila workshipová (chválová) hudobná skupina z Bratislavy
LÁMAČSKÉ CHVÁLY. Okrem piesní rozprávali aj o svojom živote s
Ježišom Kristom. Napriek tomu, ako
všetko ide dopredu a všetko je omnoho modernejšie, zdá sa, že viera a

náboženstvo sa stali nemodernými.
Samotný festival je kresťan-ským
podujatím a obidva dni bola sála plná
hlavne mladých ľudí, ktorí sa
otvorene hlásili k viere, ktorú na
Slovensko už v 9. storočí priniesli sv.
Cyril a sv. Metod.
Po Lámačských chválach nasledovala prednáška Mgr. Mária
Tomášika z Bratislavy na tému
Chvála a uctievanie Boha. Domáce
Krásno nad Kysucou zastupovalo tentokrát tanečné divadlo JI:DÍ, ktoré sa
predstavilo hrou S Tebou – Bez Teba.
Počas hodiny predviedli naozaj
skvelý výkon a zaujali publikum.
Príbeh rozprával o dievčati, ktoré
hľadá svoju cestu životom. Zaujímavo
znázornili boj dobra a zla, určite to
nebolo ich posledné vystúpenie...
Druhý sobotňajší deň otvorila
skupina SOĽ A CUKOR z Tatranskej
Lomnice, ktorá sa prezentovala dvojjazyčnými textami – v slovenčine a
v angličtine. Zo Žiliny docestovala
ďalšia
workshipová
skupina
INVENTION. Poľskú republiku zastupovala poprocková skupina FOR
VIP zo Žywca a z Českej republiky
docestovala skupina R.E.J. Vrcholom
festivalu bola prešovská skupina
TIMOTHY, ktorá je u publika veľmi
obľúbená a v súčasnosti pripravuje
ďalšie CD. Odznelo veľa svedectiev a
skúseností s vierou v dnešnom modernom svete. Organizátori už teraz
myslia na ďalší ročník, ktorý by mal
byť ešte kvalitnejší, zaujímavejší pre
ľudí a prinesie opäť skupiny zo
Slovenska, Čiech a Poľska.
ĽP
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Krásňan

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Na celom území Slovenskej republiky sa podľa §58 ods.
2 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z.z. dňa 14. novembra
2009 (sobota) uskutočnia voľby do orgánov samosprávnych
krajov v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V Krásne nad Kysucou sa voľby budú konať vo
volebných miestnostiach nasledovne uvedených budov:
BUDOVA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Volebný okrsok č. 1: (Námestie mieru, Lazná ulica,
Hôrky, Gašov, Šurabov, Ulica SNP – od cintorína po
Námestie mieru, Žilinská ulica, Ulica 1. mája od Mestského
úradu po bytovku 1336 vrátane, Lesnícka ulica, Ul. Jána
Palárika, Ul. Obrancov mieru, Kpt. Karola Pagáča, Kysucká
cesta, Ul. Štefana Kováča, Násypy, Bytovky: 1160, 1163,
1433, 1434, 1435, 1499).
BUDOVA MESTSKÉHO ÚRADU
Volebný okrsok č. 2: (Ul. SNP od cintorína po most v
Hornom Krásne, rod. dom č. 288, Ul. 1. mája od Domu
dôchodcov po Mestský úrad, Ul. Revolučná, Ul. 9. mája, Ul.

MUDr. Hálka, Ul. Struhy, Ul. Mládežnícka, Bytovky: 206,
207, 1019, 1020, 1270, 1274, 1275, 1301, 1303, 1331,
1378, 1384, 1538, 1617, 1652).

Krásňan

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Prírodovedná expozícia otvorená

BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY MICHALKOV
Volebný okrsok č. 3: (Blažkov, Poštkov, Michalkov,
Drozdov, Zbúnov, Vyšné Vane, Nižné Vane).
BUDOVA ZÁKLADNEJ ŠKOLY KALINOV
Volebný okrsok č. 4: (Jozefíkov, Radovka č. I a II,
Bohovičov, Škerenčákov, Jarabicov, Križovatka, Kopce, Šurinov, Gálov, Capov, Hackov, Mahútov, Pod Budínom,
Šustkov- Jedličník, Kuljovských, Maslákov, Lastovicov).
BUDOVA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY
Volebný okrsok č. 5: (Dielničky, Stanica, Uhliská, Vlčov,
Sýkorov, Macurov, Jantov, Grapov, Šustkov, Gavlasov, Ul. L.
Sojčáka, Gundašov, Bytovky: 1984, 1985).

V sobotu 14. novembra 2009
od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Symbolické sadenie
stromu

Uznesenia z MZ zo dňa 14. septembra 2009
Uzn.č. 162/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, Bc. Ľubomíra
Bodorová, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský,
Mgr. Gabriela Bírová a program rokovania doplnený o
žiadosť občanov osady Vlčov.
Uzn.č. 163/2009 – MZ schvaľuje predaj:
– pozemku p.č. 98/20, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 539 m2 za cenu 25 eur/m2
– pozemku p.č. 98/23 , druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 236 m2 za cenu 25 eur/m2
– stavba so súpisným číslom 666 na parcele č. 98/23,
druh stavby 680, popis stavby: výmen. stanica čs. 666 za
cenu 83.000 eur
– pozemku p.č. 47/102, druh pozemku, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 113 m2 za cenu 25 eur/m2,
– pozemku p.č. 12436/2, druh pozemku, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 17 m2 za cenu 25 eur/m2 pre
Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom: Veľkosklad
potravín LIDL, Púchovská 12, 914 41 Nemšová.
Uzn.č. 164/2009 – MZ schvaľuje doplnenie organizačného poriadku Materskej školy, Lesnícka Krásno nad
Kysucou – o úväzok Zuzane Krištofkovej v školskej jedálni
na 100 % a 50 % úväzok upratovačke.
Uzn.č. 165/2009 – MZ schvaľuje pridelenie dvojizbového
bytu v Zákysučí pre Elenu Praženkovú, bytom Krásno č.
1499.
Uzn.č. 166/2009 – MZ schvaľuje pridelenie trojizbového
bytu v Zákysučí pre rodinu Sedláčkových, bytom Krásno –
Gavlasov č. 932.
Uzn.č. 167/2009 – MZ schvaľuje vysporiadanie parciel
pod garáže v majetku mesta a vlastníkov bytovky č. 1652
tak, že majitelia bytovky vykúpia od mesta pozemky za
cenu 3,58 eur/m2 a mesto od vlastníkov za cenu 6,38
eur/m2.
Uzn.č. 168/2009 – MZ schvaľuje komisiu na riešenie
problému výstavby oplotenia pre Ing. Martina Kavalka v
zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, prednosta MsÚ a
pracovník stavebného úradu mesta.
Uzn.č. 169/2009 – MZ schvaľuje trhový poriadok mesta
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 170/2009 – MZ schvaľuje navýšenie príspevku 370
eur pre Kultúrny prameň na Gospelové slávnosti –
prenájom sály kultúrneho domu.
Uzn.č. 171/2009 – MZ schvaľuje 3.500 eur na chladiarenský dvojbox do domu smútku. Financie presunúť v

rozpočte z položky vodovody.
Uzn.č. 172/2009 – MZ schvaľuje finančné prostriedky
získané z predaja pozemku TESCO presunúť na
zastrešenie tribúny.
Uzn.č. 173/2009 – MZ schvaľuje preplatenie potrubia
RPE 40 v dĺžke 280 m pre občanov Zákysučia – časť Vlčov
na zrealizovanie opravy vodovodu.
Uzn.č. 174/2009 – MZ schvaľuje ďalších sobášiacich, a to:
Ing. Jozef Grapa, MUDr. Milan Peteraj a Mgr. Gabriela
Bírová.
Uzn.č. 175/2009 – MZ schvaľuje príspevok 1000 eur pre
Kysuckú nemocnicu v Čadci na zakúpenie prístrojovej
techniky pre záchranu novorodencov. Financie presunúť z
položky predaja pozemku pre Tesco.
Uzn.č. 176/2009 – MZ schvaľuje návrh sociálno-bytovej
komisie, a to:
– jednoizbové byty prideliť bez zlosovania dôchodcom:
Sýkora Ondrej a manželka, osada Sýkorov č. 1135,
Šustek Pavel a manželka, osada Sýkorov č. 706,
Karol Murgaš a manželka, osada Jantov č. 773,
– rodine Jendrišákovej, Zákysučie č. 655 prideliť 3izbový byt bez zlosovania,
– 3-izbové byty prideliť losovaním najprv rodinám s
deťmi, potom podľa žiadosti osamelým matkám s deťmi
(ak majú žiadosti na 3-izbový byt), ak ostanú, tak
ostatným
– bezdetní manželia, zvyšok slobodným podľa žiadostí,
– ostatné jednoizbové a dvojizbové byty prideliť len
losovaním – najskôr budú uprednostnené rodiny s deťmi.
Uzn.č. 177/2009 – MZ schvaľuje spôsob prideľovania
bytov podľa návrhu soc. komisie s termínom realizácie do
15. 10. 2009.
Uzn.č. 178/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 179/2009 – MZ berie na vedomie Správu o
bezpečnostnej situácií a priestupkoch v Krásne v roku
2009.
Uzn.č. 180/2009 – MZ neschvaľuje p. Marte Štomfaiovej,
Hálkova 1446, Krásno nad Kysucou predaj pozemku pod
garáž.
Uzn.č. 181/2009 – MZ odročuje žiadosť p. Anny Školovej,
Krásno č. 249 na ďalšie rokovanie MZ.
Uzn.č. 182/2009 – MZ schvaľuje vyčlenenie 5%
finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, t. j. 3.006,53
euro na projekt – multifunkčné ihrisko.

Veľké poďakovanie patrí
poslancovi Milanovi Šurábovi,
za ďalší nález mamutieho zuba

Unikátny projekt spolupráce štyroch múzeí v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), na vytvorení
1. expozície fauny a flóry Severozápadného Slovenska na
Kysuciach, získal finálnu podobu. Exponáty živočíšnych a
rastlinných druhov typických pre Kysuce a širšie okolie, ktoré zo
svojich depozitárov poskytli zapojené múzeá, zatraktívňuje
navyše aj replika samice mamuta v životnej veľkosti, patriaca
medzi najväčšie lákadlá výstavy. Aj tento živočíšny druh bol totiž
súčasťou prehistorickej kysuckej fauny, ako to dokazujú nájdené fosílne pozostatky v blízkom okolí. Súčasný riaditeľ
Kysuckého múzea Miloš Jesenský, PhD. zhmotnil predstavu
prírodovednej expozície, oživil a sprístupnil rozsiahle priestory
múzea v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou ich
prestavbou z depozitárnych priestorov na priestory expozičné.
Ich dominantným prvkom je viac ako štvormetrová mamutica.
Umiestnenie prírodovednej expozície práve v Krásne nad
Kysucou je symbolické. V blízkosti obce na sútoku riek Kysuce
a Bystrice boli totiž mamuty pred desiatkami tisíc rokov doma.
Svedčí o tom nález stoličky z čeľuste mamuta dlhosrstého.
Súčasťou prírodovednej expozície budú aj špecializované učebne pre študentov, ktorí môžu hodiny prírodopisu alebo biológie
absolvovať spolu s pedagógmi priamo v múzeu. Projekt sa
mohol zrealizovať aj vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja – zriaďovateľa Kysuckého múzea v Čadci.
Ďalšie prostriedky získalo múzeum aj prostredníctvom
cezhraničnej spolupráce s poľským mestečkom Strumień.
Finančná dotácia ŽSK tohto zaujímavého počinu dosiahli 8.5
tisíca eur (258.443,72 Sk).
Otváracie hodiny:
PONDELOK až PIATOK otvorené od 09,00 hod. do 17,00
hod. Obedná prestávka: od 12,00 do 12,30 hod. Každý
nepárny víkend otvorené od 10,00 hod. do 15,00 hod.Každý
Vstupné:
Deti, ZŤP – 0,50 centov (možnosť použiť kultúrne poukazy)
a Dospelí - 1 euro

Objavil sa ďalší
mamutí zub

Aktivity Kysuckého múzea smerujúce k širokej odbornej i
laickej verejnosti prinášajú svoje ovocie a na povrch dejín sa
tak znenazdajky dostávajú senzačné nálezy, o ktorých sme
doposiaľ ani netušili. Len v kútiku duše sme snívali a závideli
v dobrom všetkým „objaviteľom“, ktorý v svetle reflektorov a
médií prezentovali pre nás „nedosiahnuteľné" dejinné archeologické nálezy mimoriadneho významu. Všetko začala
novootvorená prírodovedná expozícia Kysuckého múzea v
Krásne nad Kysucou a článok o nej v regionálnom týždenníku
Kysuce. Článok o expozícii si prečítal pán poslanec mestského zastupiteľstva v Krásne Milan Šuráb, ktorý mal takýto
zub desaťročia odložený doma, informoval o tom ďalšieho
pána poslanca mestského zastupiteľstva Mgr. Milana
Jesenského a ten posunul túto bombastickú informáciu svojmu synovi, riaditeľovi Kysuckého múzea v Čadci MVDr.
Milošovi Jesenskému, PhD., a tak sa dostala k nám do
múzea. Teda slovo dalo slovo a na základe týchto informácií a
čiastočne zhode-náhod sme sa dostali k prastarému
jedinečnému – mamutiemu zubu, ktorý od svojho znovuobjavenia v 50-tych rokoch 20. storočia prežil čas svojho
znovuzrodenia ukrytý v senníku a neskôr, až do súčasnosti
bol odložený v sekretári medzi pohármi. Pred pár dňami
nastal opäť čas, aby sa objavil na mape dejín a stal sa
súčasťou zbierok Kysuckého múzea. To v nás vzbudzuje
nádej, že popri už vystavenom zube, mimochodom tiež nájdenom v Krásne, ktorý je zapožičaný do našej prírodovednej
expozície z partnerského Považského múzea v Žiline, nemusí
byť tento jedinečný nález posledným takýmto objavom na
Kysuciach a ďalšie takéto výnimočné skvosty čakajú na
znovuobjavenie, alebo sú už objavené, len o nich nevieme.
Tento a možno ďalšie nálezy, ktoré sa môžu v budúcnosti
reálne objaviť, môžu výrazne posunúť náhľad na dávnovekú
históriu Kysúc, kedy sa majestátne mamuty pohybovali po
našom území.
Pavol Markech, kysucké múzeum
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Krásňan

Zoznam občanov, ktorí si
vyžrebovali nové byty v Zákysučí
Peter Fekula
Ondrej Sýkora
Pavol Šustek
Lenka Nekorancová
Peter Kurka
Jozef Hanko
Mariana Kozáková
Petra Jašurková
Peter Rábik
Ľubomíra Bakiová
Jaroslav Novák
Jozef Vojčiniak

Jaroslava Turčaniová
Irena Siverová
Marek Timek
Marcela Kucharíková
Štefan Jakubec
Mária Pagáčová
Pavol Čimbora
Mária Jendrišáková
Stanislava Homolová
Peter Lehocký
Daniela Sedláčková
Anežka Kuricová

Krásňanský jarmok

Dňa 6.septembra sa konal tradičný Krásňanský jarmok.
Pred kultúrnym domom už od rána vyhrávala hudba v podaní
hudobnej skupiny FLUIDUM pod vedením Štefana Beláka
z Kysuckého Nového Mesta. Počasie sa hneď ráno trošku
pokazilo, ale potom sa na nás usmialo aj septembrové
slniečko, ktoré pritiahlo viac návštevníkov jarmoku. Na
javisku prebiehal program, ktorý uvádzal Ján Šesták
z Martina. Ako prvá sa predstavila spevácka skupina
KRÁSŇANKA, ktorá zaspievala národné piesne. V ľudovom
tóne vystupovali skupiny: Ženská folklórna skupina pod
vedením Anny Ďuranovej, ľudová muzika KORÝTKA
a Folklórny súbor z Ochodnice. Medzi jednotlivými vystúpeniami boli pripravené súťaže ako súťaž v pití piva mužov a žien,
súťaž v pití kofoly pre deti, kde bolo prihlásených najviac záujemcov. Súťaž sponzoroval a ceny do súťaže venoval
Gazdovský šenk – Pavol Húšťava. Nechýbali tradičné jarmočné stánky, kolotoče a dobrá nálada.

Miroslava Greňová
Karol Murgaš
Miriama Zelenková
Roman Lalinský
Marián Kurka
Dušan Košťan
Elena Praženková
Jozef Badžgoň
Lenka Jánošíková
Miroslava Ozaňáková
Anna Gacíková
Marcela Ondrušková

Krásňan

AKTUALITY

Dostali modré z neba...

Rudolf Bajánek
Radoslav Gazdík
Ing. Miroslav Kubej
Michal Čimbora
Zlatica Šubertová
Roman Murgaš
Pavol Mahút
František Jakubec
Helena Buchtová
Ľubomír Zbončák
Stanislav Fojtík
Ľubomír Pagáč

Úcta k starším
Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Nielen
v tomto mesiaci, ale aj v každodennom živote by sme si
mali uctiť starších ľudí, ktorí už v živote niečo prežili
a pre rodinu i pre mesto boli prínosom. Ľudia
v pokročilom veku prežili veľakrát ťažké a zložité situácie, či už v rodine, na pracovisku alebo v bežnom živote.
Preto teraz, keď majú prežiť jeseň svojho života v pokoji a úcte, chcem aj ja, milí spoluobčania, vám poďakovať
za všetko to, čo ste vykonali pre svoje rodiny a naše
mesto. Chcem vám poďakovať za výchovu vašich detí,
ba i vnukov, poďakovať za prežitý život v našom meste.
Ak si v niektorých rodinách na starých rodičov
nespomínajú ich najbližší, dovoľte mi touto cestou sa i
vám poďakovať a popriať ešte veľa zdravia, veľa
prežitých rokov v pokoji a láske.
Toto poďakovanie chcem adresovať najmä tým, ktorým som osobne nemohol poďakovať na kultúrnom
podujatí v našom meste, ktoré sa konalo dňa 22. 10.
2009.
Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora

V sobotu 31. októbra 2009
o 15.30 bude
posviacka nového
Domu smútku

V sobotu 31. októbra 2009 bude posviacka nového
Domu smútku, na ktorom prebiehali rekonštrukčné práce.
Návštevníci jednotlivých hrobov, ktorý nemajú svoje
hrobové miesto zaevidované na mestskom úrade budú mať
na jednotlivých hroboch oznámenie o tom, že takto majú
vykonať. Preto prosíme všetkých tých, ktorí si toto upozornenie nájdu na hrobe, aby si prišli zaevidovať hrob na mestský
úrad, ináč podľa všeobecne záväzného nariadenia môže byť
toto hrobové miesto po uplynutí jedného roku využité na
ďalšie pochovávanie.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy:
November
December

Krásno Kalinov
24. 11.
25. 11.
15. 12.
16. 12.

Pani Zlaticu s deťmi
prišli podporiť aj poslanci
MZ,
zľava
Ľubomíra
Bodorová, Vojtech Buchta,
zastupujúci primátor Jozef
Grapa, Miroslav Capek,
Milan Jesenský, Gabriela
Bírová a Pavol Targoš

Pani Zlatica s vnučkami Nikolkou, Gabikou a najstaršou
Lenkou sa vďaka Vilovi Rozborilovi presťahujú do nového bytu

Medzi rečou niekedy hovoríme, že
nám ku šťastiu chýba už len modré z
neba, no sú aj takí, čo modré z neba
dostali. Alebo presnejšie splnil sa im sen.
17-ročná Lenka z Krásna nad Kysucou
napísala Vilovi Rozborilovi do relácie
Modré z neba, pretože túžila po krajšom
bývaní pre svoju starkú a dve mladšie
sestry. Mladé dievčatá si prežili veľa
smútku, po tom čo sa rodičia o ne prestali
starať, skončili v detskom domove. Boli
tam dva roky, kým ich súd pridelil starej
mame Zlatici Šubertovej. „Od šťastia sme
plakali, boli to dlhé dva roky, často sme si
volávali a na sviatky som si ich brávala k
sebe.“ V súčasnosti bývajú v garsonke,
kde pre štyri ženy je jednoducho pritesno.
Hoci pani Zlatica sa nesťažuje a vnučkám
dodáva veľa optimizmu do života, predsa
len je byt malý. Najstaršia Lenka sa učieva v kúpeľni, mladšia Nikolka na chodbe
a najmladšia Gabika so starkou v
obývačke.
Sny sa jednoducho niekedy stávajú

skutočnosťou, a tak koncom septembra
do Krásna nad Kysucou zavítal Vilo
Rozboril so svojim tímom. Prvým
splneným snom bola jeho samotná
návšteva u pani Zlatice, ktorá nevynechá
jedinú reláciu Modrého z neba. Bola
dojatá a Vila čakalo milé privítanie. Na
oplátku on pozval všetky štyri do svojho
domu v Bratislave. Videli najzaujímavejšie
časti mesta a najedli sa u Vila doma.
Cestou do Krásna nezabočili k bytovke,
ale auto smerovalo do časti Zákysučie,
kde stoja novopostavené bytovky. Tu sa
im splnil sen číslo dva. Ukázal im ich nový
trojizbový byt, do ktorého sa budú môcť
nasťahovať už v novembri. Celý byt je
prekrásne zariadený, zladený vo farbách,
ktoré majú radi. Nechýbali slzy dojatia a
až tu sa pani Zlatica dozvedela, kto im
vysníval tento sen. Ako Lenka povedala o
svojej starkej: „To nie je žena, to je anjel.
Neverila som, že anjeli existujú, ale už
viem, že kráčajú po zemi.“ Aké krásne a
nesebecké želanie, aby sa jej najbližší

Spolupráca
s Českou republikou

Blažkov
23. 11.
14. 12.
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Dňa 24. septembra sa konalo stretnutie s Mgr.
Stanislavom Hrabovským, starostom mesta
Frenštát pod Radhoštěm z ČR. Jednanie prebiehalo
na MsÚ a bola pri tom aj KTV (Kysucká televízia).
Jednanie sa týkalo partnerskej spolupráce medzi
mestami, realizácia spoločných projektov v rámci
medzihraničného česko-slovenského partnerstva.

mali dobre. Možno práve toto oslovilo aj
samotného moderátora, ktorý sa aj mimo
kameru vyjadril, že sú to skvelí a skromní
ľudia. Bol nadšený z ich optimizmu a
energie, ktorá sa okolo nich šírila.
Samozrejme, nie je to vždy ideálne, ako
Lenka priznala, že starkú často ľutuje,
lebo sú niekedy hrozné a žiť s nimi je
ťažké. Všetko sa však snažia zvládať s
humorom.
To, že všetko prebehlo hladko malo
na svedomí aj vedenie mesta Krásno.
Všetkému predchádzalo mimoriadne zastupiteľstvo, aby sa schválil byt pre túto
rodinu, zrýchlenie prác na dokončení
bytov a mnohé ďalšie praktické veci. Ale
podarilo sa to! A tešil sa aj zastupujúci
primátor Ing. Jozef Grapa a poslanci
mesta, ktorí prišli pani Zlaticu s vnučkami
podporiť aj priamo na natáčanie relácie
do Bratislavy. Príbeh pani Zlatice a jej
vnučiek mohli sledovať diváci TV Markízy
ĽP
v stredu 7. októbra 2009.

Oznam
Na základe žiadosti Železníc SR
upozorňujeme občanov prechádzajúcich cez železničné priecestie
v Zákysučí, že nie je možné po
spustení závor ich mechanicky
nadvihnúť, nakoľko po ich nadvihnutí sa závory zablokujú a nedajú
sa automaticky otvoriť. Nato je
hlásená porucha, ktorú musí prísť
odblokovať pracovník železníc
a prechod cez závory je na dlhú
dobu zablokovaný, aj keď nejde
žiaden vlak. Nastavenie závor je
z dôvodu zvýšenia rýchlosti prechodu vlakov a prípadný prechod
peších obyvateľov cez spustené
závory, môže pri tejto rýchlosti
ohrozovať ich životy. Železnice SR
týmto žiadajú obyvateľov Krásna,
aby
po
spustení
závor
neprechádzali cez priecestie
a počkali, kým neprejde vlak
a závory sa automaticky otvoria.

Mladí hasiči

Pri Stredisku záujmovej činnosti pri
ZŠ a Dobrovolnom hasičskom zbore
Krásno nad Kysucou vznikol krúžok
Mladých hasičov, ktorí sa zúčastnili
okresného kola mladých hasičov a
ďalších pohárových súťaží, kde si počínali veľmi dobre. Boli by sme radi keby
vzniklo aj dievčenské družstvo. Vedúci
mladých hasičov je Marián Šustek,
strojníkmi sú – Marián Kormanec a
Miroslav Smržo. Treba tiež poďakovať
pánovi Ladislavovi Bakalovi za jeho
aktívnu pomoc pri výcviku. V prípadne
záujmu o krúžok sa môžete prihlásiť na
t. č. 0918569712 – Marián Šustek.
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POKLAD môjho srdca
Neskorogoticka Madona
s dieťaťom, o ktorej sme
písali v minulom čísle už
prechádza restaurátorskými zásahmi. Hneď
po podpísaní zmluvy s
VUB bankou, bola prevezená do ateliéru
akademického
sochára Jozefa Mundiera, ktorý jej vráti
pôvodnú podobu...
Krásna polychrómovaná plastika bola
napadnutá drevokazným
hmyzom, na polychrómii
viditeľná krakeláž. Naposledy
bola reštaurovaná v roku 1969. Soche
chýbajú niektoré časti, ako žezlo,
Jeziliatko má zničenú ľavú ruku a taktiež
poškodená bola koruna. Jozef Mundier
sa podpísal pod viaceré reštaurátorske
počiny. Reštauroval napríklad barokový
oltár v Turzovke, Mariánsky stĺp v Nitre či

Oltárny obraz sv. Bartolomeja v Čadci.
„Najprv som upevňoval polychrómiu
glejovou želatínou...potom som navoskoval celú plastiku, urobila sa deliaca rovina a naniesol som prvú vrstvu
lukoprénu. Teraz pracujem na negatívnej forme, z ktorej sa bude robiť faksimília,“ rozpráva sochár Jozef Mundier.
Reštaurovanie nádhernej sochy
potrvá až do budúceho roka, kedy bude
vystavená v Kostole sv. Ondreja. Táto
socha patrí k najväčším gotickým skvostom na Kysuciach a radí sa aj medzi
najkrajšie na Slovensku. Je otázne ako
sa dostala práve do nášho mesta a taktiež neznámy je aj jej autor. Vďaka
finančnej podpore Nadácie VÚB v programe „Poklady môjho srdca“ bude
socha zreštaurovaná a bude pýchou
nášho mesta. Najstaršie zmienky o tejto
soche sú z kanonických vizitácii, kde sa
píše, že bola v starom drevenom kostole., kotrý sa spomína už na začiatku
ĽP
17. storočia.

KYSUCKÉ REPETE
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Maliar František Hübel
v oščadnickom kaštieli

Pri príležitosti nedožitého životného
jubilea Františka Hübla (1934 – 1978),
rodáka z Krásna nad Kysucou
pripravila Kysucká galéria v Čadci v
zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, vo
výstavných priestoroch kaštieľa v
Oščadnici od 23. októbra do 30.
novembra 2009 autorskú výstavu
Súvislosti, ktorá je prierezom jeho

rôznorodej ilustrátorskej, grafickej a
maliarskej tvorby.
Širšej laickej ale i odbornej verejnosti je František Hübel známy
predovšetkým ako výborný ilustrátor
a grafik, menej známa zostala jeho
voľná maliarska tvorba, objavená až
po jeho predčasnej smrti. Zámerom
výstavy
je
predstaviť
široký,
rôznorodý záber výtvarného talentu
Františka Hübla, siahajúci od realizmu výtvarného prejavu s dominantným záujmom o ľudskú figúru,
experimentov s pôsobením farby až
ku geometrickej abstrakcii. Výstava
pozostáva z dvoch voľne sa prelínajúcich celkov – ilustrátorskej a voľnej
kresliarskej a maliarskej tvorby.
Na slávnostnú vernisáž výstavy,
ktorá sa konala v piatok 23. októbra v
oščadnickom kaštieli prijali pozvanie
aj najbližší príbuzní Františka Hübla,
jeho brat pán Ing. Jozef Hübel s rodinou a umelcova dcéra Ing. Monika
Houšková, prednosta mesta Krásno
nad Kysucou Jaroslav Pagáč, čestný
predseda KKN a spolužiak Františka
Hübla z čias gymnaziálnych štúdií

JUDr. Anton Blaha. Atmosféru
vernisáže hudobným sprievodom
všetkým hosťom spríjemnili žiaci
Základnej umeleckej školy z Krásna
nad Kysucou.
Výstava potrvá do
30. novembra 2009.

Najbližší príbuzní nášho slávneho rodáka

Text a foto: kurátorka výstavy
Zuzana Sýkorová, KG

Mesto Krásno nad Kysucou
so sídlom Mestský úrad
Ul 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO: 00314 072, DIČ: 2020553073
Tel. : 041/43 85 200

Výberové

Víťazom 2. kola sa stala Jana Ďurmeková s piesňou
Mendocino. Spolu s ňou do ďalšieho kola postúpili Emil
Pagáč s piesňou Marína a Zuzana Gacíková s piesňou
Diridonda. Okrem nich vystúpili v súťaži postupujúci
z minulého kola Ferdinand Blahuta, zaspieval pieseň
Každý jednu veľkú lásku spozná, Ján Stasinka – Žijem,
žijem a Janka Beliančinová – Žiť za to stálo. Hudobný
sprievod spevákom robila hudobná skupina BONA FIDE.
Hlavnú cenu do súťaže venovalo mesto Krásno nad
Kysucou a víťazke ju odovzdal Ing. Jozef Grapa,
zastupujúci primátor.
Počas hlasovania divákov hosť programu Otto Weiter
svojím spevom zabavil takmer plnú sálu kultúrneho
domu. Na konci vystúpenia bola aj autogramiáda tohto
známeho slovenského speváka. Poďakovanie sponzorom:
Mesto Krásno nad Kysucou, MONTAŽA Miroslav Capek,
MOLITAS, s.r.o., ILSTAV, s.r.o., OKY hydraulik – Milan
Hacek, BAL SLOVAKIA, s.r.o., LAPEK Krásno nad
Kysucou, Reštaurácia Gazdovský šenk
JĎ

Dňa 2. októbra 2009 sa v Žiline konal „Žilinský festival
seniorov“, ktorý poriadal Senior klub Žilina pod záštitou
primátora mesta Žiliny. Zúčastnila sa na ňom aj naša Ženská
folklórna skupina a spevácka skupina Krásňanka. Spevácka
skupina Krásňanka vystúpila s piesňami: Slovensko krásna
zem, Dedinka moja, Keď sme tú rolku orali, Pri kostole jedlička, Neber si synáčku a Slovenská pieseň krásny je dar.
Ženská folklórna skupina sa predstavila pásmom Jánske
ohne a Čarovanie. Obidve skupiny žožali veľký úspech a po
veľkom aplauze museli spoločne zaspievať pieseň Kysuca,
Kysuca a Drotár.

konanie

Mesto Krásno nad Kysucou vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu: evidencia pozemkov a
katastra, životné prostredie s nástupom od 1. januára 2010.

Podmienky:
VŠ , SŠ vzdelanie v odbore geodézia
a kartografia
prax v odbore minimálne 5 rokov
profesijný životopis

Žiadosti treba zasielať na adresu:
Mesto Krásno nad Kysucou
Mestský úrad, Ul. 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
v termíne do 16. novembra 2009 s označením:
„Výberové konanie“
Bližšie informácie na tel.č.:
0917529045 – J. Pagáč – prednosta MsÚ
041/4385200 – A. Gavlasová – sekretariát

8

KULTÚRA

Krásňan

Krásňan

ŠKOLSTVO

9

Materská škola Prvosienka
Tvorivo a športovo v MŠ
Výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorú deťom ponúka MŠ
je založená na priamych zážitkoch detí s prvkami tvorivosti
a fantázie. Začínajú s pozorovním jesenných zmien
v prírode, zberom prírodnín, vychádzkami k rieke, odkiaľ je
výhľad i na les. Deti pozorujú vtáky, hmyz, spoznávajú listnaté a ihličnaté stromy.
V septembri realizovali jesenné tvorenie v školskej
záhrade. Včeličková trieda kreslila jabĺčka na chodník.. Deti
z kačiatkovej triedy si z lístia a prírodnín zhotovili šarkana.
Motýliková a slniečková trieda sa zahrala na maliarov.
Kartóny, upevnené na plote vymaľovali ovocím, zeleninou a
slnečnicami. Deti z vtáčikovej triedy zhotovili ježka – Bežka
z lístia, kamienkov a jarabiny.
Týždeň športu – „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.“
– detičky sa zúčastnili športových disciplín, ako beh na
krátku vzdialenosť, skok vo vreci, lezenie strachovým vrecom, hed na cieľ, preskakovanie prekážok, podliezanie lana
či nosenie pingpongovej loptičky na lyžici. Touto aktivitou
sa zapojili do Projektu v boji proti obezite. Využívajú pri tom
aj ovocné a zeleninové dni, kedy deti v deň svojich menín a
narodenín nosia ovocie. V MŠ zaviedli aj pitný režim –
„pime vodu z vodovodu“, kedy sa deťom ponúka nesladený
čaj a prevarená voda.

Stredná
odborná
škola
drevárska

Život včely nie je med
Netradičná exkurzia vo včelíne
Žiaci zo Základnej školy Michálkov mali možnosť navštíviť
naozajstný včelín. Skúsený včelár pán Ján Šadlák sa rozhodol
pripraviť žiakom exkurziu, aby si doplnili poznatky o živote
včely medosnosnej. Pánovi včelárovi pomáhali pani K.
Šadláková a pán Jozef Čarada.
Žiakom zo ZŠ Michálkov nie je táto téma vzdialená, v minulom školskom roku vo výtvarnej súťaži Včela očami deti, boli
úspešní a ocenení. Vo včelíne však mali možnosť pozorovať v
sklenom úli život včiel. Dozvedeli sa o neúnavnosti, usilovnos-

ti a múdrosti včielok. Videli prácu pána včelára so včelami,
zoznámili sa s nástrojmi na výrobu medu a to najlepšie
nakoniec – ochutnali výborný horský med.
Žihadlám sa žiaci úspešne vyhýbali, ale so sebou si
odniesli krásne zážitky. Veru, život včely nie je med. Je síce
krátky, ale obdivuhodne prínosný pre prírodu, pre človeka...
Albert Einstein to vyjadril takto
„Keby včely vyhynuli, ľudstvo by nežilo dlhšie ako štyri roky.
Nebolo by kvetov, nebolo by medu ani krásy – len smútok pre
naše oči. Včely sú výrazom životnej energie prírody aj človeka.“
Petra Jašurková

Petra Jašurková vystavovala

Drevári vyhrali
Putovný pohár
predsedu ŽSK
Stredná odborná škola drevárska v
Krásne nad Kysucou a Stredisko záujmovej činností usporiadali 4. ročník
medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa
uskutočnil 9. októbra 2009 na umelej
tráve v areáli Strednej odbornej školy
drevárskej v Krásne nad Kysucou.
Zišli sa štyria súperi zo Slovenska,
Česka a Poľska. Naša škola spolupracuje so stavebnou školou Zespol Szkol
Budowlanno – Drzewnych Žywiec. V
rámci slovensko-česko-poľskej spolupráce naša škola nadviazala kontakt
aj so Strednou školou nábytkárskou a
obchodnou Bystřice pod Hostýnem.
Štvrtou školou bola Stredná odborná
škola technická z Čadce. Súťažné
družstvá z týchto škôl si navzájom
zmerali sily vo futbale. Aj tento rok

Základná škola
Michálkov

vyhrali naši futbalisti a získali Putovný pohár predsedu ŽSK už po tretíkrát za sebou. Súčasťou podujatia bola
aj slávnostná recepcia, ktorú pripravili naši žiaci z krúžku „Ukáž, čo vieš“,
pod vedením PaedDr. A. Janíčkovej.
Všetci boli spokojní s perfektnou
organizáciou športovej akcie. Medzinárodný turnaj prišiel vyhodnotiť a
slávnostne odovzdať ceny predseda
Žilinského samosprávneho kraja Juraj
Blanár. Tieto vynikajúce výsledky v
oblasti telesnej výchovy a športu
dosahujeme vďaka výdatnej podpore
vedenia školy na čele s riaditeľom
PaedDr. J. Palkom, pretože sa zvýšil

počet hodín telesnej výchovy. Zásluhu na tom má tréner Mrg. M. Ondrušek, ktorý pripravil našich žiakov na
medzinárodný turnaj vo futbale,
samozrejme, podpora ostatných
vyučujúcich. Poďakovanie patrí i
vynikajúco fungujúcemu Stredisku
záujmovej činnosti. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť,
ale aj stráviť príjemné chvíle a
povzbudzovať ostatných, pretože
športový duch spojil vždy do jedného
kolektívu všetkých súťažiacich.
Mária Gavenčiaková
Foto: Beáta Kontrišová

Mladá a ambiciózna Petra
Jašurková (rod. Buková) je našou
rodáčkou. Vo svojom tvorbe sa
dopracovala k originálnemu výrazu,
k svojskému poňatiu stvárňovania
reality s jej rôznorodými prejavmi. Je
členkou Štúdia neprofesionálnych
výtvarníkov Kysúc pri Kysuckom
kultúrnom stredisku v Čadci. Na
regionálnych, celoslovenských i
medzinárodných súťažiach získala
viaceré ocenenia. Tie hovoria o talente výtvarníčky, o jej odvahe
preniknúť do podstaty zobrazovaného a tvorivo ho zachytiť, odovzdať na plátno. Petra Jašurková len
nedávno absolvovala výstavy v
Dome kultúry v Čadci a v
priestoroch Kysuckej knižnice.
Predstavila sa obrazmi, u ktorých
dominuje farebnosť a expresívnosť.
Výtvarníčka má v obľube najmä žltú,
modrú a zelenú a ich odtiene. Na

vyjadrenie nálad však nechýba ani
hnedá, bordová, ale tiež sivá a tmavosivá. Na obrazoch sa strieda tmavá
farba so svetlou, čím vzniká kontrast,
napätie. Statické geometrické obrazce
sa spájajú s dynamickými prvkami, s
vertikálnymi i horizontálnymi čiarkami, čiarami, slučkami. Svetlá farba
odráža radosť,
tmavá pochmúrnu
náladu, nostalgiu.
Na niektorých obrazoch realita preniká
do sna a naopak.
Typické sú
autorkine obrazy
Stav duše, Lampa,
Hudba, Modlitba,
Ľudská duša ako
ľad, Medzi bdením
a snom a iné.
Výtvarníčka Petra
Jašurková

Fotosúťaž
Po úspešnej prvej fotosúťaži, vyhlasujeme druhú,
ktorá potrvá do konca roka 2009. Dali sme jej názov
Svadby na starých fotografiách. Podmienkou je, aby

nepoľavuje vo svojom úsilí a vytvára
si svojskú metódu tvorivej výpovede.
Je originálna a moderná. Cíti a
maľuje. Jej akvarely, olejomaľby i
kresby tušom určite potešia oko
každého milovníka výtvarného umenia.
LH

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.
Redakcia
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Diamantová svadba

– druhá počas vydávania

Narodení

Dnes:
Helsinki
a
návšteva
u Santu
Členovia expedície zľava:
Matěj Trávniček
Ondřej Lembard
Tomáš Chamrád
Jan Černohorský
Peter Karas
Ján Drahňák

Po nalodení a trojhodiráno dostali k blízkosti
novej plavbe sme sa
polárneho kruhu a hneď
dostali na vytúžený
sme aj mierili k Vile, kde
Škandinávsky polostrov.
podľa všetkého žije na
Helsinki, prvé, ale zároveň polárnom kruhu bájny
najsevernejšie veľkomesto,
Coca–Colou vymyslený
ktoré sme navštívili,
Santa. Spočiatku sme sa
zanechalo v nás všetkých
tam chceli len pozrieť a
hlboký dojem a určite sa
pobrať sa ďalej, ale na to,
tu budeme chcieť vrátiť. Je
že tam brázdilo množstvo
to multikultúrne mesto
turistov, malo to svoje čaro
plné energie a pekných
a nakoniec aj sympatická
blondiniek.
elfica na informáciách nás
Druhý deň sme sa
presvedčila, aby sme sa šli
rozhodli dostať autom, čo
pozrieť na Santu, že je to
najbližšie k polárnemu
zadarmo. Tak sme teda šli,
kruhu až k Santa Clouse
je to síce pre deti , ale
Villigue neďaleko miesta
zrazu sme sa tak všetci
Narodení
Rovaniemi a odtiaľ sa
cítili.... Malo to svoje čaro,
Marek
Masnica,
Liliana
Králiková,
pobrať do
chatky, Viktória
ktorá užMadajová,
tá chodba
smerujúca
k
Alžbeta
Gilániová, Radoslav Santovi,
Rábik, Matej
na nás čakala.
rôzne Benko,
zvuky, čary
Tomáš
Krupa,
Peter
Brňák,
Denisa
Každého
z nás
hnalaŠkereň, aSamuel
iné efekty
a nakoniec
túžba sa po Teresa
prvýkrát
Jančigová,
Fojtíková pred dverami do Santovej
dostať za polárny kruh
izby sa nás ešte ďalšia
a
okúsiť
čaro
dňa,
čo
Santova elfovská pomocniÚmrtie
nekončí
či
polnočné
slnko.
ca spýtala, 80
ktorí
zo
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková
r.,sme
Justína
Po celonočnej jazde sme sa Slovenska a ktorí z Čiech,

Matrika

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

tak sme sa hrdo hlásili k
svojmu národu a boli
pyšní.
A prišla veľká chvíľa
stretnutia zo samotným
Santa Clausom. Bol to
veľmi príjemný dedo s
bielou bradou, ktorý si nás
usadil a čistou angličtinou
sa povypytoval, kam
máme namierené, že
pozná miesta, odkiaľ sme
a nakoniec našej debaty
nám zaprial veľa šťastia.
Na záver sme sa so
Santom odfotili ,samozrejme zadarmo, avšak my

sme nesmeli, bol to ďalší
elf. Pri východe nám
potom ukázali fotografie a
ponúkali za symbolickú
cenu 30 eur. Bol to síce
väčší formát, ale predsa
malo to niečo do seba...
Koľkokrát v živote tam
ešte pôjdem? Tak sme pri
počiatočnej odmietavosti
nakoniec zaplatili za
fotografiu 30 eur a dohodli
sa, že si ju naskenujeme...
Tak dopadlo stretnutie so
Santom...
Ján Drahňák
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Natália Králiková, Daniel Škultéty,
Luca Biffaroni, Jozef Jakubec,
Michaela Červeníková, Alžbeta Pečalová,
Emma Aurélia Rábiková, Natália Hanková,
Dominik Smatana, Karolína Kocifajová,
Ján Martášek, Jakub Šustek, Tobias Uhrič

Sobáše

Michal Kopásek a Zuzana Šulganová
Pavol Masnica a Ľubomíra Koščalová
Marián Oškrobaný a Jana Šurinová
Martin Mahút a Zuzana Šadláková
Peter Dubeň a Dagmara Kolenová
Andrew Iain Mackenzie a Erika Ozaňáková
Peter Šurin a Katarína Detková
Pavol Konštiak a Zuzana Špiláková

Úmrtia

Ľudmila Čimborová 78 r., Irena Macurová
76 r., Alojzia Valíková 71 r., František
Kormanec 48 r., Veronika Kuljovská 87 r.,
Štefánia Buchtová 78 r., Stanislav Mahút 41 r.,
Emil Jakubec 34 r., Zdeněk Ďurčan 56 r.,
Gabriel Šadlák 77 r., Pavol Vojtech 62 r.

Zdeno Štrba pocestuje
do Južnej Afriky na MS 2010
Zdenovi Štrbovi sa splnil
futbalový sen a pocestuje do
Južnej Afriky na MS 2010 vo
futbale. Nášmu rodákovi
sme určite všetci držali
palce. V reprezentačnom
tíme trénera Vladimíra
Weissa patril k oporám.
Gratulujeme a prajeme mu,
aby na kontinente Afriky
potešil nielen seba, ale aj
krásňanských fanúšikov a
fanúšikov celého Slovenska.

VZPIERANIE
V Hlohovci na 7. ročníku „Fraštácke hrozno“ vo
vzpieraní, kde štartovali aj vzpierači Krásna, obsadili
naši športovci druhú priečku v celkovom umiestnení
družstiev. Marek Murčo vo dvojboji vzoprel 176 kg,
Peter Poláček 157 kg, jeho mladší brat Matej 104 kg
a Jozef Kuljovský 120 kg. Celkové poradie: 1. Košice,
2. Krásno nad Kysucou, 3. Veľký Meder, 4. Hlohovec,
5. Hurbanovo, 6. Ružomberok, 7. Nové Mesto nad
Váhom.

V piatok 4. septembra 2009 sme boli svedkami ďalšieho významného jubilea v našom meste – Diamantovej svadby manželov Adama Kubicu a Verony rod. Šarláková z Kalinova. Manželia Kubicoví si
povedali svoje „áno“ pred 60 rokmi presne 6. septembra 1949. Za Mesto Krásno nad Kysucou im
osobne zablahoželal prednosta mestského úradu
Jaroslav Pagáč, od ktorého si prevzali darčekový
kôš a kyticu. Radosť, ktorú oslávenci prežívali, bola
neopísateľná. Spolu s nami zaspomínali na časy
dobré, ale aj tie ťažšie. Vychovali spolu 6 detí
(3 dcéry a 3 synov), teraz sa tešia z 19 vnúčata 11
pravnúčat. A ako sme sa dozvedeli, v blízkej dobe
dve pravnúčatá majú pribudnúť. Manželom prajeme ešte veľa zdravia, lásky a porozumenia medzi
blízkymi.

JUBILANTI
September – október 2009
80 roční

75 roční
70 roční

Alojzia Pošteková
Irena Kopásková
Štefan Golas
Rozália Šusteková
Želmíra Švábiková
Jolana Buchtová
Veronika Grapová
Anna Kormancová
Ján Švábik
Františka Štrbová
Alžbeta Labáková
Albín Gašper
Štefánia Vojtíková
Ondrej Capek
Anna Ďuranová
Anna Kolenová
Vincent Škrobian
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3. ročník hokejbalového turnaja

3. ročník hokejbalového
turnaja o Putovný pohár
primátora mesta prebiehal
5. septembra 2009 na ihrisku v mestskej časti Kalinov. Turnaj začal minútou
ticha za zosnulého primátora Ing. Jozefa Horníka,
ktorý tento turnaj založil
v roku 2007. Do zápasov
nastúpili 4 mužstvá – Sparows Krásno, HBK Kalinov,
Dragons Zborov nad Bystricou a HBK Lopušné Pažite
– Vadičov.
Výsledky:
1. Sparrows, Krásno nad Kysucou, 9 bodov
2. HBK Kalinov, 6 bodov
3. Dragons Zborov nad Bystricou, 3 body

4. HBK Lopušné Pažite –
Vadičov, 0 bodov
Najlepším brankárom
turnaja sa stal Marián
Oškrobaný – Zborov
Najlepším hráčom Miloš Martinček – Sparrows
Najlepším strelcom Dominik Pagáč, ktorý dal spolu
6 gólov. Víťazný pohár si už po druhýkrát odniesli
krásňanský Sparrows. Celé popoludnie pripravil
Športový klub Krásno – Kalinov. Turnaja sa zúčastnil
aj zastupujúci primátor Ing. Jozef Grapa.
Sponzori podujatia: Mesto Krásno nad Kysucou, Montáža
– Miroslav Capek, Miroslav Potočár, Marián Tutka, Rudolf
Jarabica – Hotel Centrum, Stavebniny – František Capek,
Elektro Moub – Chovanec, Elektro-Komp Dušan Vaňovec,
Maroš Kováč, Autoservis Milošova Miloš Dubový, Dušan
Šustek Ski & Cyklo Šport.

Víťazný Sparrows

2. miesto
Hokejbalový klub Kalinov

26. ročník cestného behu
s medzinárodnou účasťou

Krásňanská desiatka
– štart na štadióne Krásno

8. 11. 2009 o 10.00 hod.

3. miesto
Dragons
zo Zborova
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