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Ke ď d e t i r o z d á v a j ú r a d o s ť. . .
Už tretí rok sa v priestoroch Základnej školy Mládežnícekj konal
tradičný Misijný jarmok, na ktorý žiaci pripravili vlastné výrobky –
od sladkostí rôznych druhov až po vianočné svietniky, stromčeky
šťastia, ozdoby na stromček, náramky priateľstva a darčeky pre
najbližších. Osobitný záujem prejavili deti o služby v „Salóne
krásy“, kde si nechali vyhotoviť nové účesy i zmývateľné tetovanie
na tvár od „kaderníkov a vizážistov“ 9. ročníka. Návštevníci mali
možnosť občerstviť sa v stánkoch, kde im deti spolu s vyučujúcimi
pripravili nielen nápoje, ale upiekli i chutné palacinky so šľahačkou, tradičné posúchy, tvarohové pagáčiky a iné dobroty. Okrem
detských a dospelých návštevníkov zavítali na jarmok i poslanci
Mestského zastupiteľstva v Krásne spolu s primátorom J. Grapom

i dekanom P. Špitom, ktorý sa na trhoch tradične zabával s kamerou, prostredníctvom ktorej zachytil množstvo vtipných situácií.
Otvorenie vianočných trhov obohatilo vystúpenie školského
speváckeho zboru DOREMI pod taktovkou p. uč. Gabiky Bírovej.
Vianočná atmosféra z Misijných trhov sa preniesla aj do druhého
dňa, keď žiaci školy – Samuel Paulus a Rastislav Jedinák, zahrali
na hudobných nástrojoch vianočné koledy, čím spríjemnili
vianočnú atmosféru nielen žiakom v triedach, ale aj kolektívu
vedenia školy a pedagogickému zboru. Na jarmoku sa vyzbieralo
spolu 1100,15 Eur, ktoré pomôžu konkrétnym deťom v Afrike
a školou „adoptovanému“ dievčatku z Albánska.
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Pittsburskú dohodu podpísal
aj náš rodák Andrej Šustek
Pittsburská dohoda bola politická
dohoda, ktorú 31.
mája 1918 v americkom Pittsburghu
podpísali zástupcovia Slovenskej
ligy v Amerike,
Českého národného združenia a
Zväzu českých
katolíkov s
Tomášom G.
Masarykom. Text
dokumentu sformuloval v rámci
svojej návštevy
USA T. G.
Masaryk.
Schvaľovala
spojenie
Slovákov a
Čechov v

samostatnom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú
administratívu a snem. Hoci zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných požiadaviek Clevelandskej
dohody, zaručovala Slovákom širokú samosprávu a
slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo
verejnom živote. Originál dohody bol na Slovensko prinesený zástupcami amerických Slovákov na krátky čas v
roku 1938 a 1991. Zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike
odovzdali originál dohody 9. septembra 2007 do amerického historického múzea – Heiz Museum.

Dúchanie do pahrieb
(2. časť)
V „Dúchaní do pahrieb minulosti a histórie“ Krásna
nad Kysucou sme pokročili pekne ďalej.
Kto hľadá nájde. Primátor Ing. Grapa odporučil hľadať
spomínaného A. Šusteka na americkej internetovej
stránke, ktorá eviduje všetkých prisťahovalcov do
Ameriky z Európy na prelome 19. a 20. storočia. A skutočne. Pán Bukový hľadal na internete a našiel dôkaz o
tom, že Andrej Šustek z Krásna nad Kysucou prišiel do
USA z Európy. V záznamoch na lodnom lístku sa
nachádza zápis (máme prefotený originál) a my uvádzame
jeho voľný preklad z angličtiny:
„Andrej Šustek sa nalodil na loď 17.októbra r. 1905, na loď
Kaiser Wilhem der Grosse v Brémach v Nemecku a vylodil sa
24. októbra v New Yorku na Ellis Island v USA. Ako cieľovú
destináciu na palubnom lístku uviedol Chicago. Mal pri sebe 10

Česko-Slovenská Dohoda, uzavretá v Pittsburghu,
Pa., dňa 30. mája, 1918.
„Predstavitelia slovenských a českých organisácií vo Spoj.
Štátoch, Slovenskej Ligy, Českého Národného Sdruženia a
Sväzu Českých Katolíkov, porokovali za prítomnosti predsedu
Česko-Slovenskej Národnej Rady, prof. Masaryka, o československej otázke a o našich posavádnych programových prejavoch a usniesli sa nasledovne:
– Schvaľujeme politický program usilujúci sa o Spojenie
Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých Zemí a
Slovenska.
– Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, svoj
snem a svoje súdy.
– Slovenčina bude úradným jazykom v škole, v úrade a vo
verejnom živote vôbec.
– Česko-slovenský štát bude republikou. Jeho Konštitúcia
bude demokratická.
– Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo Spojených
Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri
spoločnom dohovorení, prehĺbená a upravená.
– Podrobné ustanovenia o zariadení česko-slovenského štátu
ponechávajú sa osvobodeným Čechom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.“
Albert Mamatey, Ivan Bielek, Ján Janček ml., Matúš
Gazdík, Milan Getting, Ján Pankúch, Michal Bosák, Gejza
H. Mika, Rev. Jozef Murgaš, Ignác Gessay, Jozef Hušek,
Rev. Ján Kubašek, Andrej Schustek, Jozef Karlovský, Rev.
Pavel J. Šiška, J. A. Ferienčík, Ivan Daxner, T. G. Masaryk,
Karel Pergler, Hynek Dostál, Ludvík Fisher, Rev. Oldřich
Zlámal, B. Simek, Vojta Beneš, J. J. Zmrhal, Rev. Innocent
Kestl, Jan Straka, Jos. Martinek, Dr. Joseph P. Pecivál
Zdroj obrázkov a textu: (http://sk.wikipedia.org/wiki/Pittsburská_dohoda),
www.moderni-dejiny.cz
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Prvé dieťa Krásna
Prvým dieťaťom Krásna je TATIANA STANOVÁ.
Rodičom Ing. Jane a Martinovi Stanovcom prajeme k
dcérke veľa radosti a zdravia.

Silvester v MESTE

V posledný deň v roku 2010 sa občania najmladšieho
mesta na Slovensku rozlúčili so starým rokom na novovybudovanom námestí pred KD, kde od 22.00 hod. pre nich
vyhrávala hudba a podávalo sa občerstvenie, grog
a varený čaj. Akciu zabezpečil a pripravil Mestský úrad
v Krásne nad Kysucou. Krátko pred polnocou sa prihovoril prítomným primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý
potom spoločne s občanmi odrátaval posledné sekundy
roku 2010 a privítal nový rok 2011. Nasledoval ohňostroj,
ktorý aj napriek riadnej zime potešil všetkých. Nás teší, že
sa stretli mladí, skôr narodení a hlavne rodiny s deťmi.
Nasledovali tradičné novoročné prípitky s tradičným
šampanským a osobné gratulácie. Všetci si priali hlavne
zdravie, šťastie a pokoj.
JĎ

Naše osady v zime
– ako z rozprávky

dolárov. Andrej Šustek mal 24 rokov keď prišiel do USA, bol
slobodný. V kolónke domovská krajina uviedol Hungary (vtedajšie Uhorsko), národnosť slovenská, zamestnanie farmár
(roľník), ktorý vie čítať a písať, rodisko Krásno. Ako priateľa,
ktorý za ním príde, uviedol Johana Bukového, ktorý pochádzal
tiež z vtedajšieho Uhorska. Pravdepodobnú adresu napísal
Chicago, Pa. Lancastel, Co.“
V čase podpísania Pitsburskej dohody r. 1918 mal
Andrej Šustek 37 rokov. V článku o Pittsburskej dohode
medzi podpismi významných Slovákov nie je nič pri jeho
mene napísané. Preto „Dúchanie do pahrieb našej minulosti“ ďalej pokračuje. Hľadáme pohľadnicu, ktorú Andrej
Šustek poslal do Krásna r. 1905, keď odchádzal do
Ameriky z prístavu Brémy v Nemecku.
Ďakujem pekne Mgr. Bukovému za jeho objav a prosím
našu mládež, aby sa v čase voľna venovala na internete aj
nášmu „Dúchaniu do pahrieb minulosti Krásna“.
Vincencia Hornišová, učiteľka na dôchodku

Naše mesto je známe nielen tým, že je najmladšie na
Slovensku, ale môže sa tiež popýšiť vencom osád, ktoré ho
v peknom prírodnom prostredí obklopujú. V osadách žije už
iba zopár pôvodných obyvateľov, väčšinou tu prichádzajú
tráviť svoje voľné chvíle chalupári. V zimnom období aj pred
príchodom jari je na vrchoch ticho. Osady vyzerajú pusté,
akoby bez života. Chalupárov a turistov od ich návštevy
odrádza najmä hlboký sneh, ktorý tu zvykne vždy
v decembri a januári napadnúť. A tak na tieto miesta musia
merať cestu len tí, ktorí tu žijú, alebo takí, čo majú starosť
o svoje víkendové domy. Treba odhádzať sneh, aby pri jeho
topení neprekĺzla voda dovnútra, skontrolovať strechy,
poprípade trošku vyhriať izby, aby sa v nich neusadila
pleseň. Keď v týchto dňoch zasvieti slnko, najviac ho cítiť
práve na svahoch kopcov. V dolinách sa prevaľuje studená
hmla, ale hore, kde má človek bližšie k oblohe, pôsobí slnko
svojou silou, už cítiť jeho teplo. Je to aj predzvesť blížiacej sa
jari. Naše osady – či už U Hacka, Lastovice, Gaša, Sýkorov,
Grapov, Gavlasov ap. – lákajú svojím prostredím a sviežim
vzduchom, ale aj upokojujúcim tichom. Raz sa tu v lúčoch
slnka trblieta sneh, ktorého je stále dosť, občas zachváti kraj
pravá fujavica. Mnohé osady ležia blízko lyžiarskych
bežeckých tratí. Po nich sa možno na bežkách dostať až do
početných lyžiarskych stredísk.
LH

3

Mestská polícia informuje
V tomto období bolo odslúžených v priamom
výkone služby 1352 hodín. Bolo vyriešených 52 priestupkov. Z toho v blokovom konaní 23 priestupkov a 29
riešených pokarhaním. Vzhľadom na častejšie sťažností
občanov ohľadom znečiťovania verejných priestranstiev
psími exkrementami, bola činnosť MP zameraná na
dodržiavanie zákona o podmienkach chovu psov, to znamená kontroly psích známok, kontrola platenia daní za
psa,a kontrola odstráňovania psích exkrementov ich
majiteľmi. Doposial boli všetky priestupky na tomto
úseku riešené pokarhaním, avšak ak sa situácia nezlepší,
bude MP nútená pristúpiť k sankciám. Výška blokovej
pokuty za takýto priestupok je do 33 Eur.
Boli vykonávané kontroly na úseku dodržiavania VZN mesta o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Krásno nad Kysucou.
Podľa článku č. 6, čistenie chodníkov, kde vlastníci,
správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli
závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré
vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli
bez prieťahov odstránené – § 9a Z.z. č. 55/84. Z citovaného zákona vyplýva povinnosť vlastníkov nehnuteľností hraničiacich s MK udržiavať priľahlé chodníky –
čistenie v zimnom období, odstraňovanie snehu, pri
poľadovici posýpanie apod. Na tieto povinnosti sme
správcov upozorňovali zatiaľ bez udeľovania pokút.
Avšak v následujúcom zimnom období, pri neplnení
povinností vyplývajucej z tohoto nariadenia, budeme
pristupovať aj k sankciám. Boli vykonávané pravidelné
kontroly zjazdnosti mestských komunikácii. Taktiež boli
vykonávané preventívne kontroly osád, kde trvale nežije väčší počet obyvateľov.
Roman Felszeghy
načelník MP

Beseda v knižnici

Dňa 26. januára 2011 sa v mestskej knižnici uskutočnila
beseda so spisovateľmi Ladislavom Hrubým, Milošom
Jesenským a Ľubicou Podolákovou. Beseda bola hlavne o knihách a o našom meste. Miloš Jesenský má na svojom konte
najviac kníh na Kysuciach a pripravuje stále ďalšie. Ladislav
Hrubý rozprával o svojej tvorbe a o pripravovanej novej knihe.
Ľubica Podoláková predstavila svoju knihu rozprávok a pripravuje ďalšie dve knihy. Je pozitívne, že v našom meste žije toľko
aktívne tvoriacich spisovateľov.
-r-

Úprimnú sústrasť
Vyslovujeme úprimnú sústrasť poslancovi MZ
Milanovi Jesenskému a nášmu redakčnému
kolegovi Milošovi Jesenskému za stratu ich
najbližšej osoby p. Oľgy Jesenskej.
-r-
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Uzn.č. 164/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

Capek, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Ján
Kubala a program rokovania MZ.
Uzn.č. 165/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení za rok 2007 – 2010.
Uzn.č. 166/2010 – MZ ruší uzn. č. 257/2008, 57/2009,
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Noví poslanci 2010 – 2014

Uznesenia z MZ zo dňa 8. novembra 2010
v zložení: MUDr. Milan Peteraj, Pavol Targoš, Miroslav

AKTUALITY

211/2009, 215/2009, 226/2009, 239/2009, 65/2010, 66/2010,
76/2010, 83/2010, 100/2010 a 140/2010.
Uzn.č. 167/2010 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu o výšku

Jozef Grapa

Jaroslav Pagáč

primátor mesta

zástupca primátora

finančných prostriedkov potrebných na výkopové práce na
ul. kp. K. Pagáča pre zriadenie NN prípojok.
Uzn.č. 168/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu prijatých
opatrení z kontrol za roky 2009 – 2010.

Uznesenia z MZ zo dňa 21. decembra 2010
Prvé rokovanie mestského zastupiteľstva vo volebnom
období 2010 – 2014 otvoril primátor Ing. Jozef Grapa,
ktorý určil za zapisovateľku pracovníčku mestského
úradu Alenu Gavlasovú a za overovateľov zápisnice p.
Miroslava Capka a p. Pavla Targoša.
Vyzval predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Jozefa
Noskoviča, aby oboznámil poslancov MZ a primátora
mesta s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta.
Po oboznámení s výsledkami volieb zložil Ing. Jozef
Grapa sľub a podpísal sa pod text sľubu.
Novozvolení poslanci zložili sľub a podpísali sa pod
text sľubu. Primátor mesta predniesol príhovor, kde
spomenul všetky akcie, ktoré máme v súčasnom období
rozrobené a na ktoré sme získali prostriedky z fondov.

Uznesenia MZ
Uzn.č. 169/2010 – MZ schvaľuje overovateľov zápisnice
Miroslav Capek a Pavol Targoš.
Uzn.č. 170/2010 – MZ berie na vedomie výsledky volieb
do orgánov samosprávy mesta.
Uzn.č. 171/2010 – MZ konštatuje, že novozvolený
primátor mesta Ing. Jozef Grapa zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta.
Uzn.č. 172/2010 – MZ konštatuje, že novozvolení
poslanci mestského zastupiteľstva – Vojtech Buchta,
Miroslav Capek, Miroslav Čimbora, Ing. Mária Goreková,
Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková, Anton
Kašuba, Ing. Vladimír Kormanec, Miloš Lastovica,
Jaroslav Pagáč, Peter Šuráb a Pavol Targoš zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
Uzn.č. 173/2010 – MZ berie na vedomie vystúpenie
primátora mesta.
Uzn.č. 174/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení – Mgr. Milan Jesenský, Vojtech Buchta, Ing.
Mária Goreková a program rokovania MZ.
Uzn.č. 175/2010 – MZ schvaľuje plat primátora podľa
zákona č. 253/1994 par. 3 a 4, odst. 2, zvýšený o polovicu.
Uzn.č 176/2010 – MZ schvaľuje štatút mesta Krásno nad
Kysucou s úpravami.
Uzn.č. 177/2010 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 178/2010 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku na rok 2011.

Uzn.č. 179/2010 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 180/2010 – MZ schvaľuje VZN o miestnych
komunikáciách.
Uzn.č. 181/2010 – MZ berie na vedomie Plán práce
mestského zastupiteľstva na I. polrok 2011.
Uzn.č. 182/2010 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na I. polrok 2011.
Uzn.č. 183/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky z vykonanej kontroly hospodárenia v ZŠ
Kalinov.
Uzn.č. 184/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť MUDr.
Denisy Margušovej o odkúpenie prenajatých priestorov
v zdravotnom stredisku.
Uzn.č. 185/2010 – MZ schvaľuje žiadosť LP exposystém
Krásno o preplatenie el. energie v Dome smútku a to tak,
že 50% uhradí firma LP exposystém Krásno a 50% Mesto
Krásno nad Kysucou.
Uznč. 186/2010 – MZ schvaľuje doplnenie cenníka na
prenájom Domu smútku firme LP exposystém Krásno
a to tak, že za prenájom Domu smútku na 1 deň bude
účtovať 3 eurá.
Uzn.č. 187/2010 – MZ odročuje žiadosť Únie nevidiacich
a slabozrakých Čadca k prerokúvaniu rozpočtu mesta na
rok 2011.
Uzn.č. 188/2010 – MZ schvaľuje odmenu 1 mesačný plat
pre primátora mesta a hlavnú kontrolórku.
Uzn.č. 189/2010 – MZ schvaľuje na náklady mesta
orezanie konárov lipy pri kaplnke v mestskej časti
Blažkov.
Uzn.č. 190/2010 – MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok, v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z
Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR-ČR 2007 – 2013
za účelom realizácie projektu s názvom „GOSPELOVÉ
KYSUCE 2011“;
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po
schválení žiadosti o finančný príspevok;
c) predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov;
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške 1003,40
EUR.

Milan Jesenský

Marta Jozefíková

Peter Šuráb

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
Vojtech Buchta
Anton Kašuba
Michal Koňuch
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
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níkom v podiele z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
folklórnymi skupinami
– Svet mojimi očami –
podľa zákona č. 258/2009 – par.
9a, odst. 9.
medzinárodná fotografická
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
o príspevok
MÁJ
súťaž žiadosť
pre mladých
Kultúrnyna
dopravu
detí
do letného detského
tábora, fotografií
ktoré orga– 8. 5. 2011
– Deň
prameň, výstava
matiek farské
– posedenie
a
v mestskej
knižnici
nizuje
pastoračné
centrum
prostredníctvom
hnukultúrny
program pridetí a mládeže v sume 498 eur.
tia
kresťanských
NOVEMBER
príležitosti sviatku
Príspevok
sa čerpáDňa
z kapitoly školstva
a navýši sa v kapi– 13. 11. 2011 o 10.00
matiek
tole príspevky.
hod. – 27. ročník cestného
– 30. 5. 2011 – Váľanie
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje
preloženie starého
behu s medzinárodnou
Mája – veselo pri piesni
mestského
vodovodu
nachádzajúceho
sa pod zemským
účasťou Krásňanská
des folklórnymi súbormi

K A L E N D Á R I U M 2 011

JÚN
– Deň detí – program pre
deti

siatka štart na štadióne TJ
Krásno
– Ondrejovské hody

DECEMBER
JÚL
– Letné radovánky

– Stretnutie s Mikulášom
– Novoročný Ohňostroj
Zmena programu možná!

Vladimír Kormanec

Miroslav Čimbora

Miloš Lastovica

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizovať stavbu žumpy.
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie noviMária Goreková
Pavol Targoš
Miroslav Capek
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o výmere 87 m2, 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cintorínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.
Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2011
Marec
Apríl

Blažkov
28.
26.

Krásno Kalinov
29.
30.
27.
28.

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

Krásňan

Základná škola Mládežnícka

Krásňan

ŠKOLSTVO

Pasovanie za prváka

7

skupina v zložení Dominika Kučerová, Tamarka Šurábová,
Henrieta Pecková, ktoré si vybrali pieseň Let’s go od Marlow girl.
Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení peknými cenami od
sponzorom. (Poďakovanie patrí: p. Rebroš, p. Polák, p. Šuráb, p.
Kvašňovský, p. Čimbora, p. Sýkora, p. Sýkorová, Gazdovský šenk,
rod. Laceková)

Mesiac úcty k starším
Mesiac október má už tradične prívlastok „Mesiac úcty k
starším“. V Základnej škole je už dlhoročnou tradíciou, že na

Stretnutie s historikom
Pavlom Dvořákom
Dňa 1. októbra 2010 sa pre dejepisný krúžok, do ktorého patria šiestaci, siedmaci i ôsmaci, a pre výberovú triedu šiestakov uskutočnila úžasná vec. Do Krásna zavítal pán Pavel Dvořák. Všetci sa naňho veľmi tešili. Plní radosti, očakávaní a hlavne netrpezlivosti,
žiaci sedeli v laviciach pod stropom prírodovedného múzea, kde ich strážil mamut, a čakali na slávneho bádateľa, spisovateľa, no hlavne
vášnivého historika. Starší pán, šedivé vlasy, asi tak, ako si ho všetci predstavovali. Riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci Dr. M. Jesenský
ho predstavil, privítal a pán Dvořák začal rozprávať. Žiaci sedeli v krásnom prostredí múzea a pán spisovateľ rozprával o praveku.
Povedal veľa zaujímavých vecí, ktoré žiaci nevedeli. Potom sa začala beseda a na záver autogramiáda.

Dňa 26. októbra 2010 sa konalo zaujímavé podujatie, pre
malých prvákov. V tento deň sa vyučovalo v 1. ročníku netradične.
Vyučujúcimi boli žiaci 9. ročníka, oblečení v kostýmoch
rozprávkových bytostí, slovenčinári v tričkách s písmenkami,
matematikári s číslicami. Prváčikom prečítali rozprávku, tí ju ilustrovali, spolu sa zahrali hry Z rozprávkového lesa, potom nasledovali rôzne matematické hry, či hľadanie a určovanie písmen.
Veľké prekvapenie nastalo, keď do triedy prišla extravagantne
oblečená staršia spolužiačka s neprispôsobivým až poburujúcim
správaním. Deti sa ocitli pred neľahkou úlohou – túto veľkú žiačku
„prevychovať“. Nebolo to jednoduché, ale vynaliezavosť prvákov
bola úžasná.
K vyvrcholeniu programu, ale aj zvedavosti detí došlo, keď
nastal čas šerpovania. Starší tretiaci zaspievali pieseň, ktorou
odovzdávali mladším spolužiakom dobre mienené rady
a skúsenosti, potom nasledovalo pasovanie za prvákov deviatakmi, odovzdávali šerpy pánom riaditeľom sprevádzané potrasením
rúk či pohladením na líce. Prváčikovia dostali pamätný list a
čokoládu od svojich triednych pani učiteliek.

Detská playback show

Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska

Stretnutie s bývalými pedagogickými zamestnancami – dôchodcami pozývajú všetkých učiteľov, ktorí pôsobili na škole. Ani tento rok
tomu nebolo inak. Dňa 27. októbra sa uskutočnilo stretnutie, kde
sa hosťom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Vladimír Targoš.
Piesňami, básňami a tancami potešili srdcia učiteľov deti. Na
úvod vystúpenia sa slovami básnika prihovorili žiaci 2. ročníka pod
vedením p. uč. D. Murčovej – T. Murčová, A. Cvengrošová, P. Šefar,
R. Sýkora, T. Raček. Pod vedením p. uč. A. Škereňovej sa slovami
básne, ktoré vždy potešia, zahrejú srdiečka, predstavila žiačka 9.
ročníka J. Čechová. Príjemné popoludnie spríjemnili svojím moderným tancom žiaci z krúžku Let’s Dance pod vedením p. uč.
Kvašňovskej. Na záver si pod taktovkou p. uč. G. Bírovej pripravil
spevácky zbor „DOREMI“ piesne: „Daj ruku do mojej ruky
a Blicovanie“. Prítomní si zaspomínali na roky prežité v škole, na
niekdajšie veselé i menej veselé časy strávené za katedrou a
nevyhli sa ani súčasným aktuálnym témam. Zaujímalo ich všetko,
čo sa tu udialo od ich posledného stretnutia. Pozvanie do školy je
vyjadrením úcty a vďaky za ich dlhoročnú svedomitú pedagogickú
prácu.

V septembri sa uvidíme, keď do
lavíc zasadneme...

Počas letných prázdnin sa v areáli
Základnej školy na Mládežníckej ulici
vybudovali multifunkčné ihrisko s umelým
povrchom, do užívania bolo slávnostne
odovzdané 12. októbra 2010. Tejto nezabudnuteľnej udalosti sa zúčastnil aj
primátor mesta Ing. Grapa; zástupca
firmy Funny sport Ing. Šajdák; zástupcovia
Slovenskej sporiteľne: Ing. Chrastinová –
riaditeľka pobočky v Čadci, Ing. Mlynár –
krajský riaditeľ v Žiline, Mgr. Hippová, Ing.
Šumský; zástupcovia kysuckých médii.
V úvode sa nám prihovoril primátor
Grapa, aj krajský riaditeľ pobočky
Slovenskej sporiteľne pán Mlynár. Potom
si zobral slovo riaditeľ školy:
„Mám milú povinnosť prihovoriť sa Vám
a prostredníctvom Vás poďakovať našim
hosťom za výnimočný dar. Výnimočný je

už len tým, že nám dáva možnosť naplniť projektu, pánu primátorovi za osobné
príslovie – v zdravom tele, zdravý duch,
vloženie sa pri realizácii výstavby ihriska
ktoré sa stalo natoľko „omieľanou“ pravv areáli školy, pracovníkom Funny sportu
dou, že mu nevenujeme dostatočnú
za vlastnú realizáciu projektu. Zároveň
pozornosť. Nesmieme zabúdať na rozum- chcem vysloviť presvedčenie, že si
nú mieru športovania, ktoré rozvíja nielen dokážeme vážiť to, čo pre našu školu
našu fyzickú, ale najmä mentálnu úroveň, menovaní vykonali a budeme dar využívať
napomáha pestovaniu pevnej vôle. Určite tým najvhodnejším spôsobom.“
nie každý vyrastie na nového Štrbu,
Na záver primátor mesta urobil slávnosPecka či Kiniera, reprezentantov vo futtný výkop prvého zápasu na novom
bale, ale každý jeden z nás môže čo–to
ihrisku a tým sprístupnil „umelku“
urobiť pre svoje zdravie. Dnešný deň
všetkým deťom a mládeži nášho mesta.
slávnostného odovzdávania multiObčerstvenie zabezpečila firma Lapek
funkčného ihriska je práve dňom, kedy
Ing. J. Lahuta a firma Drutyčinky M.
môžeme, ak sme tak ešte neurobili,
Backa za čo im ďakujeme.
napĺňať slová vysloveného príslovia.
Vedenie školy by aj touto cestou chcelo poďakoDovoľte mi preto, aby som aj vo Vašom
vať firme Lapek – Ing. Jurajovi Lahutovi za vždy kvalmene poďakoval zástupcovi nadácie
itné zabezpečenie občerstvenia pri akciách školy,
Slovenskej sporiteľne za financovanie
ktoré si vyžadujú pohostenie účastníkov.

2. ročník hudobno-zábavnej súťaže detských imitátorov
spevákov a hudobných skupín bol odštartovaný 14. novembra
2010 o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Krásne. Detská playback
show, ktorú pripravilo Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ
pod vedením Mgr. Martina Ondrušku. 10 štýlovo nastylingovaných
dievčat a chlapcov ukázalo nielen našej porote, ale aj divákom,
ako sa čo najlepšie vedia pripodobniť svojmu idolu. Dievčatá
a chlapci sa predstavili ako najnovšie pop hviezdy Tina Turner,
Shakira, Eminem a Rihanna, Inna, Marlow Girl, Dara Rolins,
Selena Gomez, Tayo Cruz, Kesha, Katty Perry, Camp Rock, Svojimi
kreáciami a celkovým vystupovaním na pódiu rozpútali skvelú
zábavu a ohúrili nielen divákov, ale aj našu porotu: Mgr. Gabriela
Bírová – ZŠ Krásno, Mgr. Miroslava Kršiaková – ZŠ Krásno, Mgr.
Erika Mičicová – ZŠ Krásno. Porota pracovala pod vedením Mgr.
Dagmar Labákovej – riaditeľka Domu kulúry v Čadci a Petra
Bažíka – finalista Superstar a iných televíznych súťaží. Porota hodnotila okrem kostýmov a pohybovej zdatnosti najmä synchrónnosť
artikulácie súťažiacich s originálom.
Prvé miesto získala Miriam Jurčíková, ktorá veľmi pôsobivo
a verne imitovala Tinu Turner nielen výzorom, ale najmä pohybom
a výrazom. Druhé miesto obsadila Deniska Tvrdá, s piesňou 10
minutes od I NNY. Krásne bronzové miesto si odniesla spevácka

V ZŠ Mládežníckej bol 19. a 20. január 2011 významným
dňom pre 62 predškolákov, ktorí sa prišli v sprievode rodičov
zapísať do školy. Pani učiteľkám ukázali všetko, čo vedia a po
splnení úloh si hrdo niesli Diplom pre budúceho prváčika, ktorý
dostali za svoju šikovnosť. Okrem spomínaného diplomu si budúci prváčikovia mohli vybrať darčeky z „Hračkárne“ ktoré pre nich
pripravili žiaci základnej školy. Domov odchádzali nielen deti, ale
aj ich rodičia spokojní a s úsmevom na tvári.
Vedenie školy ďakuje všetkým učiteľkám z 1. stupňa za dôslednú prípravu a realizáciu zápisu a tiež žiakom z 9.C (J. Lapihuskovi, N. Plánkovej, P. Gargulovej, K. Belasovej) za aktívnu pomoc
pri organizácii zapisovania budúcich prváčikov.
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AKTUALITY

Krásňan

Dobrá novina spája kolednícke ľudové tradície vianočného
obdobia so zbierkou pre deti v Afrike, žijúce v hlade, biede a
krajnej núdzi, aby sme tak spolu s ohlasovaním narodenia
Spasiteľa prinášali zároveň ovocie jeho vykúpenia, ktorým je
láska, prejavená hlavne dobrými skutkami a službou tým najbiednejším. Má za sebou už 16 rokov usilovnej práce. V Keni,
Sudáne, v Ugande, Nigérii, Etiópii, v JAR a aj na
Madagaskare sa rozbiehajú stále nové projekty, ako sú
zabezpečovanie zdrojov pitnej vody, elektrických a solárnych
systémov, či ekologických hygienických zariadení, nemocníc,
škôl, vzdelávacích centier a ďalších projektov pre zabezpečenie trvalého rozvoja a odstránenie extrémnej chudoby v týchto krajinách. Podrobnejšie sa o týchto jednotlivých projektoch môže každý dočítať na stránke www.dobranovina.sk.
Koledníci Dobrej noviny tvoria v rámci Slovenska jedno
veľké spoločenstvo a stretávajú sa už tradične na tretiu
adventnú nedeľu v niekoľkých vybraných mestách na sv.
omši so svojimi biskupmi, ktorí im pri tejto príležitosti
požehnajú kriedu, aby ňou napísali požehnanie na vchodové

ŠTATISTIKA
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Štatistika farnosti za rok 2010

Dobrá novina

V decembri sa naša farnosť už po ôsmykrát zapojila do
koledníckej akcie Dobrá novina. 29 mladých ľudí a 67 detí
v ôsmich skupinkách sa aj napriek tuhej zime vydalo do
všetkých domov, kam si ich ľudia pozvali. Zahrali a zaspievali
koledy, zavinšovali a vo veselej nálade pokračovali od domu
k domu. Spolu v priebehu dvoch dní navštívili 146 domácností a pre krajiny Afriky, hoci je kríza, vyzbierali sumu
2.943,00 Eur. Ešte do polovice januára individuálni darcovia
zvýšili túto sumu na 3.063 Eur, v prepočte 92.276,-Sk, čo je
len o málo menej ako v predošlé dva roky.

Krásňan

dvere domov a vysielajú ich radostne ohlasovať dobrú novinu
o Ježišovom narodení.
V mene núdznych z Afriky, ktorí pre Vašu pomoc a podporu
môžu prežiť a získať dôstojnejšie životné podmienky vyslovujeme všetkým koledníkom i darcom srdečné: SIA BONGA!,
ASANTE SANA (veľká vďaka – v dvoch najznámejších afrických jazykoch).

1. Krstov bolo v roku 2010 65, z toho 35 chlapcov, o 5 menej
ako rok predtým a 30 dievčat, o 1 viac ako rok predtým. To je o
4 krsty menej. Krstiť budeme tak ako je zvykom, v každú druhú
a štvrtú sobotu v mesiaci pri rannej svätej omši. Milí rodičia
pamätajte, že najlepšou výchovou detí je váš dobrý rodičovský
príklad. A pri výbere krstných rodičov tiež na toto pamätajte – či
sú po náboženskej stránke krstní rodičia pre vaše deti vzorom a
príkladom. Krstné náuky bývajú v stredu pred krstom po sv.
omši na fare.
2. Sobášov bolo 26. To je o 7 sobášov menej ako rok predtým.
Hláste sobáše včas, aspoň minimálne tri mesiace vopred.
Sobášnych náuk je 5 – vieroučná, mravoučná, liturgická, lekárska a psychologická a plus zápis zápisnice o prijatí manželstva.
3. Pohrebov bolo 86. To je o 17 viac ako rok predtým. Mužov
– 49, o 9 viac a žien – 37, o 8 viac. Z toho bolo 8 zomrelých
nezaopatrených, rok predtým ich bolo 15. Ostatní zomierajúci
boli pripravení, teda vyspovedaní a prijali Eucharistiu. Volajte
nás včas k zaopatreniu ťažko chorého. Buďme stále pripravení,
že kedykoľvek sa môže náš život skončiť. Drahí moji veriaci,
urobte všetko preto, aby sme raz zomierali zmierení s Bohom a
ľuďmi... Pri pochovávaní našich zosnulých od Nového roka
budete mať na výber dve možnosti. Prvá možnosť bude tá, že
budeme pochovávať tak ako doteraz, sv. omša bude pri zosnulom v kostole a potom bude sprievod so zosnulým na cintorín a
tam bude pri hrobe druhá časť pohrebných obradov. Druhá
možnosť – v kostole bude pohrebná sv. omša bez zosnulého a
bez sprievodu sa premiestnime na cintorín a tam budú potom v
dome smútku všetky pohrebné obrady a potom pôjdeme
pochovať k hrobu zosnulého. Vedenie mesta ma prosilo o túto
druhú možnosť, tak bude úplne na vás akú možnosť si vyberiete, len nám ju oznámite pri hlásení pohrebu vo farskej
kancelárii.
4. Svätých prijímaní sa rozdalo v našej farnosti v roku 2010
asi 105.000. To je o 1.000 viac ako vlani. Krásno – 88.000 a
Kalinov – 17.000. Okrem toho sme počas roka navštívili stovky
starých a chorých, ktorým sme tak isto podali sväté prijímanie –
to sa zrátať nedá. Ľúto mi je, koľko ľudí, aj mladých, ktorí stoja
vonku a celú omšu sa mnohí z nich zabávajú – sv. omšu tam
máte neplatnú.
5. Pobirmovaných bolo tento rok 169. Na 1. sv. prijímaní bolo
85 detí. Prosím vás rodičov prvoprijímajúcich detí, zúčastňujte
sa s nimi na sv. omšiach, modlite sa s nimi, buďte im vzorom a
príkladom v náboženskom živote.
6. Farská kancelária – prosím vás, pokiaľ sa dá, tak si
vybavujte svoje záležitosti a úradné veci v kancelárii po sv. omšiach, máte istotu, že budete hneď vybavený. Cez deň máme iné
rôzne povinnosti a nemusíme byť vždy na fare.
7. V novembri 2010 bola v našej farnosti renovácia –
duchovná obnova po misiách. Zavítali do našej farnosti rehoľníci redemptoristi a prežívali s nami 5 dní spoločného farského
života.
8. Naša farnosť odoberá 90 kusov katolíckych novín aje ich
problém niekedy predať. Dbajme o to čo čítame, keby boli v
Katolíckach novinách klebety a všelijaké „zaručené“ správy, tak
by sme mohli určite zvýšiť objednávku. No ak nás zaujímajú v
tlači len rôzne bulvárne správy a klebety, tak to potom prezrádza
aj naše vnútro... Čítajme seriózne veci, literatúru a tlač... dbajme
o svoje vnútro a nenechajme sa formovať pochybnou tlačou a
často až nezmyslami.
9. V roku 2010 sa dokončila oprava farskej budovy, ktorá bola
plánovaná už pred vyše 10 rokmi – ostali nám ešte niektoré
drobné veci. Chcem vyjadriť vďačnosť mnohým, ktorí ste
pomáhali pri prácach na fare prakticky od Veľkej noci minulého
roka, kedy začali prípravné práce na dokumentácii až po
ukončenie opráv, ktoré skončili prakticky pred mesiacom.

Všetkým, či to boli firmy alebo jednotlivý majstri, ktorí ste
pomáhali vám patrí veľké Pán Boh zaplať – bolo vás naozaj
veľa, pred rokom som vás menovite spomínal, ale pre krátkosť
času ďakujem všetkým spolu ešte raz. Pán Boh zaplať vám za
všetky milodary, lebo bez vašich milodarov by sme sa do opravy
fary nemohli pustiť. Za materiál a prevedené práce sme zaplatili
2.421.632 Sk, teda 80.383 Eur. Vďaka dobrodincom a sponzorom sme ušetrili na opravách oproti pôvodnému rozpočtu. Za
vás všetkých, ktorí ste akokoľvek pomohli prácami alebo
finančne odslúžim aj tento rok ďakovnú sv. omšu. Podarilo sa
nám osvetliť kostol v Kalinove, postupne vymieňame osvetlenie
v kostole v Krásne (P. Targoš, M. Podolák). Za elektrickú energiu
sme zaplatili aj s doplatkami 5.717 Eur – 172.230 Sk a plus za
plyn v kostole v Kalinove 1.500,69 Eur – 45.209 Sk. Na bežnom
účte a Slovenskej sporiteľni zostalo 7.907,36 Eur, ale na veľkú
prosbu nášho diecézneho biskupa Mons. Tomáša Galisa, sme
ako farnosť poskytli na stavbu Diecézneho centra nenávratnú
pôžičku 2.000 Eur – teda konečný stav je 5.907,36 Eur –
177.954,280 Sk. Celkovo za prevádzku kostolov, pastoračného
centra, údržbu, investície, poistné, opravy a nákupy, voda,
kancelárske náklady a rôzne iné náklady sme tento rok zaplatili
440.000 Sk – 14.605 Eur. Všetky faktúry boli ku koncu roka
uhradené.
10. Poďakovania – Chcem poďakovať kostolníkom Jankovi
Jakubcovi a Ondrejovi Masarykovi, ktorí sa zaslúžia našu
pozornosť a rešpektovanie. Patrí im veľká vďaka a úcta za ich
obetavosť. Obetujú pre náš kostol, hodiny a hodiny zo svojho
času. To isté platí o Tonkovi Škerenčákovi, kostolníkovi v
Kalinove. Vďaka patrí Štefke Kubalovej s dcérou a Márii
Haluskovej za pekné ozdobovanie kostolov. Vďaka patrí aj pani
Márii Macurovej a Vincencii Tvrdej, ktoré sa starajú o čistotu
bohoslužobných vecí vo farskom kostole. Vďaka patrí aj organistom Tonkovi Hajnému, Máriovi Lastovicovi, Marienke Čimborovej a Patrícii Kasajovej. Ďakujem Gabike, Majke a Lenke za
vedenie speváckych zborov. Ďakujem všetkým rozdávateľom
svätého prijímania za ich celoročnú obetavú pomoc. Ďakujem
miništrantom za ich službu pri bohoslužbách. A samozrejme
vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom obetavo
pomáhate pri rôznych prácach a akciách a konáte rôzne služby
vo farnosti, či upratujete v kostole alebo sa obetujete pri rôznych
akciách. Chcem poďakovať aj oírganizátorom každoročného letného tábora na čele s Majkou Michalikovou a Zuzkou
Kučerovou. Ďakujem naším katechétkam Gabike, Majke a
Janke za obetavosť pri školskej katechéze. Ďakujem animátorom, že sa zasa ochotne, ako vždy, zapojili do prípravy birmovancov. Je to náročné na čas a výsledky tejto obety sú často
viditeľné až po rokoch. Buďme im za to vďační. Musím poďakovať Ľubici Podolákovej, vďaka ktorej sa zreštaurovala drevená
plastika Madony, na ktorú sa nám podarilo získať grant z VÚB v
hodnote 6600 Eur – teda 198.831 Sk. Plastika je opravená a
nainštalovaná vo farskom kostole. Máme jedného bohoslovca
Petra Nečedu, ktorý študuje v 4. ročníku v seminári v Nitre.
11. Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli, či už finančne alebo hmotne alebo svojimi
silami pri rôznych potrebách v našej farnosti a bolo vás veľmi
veľa. Chcem poďakovať mestskému úradu, základným školám a
strednej drevárskerj škole za spoluprácu a všetkým firmám,
ktoré mali ochotu nám pomôcť a mnohé z nich to urobili naozaj
nezištne. Nech vám to všetkým dobrotivý Pán Boh mnohonásobne odmení. Zároveň vás prosím, ja a pán kaplán o odpustenie, ak sme vás počas roka niečím pohoršili a dali vám tým zlý
príklad. A s týmto úmyslom a prosbou o ďalšie modlitby za nás
vam udeľujem požehnanie.
Správca farnosti dekan Pavol Špita
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MATRIKA

Pohreb rodáka
vdp. Jána Kučeríka
Ján Kučerík
Narodil sa 19. júna 1946 v Krásne
nad Kysucou. Teológiu vyštudoval na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte v Bratislave.
Kňazskú vysviacku prijal 22. júna
1969 v Bratislave. Od roku 1969 pôsobil ako kaplán v
Piešťanoch, od roku 1972 ako kaplán v Trnave. V roku
1975 sa stal administrátorom v Záhorskej Vsi a v roku
1981 v Skalici. Od roku 2000 pôsobil ako farár v
Považanoch. Zomrel v stredu 26. januára 2011. Kňazom
bol 42 rokov.
Pohrebnú svätú omšu s obradmi mal v nedeľu 30.
januára 2011 o 14.00 vo farnosti Krásno nad Kysucou a
slúžiť ju trnavský arcibiskup Róbert Bezák.
Foto: LH

MATRIKA
Narodení

Krásňan

KRÁSŇANIA NA CESTÁCH

Tajomnou Transylvániou
1.

Rok 2010
Tobias Rajnoha, Soňa Buková,
Melánia Neveďalová, Adam Duchoň,
Lukáš Kováč, Gregor Murčo,
Simona Mičicová, Michal Macko

Úmrtia
Rok 2010
Veronika Rábiková 89 r., Mária Kubinčánková
57 r., Judita Murčová 87 r., František Poláček
64 r., Anna Kormancová 78 r.
Rok 2011
Jozef Kolembus 60 r., Eva Lahutová 66 r.,
Emília Targošová 72 r., Pavol Kováč 53 r.,
Jozefína Jakubcová 49 r., Ján Štrba 43 r.,
Oľga Jesenská 62 r.

Krásne kopce, lúky s pasúcimi ovečkami,
dediny s pestro pomaľovanými domami,
kríže, rozbité cesty a krásne kostoly,
to všetko je Rumunsko...

JUBILANTI
Január – marec 2011

Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková
Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Štefan Koleno 80 r.
Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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8 5 r o č n í Pavlína Bírová
Verona Lastovicová
Štefánia Mahútová
Justína Jakubcová
Gabriela Murčová
8 0 r o č n í Mária Mihaldová
Anna Gavlasová
Helena Jakubcová
Margita Chylá
Pavlína Čimborová
Irena Ondrušková
Margita Jakubcová
Štefánia Ganišinová
7 5 r o č n í Matej Zátek
Jozef Rafaj
Emília Kormancová
Helena Jozefíková
Anna Manasová
Mária Podoláková
Mária Kučeríková
7 0 r o č n í Emil Brňák
Veronika Kurincová
Anna Ďurajová
Margita Neveďalová
Anna Bieliková
Irena Pošteková

Nočná ulica Drakulovho
rodiska – Sighisoara

Transilva – Sedmohradsko alebo
jednoducho Rumunsko. Krajina, do
ktorej sme sa vybrali na sklonku roku.
Pripadala nám vzdialená a
nepreskúmaná, záhadná. A
samozrejme tajomná kvôli grófovi
Drakulovi, ktorý sa v nej narodil. V
rovnomennej knihe od Brama Stockera
sa opisujú aj slováci a česi. Dodnes sa v
Rumunsku nacházajú čisto slovenské
dediny – Sinteu, Gemelčička, Nadlac a
iné. Viac mesiacov sme sa na túto cestu
pripravovali, aby nás nič neprekvapilo.
Vyrážali sme na cestu v skorých
ranných hodinách a opúšťali biele
zasnežené Slovensko. Cesta
Maďarskom bola pochmúrna, plná
havranov a ticha. Dokonca sme videli
pastiera husí, čo sa mi zdalo úžasné,
skoro ako z rozprávky. Muž s palicou a
okolo neho kŕdeľ bielych husí. V
poobedňajších hodinách sme prekročili
hranicu a vstúpili do Rumunska. Cieľ
našej cesty bola časť nazvaná
Transylvánia. Hneď ako prvé sme
zistili, že naša GPS navigácia vlastne
nevie, kde sa nachádzame a bola nám
úplne zbytočná. Vytiahli sme teda
mapu. Po pol hodine blúdenia sme
konečne opustili mesto Oradea, ktoré
vyzeralo akoby sa v ňom zastavil čas v
roku 1970–1980. Obrovské budovy v
štýle socialistického realizmu, viaceré
pravoslávne chrámy a ruiny starých
fabrík. Vo vzduchu bolo cítiť síru. Naše
prvé pocity boli rozpačité. Pokračovali
sme v zamknutom aute, pre istotu a
sledovali krajinu plnú Dacií. Každá
nová dedina začínala krížom a bola

dobre označená tabuľou. Prícestné
kríže ste mohli vidieť všade. Bol to pre
nich symbol nádeje a možno ochrany.
Počasie bolo však teplejšie ako u nás a
sneh nikde. Náš smer bolo miesto,
slovenská dedina Sinteu, kde sme mali
nocovať. Vonku sa začalo stmievať a
posledné kilometre sme ani nedýchali.
Bolo to ako zo spomínanej knihy
Drakula. Cesta tmou cez hustý listnatý
les, kde žijú divé tvory a vlci
kedykoľvek môžu skrížiť cestu.
Posledné kilometre ubiehali úplne
pomaly, vyzeralo to akoby sa
zastavoval čas, zákruty nemali konca.
Do Sinteu sme dorazili v daždi a
hľadali naše ubytovanie. Počuť
slovenčinu v tomto ďalekom kraji bolo
pre nás milé, po 600 kilometroch. Bola
to chudobnejšia časť, kde domy boli
roztrúsené po tri a ďaleko od seba,
jeden obchodík a kostol s farou.
Pouličné osvetlenie tu nebolo, keď sme
sa pozreli z okna bolo vidno len tmu.
Nad ránom nás zobudilo zavýjanie
vlkov, silný vietor a dážď. Chvíľami
sme sa cítili ako stratení, ale to všetko
prešlo s novým dňom. Keď sme pri
raňajkách ochutnali tradičné klobásky,
jaternice a sladký lekvár, ktorý chutil
trochu inak ako náš a aj chlieb
(slovenský sa mi zdá viac dochutený).
Hostitelia nás ľutovali, že ideme do tak
„planého“ času, keďže od rána pršalo.
Boli sme však pripravení na všetko a
dnešný plán bolo doraziť do 300 km
vzdialeného rodiska grófa Drakulu
Sighisoary.
ĽP (pokračovanie v budúcom čísle)
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ŠPORT

Zimné športy
V minulom roku na ihrisku v Krásne nad Kysucou vznikla
ľadová plocha, ktorá potešila všetkých korčuľovaniachtivých.
Tento rok keď nastali prvé mrazy a počasie dovolilo, ihrisko sa
opäť zmenilo na ľadovú plochu. Počas vianočných prázdnin
klzisko využívali nielen deti, ale aj dospelí, ktorí hlavne po
konzumovaní vianočných dobrôt chceli zhodiť nejaké to kilo
navyše. Deti, ktoré dostali pod stromček nové korčule, tiež
chlapci – hokejisti si klzisko pochvaľovali. Aj Michaela S. si pod
stromčekom našla nové korčule a na klzisku po troch dňoch
dokázala robiť nesmelé piruety.

Tí začínajúci „krasokorčuliari“ spoznali aj tvrdosť klziska, ale
postupne sa to zlepšovalo.
Vo večerných hodinách bolo klzisko osvetlené. Mestský úrad
v Krásne nad Kysucou chce v tejto tradícii pokračovať
a umožniť tak deťom, aby voľný čas trávili nielen pri televízii
a počítači, ale hlavne, aby športovali a stretávali sa s kamarátmi na čerstvom vzduchu, tak ako to bolo aj v minulosti.
Deti už čakajú školské povinnosti a počasie sa má otepliť,
dúfame, že spomienky z krásňanského klziska ostanú pre deti
JĎ
milou spomienkou na zimu.

Kolkárske zápasy
opäť v meste?
Jedným z významných
projektov, ktoré mesto
organizuje, je projekt
cezhraničnej spolupráce
Poľsko–Slovensko na
vybudovanie športovísk
na poľskej i slovenskej
strane. „Do tohto projektu
sme išli s poľskou obcou
Milówka. Poliaci na svojej
strane zo získaných
peňazí vybudujú atletickú
dráhu, v Krásne zasa
konečne dokončíme v
novej tribúne šatne a
sociálne zariadenia,"
informoval primátor.
Okrem šatní v meste
pribudne aj kolková dráha
s automatickým stavaním
kolkov. „Z tohoto sa osobne veľmi teším. Krásno
bolo totiž v minulosti jedi-

né miesto na Kysuciach,
kde takáto kolkárska
dráha bola. I keď vtedy s
ručným stavaním kolkov.
Bolo preslávené
kolkárskymi zápasmi,
preto ma veľmi teší, že sa
tento tradičný šport do
mesta vráti," povedal
primátor. Pri kolkovej
dráhe bude tiež presklená
terasa, z ktorej budú môcť
návštevníci sledovať
kolkárske zápasy. V meste
teda počas tohto roku
vznikne kompletný športový areál s novou modernou tribúnou, multifunkčným ihriskom, s futbalovým ihriskom s
umelým trávnikom a
kolkovou dráhou.
-r-
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