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Slávnostné otvorenie bowlingovej dráhy
V piatok 30. mája 2014 pri príležitosti otvorenia novovy-

budovanej automatickej bowlingovej dráhy navštívil naše
mesto prezident Ivan Gašparovič. Prezidenta privítal
primátor mesta Ing. Jozef Grapa, starostovia z okolitých
obcí a poslanci mestského zastupiteľstva. Tak ako káže
zvyk, prezidenta privítali chlebom a soľou za spevu folk-
lórnej skupiny Krásno. 

Po uvítaní pána prezidenta sa prezident a starostovia
spoločne presunuli na mestský úrad, kde v spoločnej
debate hovoril primátor Ing. Jozef Grapa o najzaujímave-
jších novinkách v meste. Debatovalo sa tiež aj o stretnutí
ZMOSU (Združenie miest a obcí Slovenska), ktoré sa usku-
točnilo v Bratislave v dňoch 28. – 29. mája 2014. Prezident
Ivan Gašparovič vždy rád navštívil Kysuce a bol rád, že
ešte pred skončením funkčného obdobia mohol prísť a
poďakovať sa za podporu počas obdobia, kedy bol prezi-
dentom. Rovnako aj starostovia sa poďakovali preziden-
tovi za jeho pomoc a popriali mu všetko dobré. Okolo 11.
hodiny sa všetci spoločne presunuli do pries-torov bývalej
kolkárne, kde prestrihnutím pásky pán prezident, primá-
tor mesta a prednosta Okresného úradu Čadca JUDr.
Milan Rebroš otvorili automatickú bowlingovú dvojdráhu.
Výstavba dvojdráhy bola financovaná v rámci operačného
programu „Program cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovenská republika 2007–2013“. Náklady na jej výstavbu
boli 163 000 Eur vrátane vybudovania sociálnych a hygien-
ických zariadení, vonkajšej terasy, zariadenia občerstvo-
vacej miestnosti, zateplenia budovy a kanalizačnej prípo-
jky. Dvojdráha je plne automatizovaná, hráči si môžu sle-
dovať priebežné výsledky na monitore a poskytuje im tak
celkový komfort. Prezident s primátorom mesta si
niekoľkými hodmi vyskúšali novú bowlingovú dráhu a
prezident vyjadril uznanie, že mesto Krásno nad Kysucou
aj takýmito projektmi prispieva ku skvalitneniu života v

meste. Bowlingová dráha bola financovaná z projektu:
„Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním

rekreačno–oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou
a Milówka“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013
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Svätojánsky jarmok 2014 
tradície, ľudové remeslá, hudba a tanec

Aj tento rok Mesto Krásno nad Kysucou, Žilinský samosprávny kraj a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo
v nedeľu 15. júna 2014 na námestí pred kultúrnym domom už tradičný Svätojánsky jarmok. So svojimi výrobkami
sa na jarmoku predstavili remeselníci z celého Slovenska. Návštevníci si mohli vybrať z rôznych vyrezávaných pred-
metov, ručne maľovaných obrazov, zdobených perníkových srdiečok a ďalších predmetov vytvorených remeselník-
mi. Ukážku svojej práce predviedli aj študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej a  stavebnej z Krásna nad
Kysucou. Pre návštevníkov bol okrem množstva zaujímavých remeselných výrobkov pripravený aj program plný
ľudovej hudby a tanca. Už pri prvých piesňach Speváckej skupiny Krásňanka sa námestie začalo zapĺňať ľuďmi.
So svojimi vystúpeniami sa divákom tiež predstavili Folklórny súbor Drevár a Folklórna skupina Krásno nad
Kysucou. To už sa pred Kultúrnym domom zhromaždilo početné obecenstvo. V závere programu zahrala a zaspie-
vala hudobno-zábavno-ľudová skupina Ščamba, ktorá medzi divákov vniesla dobrú náladu humorom a veselou
hudbou. Námestím sa vďaka nim aj napriek chladnejšiemu počasiu ozýval smiech a potlesk nadšeného obecenstva.

Uzn.č. 25/2014 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Mgr. Michal Koňuch, Anton Kašuba, overovateľov
zápisnice Miroslav Capek, Mgr. Milan Jesenský a program
rokovania MZ.

Uzn.č. 26/2014 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku KNC
p.č. 3754/3 – ostatné plochy o výmere 972 m2 a pozemku
KNC 3754/16 – ostatné plochy o výmere 136 m2 za cenu 5,-
Eur/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – BC.
Gregor Hudec, Nám. Ľ. Fullu 1665/8, Žilina, v zmysle ust.
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa obslužný priestor k obchodu v Zákysučí.

Uzn.č. 27/2014 – MZ neschvaľuje žiadosť o  finančný
príspevok na vŕtanie studne na vodovod pre Leonard Valík,
Zákysučie 750, 023 02 Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 28/2014 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení zmien a  noviel
prenájom svojho prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 3396 v  k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajú-
com sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenájom pozemku p.č. CKN 8419/19 – ostatné
plochy, o  výmere 55 m2 za cenu 1,-Eur/ročne, na dobu
neurčitú podľa Občianskeho zákonníka, vedeného na LV
3396 do nájmu Zdenka Španiková, bytom Krásno nad
Kysucou č. 1020, v zmysle ust. § 9a) ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej
cesty k svojmu pozemku.

Uzn.č. 29/2014 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení zmien a  noviel
odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 1812 v  k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajú-
com sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa odpredaj pozemku p.č. CKN 12422/10 – ostaté
plochy, o výmere 17 m2 za cenu 5,-Eur/m2, vedeného na LV
1812 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Viera
Korhelíková, 023 02 Krásno nad Kysucou 134, v zmysle ust.
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa z  dôvodu pozemok sa nachádza pri rodinnom
dome.

Uzn.č. 30/2014 – MZ schvaľuje prenájom strechy na
budove požiarnej zbrojnice p.č. 1594 postavenej na par.č.
KNC 203/3 za účelom výstavby bytov za podmienok, ktoré
boli dané v ponuke firme Peter Sýkora, stavebno obchodná
firma, 023 02 Krásno nad Kysucou 1384 s ročným nájmom
1,-Eur do ukončenia výstavby. Po ukončení výstavby mest-
ské zastupiteľstvo stanoví cenu nájmu.

Uzn.č. 31/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 32/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Uzn.č. 33/2014 – MZ schvaľuje z  položky príspevky
zvýšiť o 200,-Eur na cyklistický oddiel a 200,-Eur pre žen-
skú folklórnu skupinu. 

Uzn.č. 34/2014 – MZ berie na vedomie stanovisko
mestskej kontrolórky k  záverečnému účtu Mesta Krásno
nad Kysucou za rok 2013.

Uzn.č. 35/2014 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok

2013 bez výhrad.
II. Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení nevyčer-

paných prostriedkov zo ŠR a  z  nevyčerpaných darov vo
výške 233. 495,70 Eur, zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a)
a  b) zákona č. 583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a  o  zmene a  doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov takto:

– vysporiadanie finančných operácií vo výške 23.392,24
Eur

– na tvorbu rezervného fondu vo výške 210.103,46 Eur
III. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 2.057,63 Eur
IV. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou vo výške –

37.729,59 Eur
Uzn.č. 36/2014 – MZ schvaľuje použitie rezervného fondu

vo výške 210.103,46 Eur v roku 2014 na úhradu kapitálových
výdavkov:

– výstavba oddychovo rekreačného areálu vo výške
177.524,64 Eur

– výstavbu chodníkov vo výške 32.578,82 Eur.
Uzn.č. 37/2014 – MZ berie na vedomie správu nezávis-

lého audítora k  účtovnej závierke Mesta Krásno nad
Kysucou za rok 2013.

Uzn.č. 38/2014 – MZ schvaľuje vyradenie majetku na zák-
lade zápisnice zo zasadania finančnej komisie.

Uzn.č. 39/2014 – MZ schvaľuje, aby vyradenie drobného
majetku podliehalo len schváleniu finančnej a inventariza-
čnej komisie a nie je nutný súhlas MZ na jeho vyradenie.

Uzn.č. 40/2014 – MZ schvaľuje:
a/ prenájom priestorov bowlingového centra v  budove

kolkárne, s.č. 1541 prenajímateľovi reštaurácie, ubytovne
a ostatných priestorov bývalej budovy kolkárne v súčasnos-
ti ILSTAV PLUS, s.r.o., 1. mája 1541, Krásno nad Kysucou,

b/ prenájom priestorov fitnescentra pre Tomáš Rábik,
Žilina a Tomáš Kuric Krásno nad Kysucou za cenu ročného
nájmu 6000,- Eur na dobu 10 rokov od 1. 9. 2014,

c/ dať do správy priestory šatní pod tribúnou telový-
chovnej jednote Krásno,

d/ prenájom lezeckej steny záujemcovi, ktorý bude bez-
platne poskytovať služby na lezeckej stene deťom do 12
rokov, za cenu ročného nájmu. 1,- Eur/rok. V prípade ak sa
nenájde záujemca dať lezeckú stenu do nájmu TJ.

Uzn.č. 41/2014 – MZ berie na vedomie informatívny roz-
bor hospodárenia mesta a Krasbytu za I. štvrťrok 2014.

Uzn.č. 42/2014 – MZ schvaľuje volebný obvod Krásno
s počtom poslancov 12.

Uzn.č. 43/2014 – MZ schvaľuje na základe zákon č.
369/1990 par. 11, písm.1) celý úväzok primátorovi Mesta
Krásno nad Kysucou na funkčné obdobie 2014 – 2018.

Uzn.č. 44/2014 – MZ berie na vedomie Správu o  sku-
točných nákladov na výrobu tepla v roku 2013.

Uzn.č. 45/2014 – MZ berie na vedomie Správu o činnosti
CVČ, Mládežnícka 1434, Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 46/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zas-
tupiteľstva na II. polrok 2014.

Uzn.č. 47/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na II. polrok 2014.

Uzn.č. 48/2014 – MZ berie na vedomie správy mestskej
kontrolórky z  hospodárenia ZŠ Kalinov a  ZUŠ Krásno za
rok 2013. 

Uzn.č. 49/2014 – MZ schvaľuje vstup do občianskeho
združenia Miestna akčná skupina Bystrická dolina, so síd-
lom Krásno nad Kysucou, Ulica 1. mája 1255, 023 02 Krásno
nad Kysucou a  zaradenia mesta Krásno nad Kysucou do
územia tohto verejno-súkromného partnerstva.

Uzn.č. 50/2014 – MZ schvaľuje úpravu nájmu prenají-
mateľa budovy bývalej kolkárne s.č. 1541 pre ILSTAV PLUS,
s.r.o., 1. mája 1541, Krásno nad Kysucou na sumu 600,-
Eur/mesačne (450,- Eur – reštaurácia, 150,-Eur – bowling)
s platnosťou od 1. júl 2014.

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 11. jún 2014



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 
– predloženie žiadosti o  NFP

v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01
ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická dolina – pre
cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú v súlade s plat-
ným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-

tole príspevky. 
Uzn. č.83/2010 – MZ

schvaľuje preloženie
starého mestského vodovo-
du nachádzajúceho sa pod
zemským povrchom parce-
ly 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 novi-
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 uchádza-
čovi 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 realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).
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Po prezidentských voľbách, na ktoré sa pred
časom upriamila verejnosť, sme v  našom meste
zaznamenali ďalšie voľby – do Európskeho
parlamentu. Volilo sa v  jednotlivých okrskoch,
podobne, ako tomu bolo predtým. K  urnám však
prišlo podstatne menej voličov. Napokon výsledky,
zverejnené na druhý deň, ukázali, že naša krajina
mala vo voľbách najnižšiu účasť spomedzi
všetkých krajín Európskej únie. Volilo iba asi 13
percent oprávnených voličov. Noví poslanci
zasadnú do lavíc Európskeho parlamentu na ďalšie
volebné obdobie. LH

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2013
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
September          28.             29.                    30.
Október               25.             26.            27.

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

Mesto Krásno nad Kysucou Vás srdečne pozýva na 1.
ročník cyklistického preteku Krásňanská cyklo-20tka,
ktorý sa uskutoční 26. júla 2014 (sobota) pred kultúr-
nym domom. Prezentácia bude na mieste štartu od
09.00 hodiny a štartovné sú 2 Eura. Vyhodnotenie bude
taktiež pred kultúrnym domom.

TRASA, 20 km: Štart – Krásno nad Kysucou Kultúrny
dom, točňa – Klubina futbalový štadión, cieľ – Krásno
nad Kysucou Kultúrny dom. Jednotlivci na trať nastupu-
jú po 1 minúte za sebou.

PODMIENKY účasti: Podujatie sa uskutoční za každé-
ho počasia, v prípade extrémne nepriaznivého, alebo
chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných
dôvodov vyhradzuje právo na zmenu. Podujatie sa koná
po cyklotrase vyznačenej prvkami zabezpečenými
usporiadateľmi.

Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpe-
čenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zod-
povednosť za všetky nimi alebo ich športovými pro-
striedkami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uza-
vretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti so súťažou
utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania
alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom.
Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť
na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedo-
mie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som
uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihla-
sujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstú-
penia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia
organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním
sám účastník. 

INFORMÁCIE: Jaroslav Pagáč, tel. č. +421 917 529 045,
e-mail: zastupca@mestokrasno.sk

Každý účastník dostane občerstvenie. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej uda-
losti. Akcia sa končí dojazdom posledného účastníka do
cieľa. Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi
organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky
na cestných komunikáciách. 

Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia
na hlave ochrannú prilbu a musí mať horský bicykel.
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným
stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý
pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu
v prípade nepredvídaných okolností. 

Všetci ste srdečne vítaní!

P O Z V Á N K A
1. ročník 

Krásňanská cyklo-20tka

Eurovoľby 
s menšou účasťou

Mesto Krásno nad Kysucou
sa snaží zachovávať ľudové
tradície. Medzi tie obľúbené
patrí aj stavanie a váľanie
mája. V piatok 30. mája 2014
sa v našom meste uskutočnilo
práve váľanie mája a pri tejto
príležitosti mesto pripravilo aj
tanečnú zábavu.

Program sa začal o 17.00
hodine zvalením Mája.
Primátor Ing. Jozef Grapa
zobral do ruky pílku a pustil sa do váľania Mája
pred mestským úradom. Potom sa pripojili chlapci z
Folklórneho súboru Drevár a o malú chvíľu bol už

vyše 25 metrový Máj na
zemi. Váľanie Mája už
tradične sprevádzal
spevom a tancom FS
Drevár a Ženská folklórna
skupina Krásno. Pre tých
najmenších bola
pripravená aj malá
sladkosť. Pred kultúrnym
domom bolo vyzdobené
námestie pripravené na
tanečnú zábavu. Chladné

a upršané počasie Majálesu neprialo, no aj napriek
tomu hrala a spievala počas večera hudobná skupina
Veľký Dom, ktorá spravila príjemnú atmosféru.

Váľanie mája – Majáles 

V piatok 16. mája 2014 sa na mestskom úrade usku-
točnilo záverečné rokovanie s jedným z ázijských
investorov, ktorý má v pláne postaviť závod v priemyselnom
parku v Krásne nad Kysucou. Na tomto rokovaní primátor
Ing. Jozef Grapa s  investorom dohodli harmonogram výs-
tavby i jednotlivé časové obdobia realizácie tak, aby nová
prevádzka mohla byť otvorená ešte v tomto roku. Investor
bude vyrábať a montovať diely pre automobily ázijských
firiem pôsobiacich na území Českej republiky, prípadne na
Slovensku. V prvej etape je možnosť zamestnať približne
150 ľudí a v ďalších etapách, ktoré by chcel investor v
Krásne realizovať, by bol konečný cieľ 500 – 600 zamest-
nancov. Krásno ako výhodný strategický logistický uzol je
vhodný najmä pre výrobcov súčiastok pre automobilky
v  Čechách a  na Slovensku. Mesto rokuje aj s ďalšími
investormi, ktorí by v tomto roku mali rozhodnúť o možných
investíciách v katastri mesta Krásno nad Kysucou.

Primátor rokoval 
s ázijským investorom 
a dohodli harmonogram
výstavby

Aj na základe legislatívnych zmien v  školstve zlúčili
v  našom meste tri základné školy do jednej. Podľa
informácií primátora mesta Ing. Jozefa Grapu od sep-
tembra budeme mať jednu veľkú školu s alokovanými
pracoviskami U  Michálkov a  v  Kalinove. V  praxi to
znamená, že pre žiakov a  ich rodičov sa nič nemení,
stále budú chodiť do prímestských častí, akurát spomí-
nanou úpravou sa znížia náklady najmä na platy riadi-
teľov škôl, prevádzkových pracovníkov a  na ekono-
mickú a  personálnu agendu. Toto všetko zastreší
Základná škola na Mládežníckej ulici.
Podobne sa zlúčili aj prímestské materské školy
s Materskou školou na Lesníckej ulici. Ušetrené penia-
ze sa použijú na skvalitnenie chodu školského procesu
našich škôl, ktoré boli len nedávno zrekonštruované. 

LH

Zlúčené základné školy

Primátor blahoželal 
k jubileu Irene Bajcárovej

Dňa 1. júl 2014 sme pri príležitosti jubilea 
90 rokov navštívili oslávenkyňu, pani Irenu
Bajcárovú z Krásna nad Kysucou. Ku krásnemu
jubileu jej zaželal primátor mesta, ktorý jej 
odovzdal darčekový kôš, kyticu a knihu o meste.
Spolu s pani Bajcárovou a jej priateľkami zaspo-
mínali na mladosť a život v ich rodine.
Oslávenkyňa sa zároveň podpísala aj do Pamätnej
knihy mesta a my jej prajeme ešte veľa ďalších v
zdraví prežitých rokov.
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V nedeľu 11. mája 2014 sa uskutočnilo v Kultúrnom
dome v Krásne nad Kysucou podujatie venované
mamičkám ku Dňu matiek. Po úvodnom príhovore primá-
tora mesta Ing. Jozefa Grapu, v ktorom sa poďakoval
mamičkám a vyzdvihol ich náročnú úlohu pri výchove detí,
vystúpila známa kabaretná umelkyňa, Maja Velšicová.
Svojim spevom a energickosťou roztlieskala početné pub-
likum. V niekoľkých pesničkách sa k nej pripojil aj spevák
Miroslav Švába a divákov tak čakal naozaj pekný hudobný
zážitok. Predstavili sa aj deti z Materskej školy Lesníckej,
ktoré sa recitáciou, spevom a tancom poďakovali
mamičkám a svojím milým vystúpením potešili obecenstvo.
V závere sa divákom predstavilo aj Kysucké duo, ktoré
zahralo a zaspievalo ľudové piesne. Tak ako v úvode vo svo-
jom prejave pán primátor povedal, Deň matiek patrí medzi
najkrajšie sviatky v roku. Už tradične sa Dňa matiek v
Krásne nad Kysucou zúčastňujú mamičky rôznych
vekových kategórií a aj napriek upršanému počasiu ich
prišlo aj tento rok mnoho. Ako malý darček po skončení
programu primátor mesta daroval každej zúčastnenej
mamičke malé perníkové srdiečko a čakalo ich aj drobné
občerstvenie. 

Krásne slnečné počasie sprevádzalo v nedeľu 8. júna
2014 oslavy Dňa detí. Program začal príhovorom pri-
mátora mesta Ing. Jozefa Grapu, ktorý poprial deťom
veľa zábavy. Potom sa už deťom predstavili policajti so
svojimi služobnými psami, ktorí deťom
ukázali ako postupujú pri hľadaní drog a
zadržiavaní páchateľa. Počas prehliadky
zaznelo aj niekoľko výstrelov so slepými
nábojmi. Celú túto ukážku práce kynoló-
gov deti sledovali s veľkým záujmom a tie
odvážnejšie deti mohli psovi hodiť hračku
a pohladkať si ho. Deti sa dozvedeli ako
polícia postupuje pri hľadaní drog a zadr-
žiavaní páchateľov. 
Športovo nadané deti, ktoré si so sebou
priniesli bicykle, súťažili na prekážkovej
dráhe. Ten kto  zdolal všetky prekážky
dostal medailu. 
Na bicykloch sa taktiež predstavili aj členovia cyklistic-
kého klubu Freeride Kalinov Team, ktorí divákom
predviedli jazdu na zadnom kolese.
V radoch čakali deti, aby si mohli zaskákať na veľkom

nafukovacom hrade alebo sa prejsť po vode v nafuko-
vacej guli. Nechýbala ani možnosť previezť sa na koni
a dobrú náladu robil aj veselý šašo a maskot Kinderco.
Námestím pred kultúrnym domom sa ozýval veselý

smiech a výskot detí. Počas celého popoludnia
sa mohli dať deti skrášliť maľovaním na tvár,
čo sa tešilo veľkej obľube a po námestí behali
deťmi s motýlikom, kvetmi a ďalšími orna-
mentmi na tvári.
Deti sa tiež v priebehu celej akcie mohli
zúčastňovať súťaže „Prechádzka lesom“, kde
v jednotlivých stanovištiach museli plniť
rôzne úlohy ako skákanie vo vreci, triafanie
cibuľou do nádoby, prejdenie trasy s pinpon-
govou loptičkou na lyžičke a ďalšie. Po absol-
vovaní všetkých úloh si deti mohli vyzdvih-
núť sladkú odmenu.

Vďaka peknému počasiu a zaujímavému programu sa
Dňa detí v Krásne nad Kysucou zúčastnil veľký počet
detí, ktoré takto spolu s rodičmi strávili príjemné
nedeľné popoludnie. Sviatok venovaný všetkým deťom
patrí medzi najmilšie a najkrajšie dni v roku. 

Oslavy Dňa matiek 
v Materskej škole Lesníckej

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako
ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu
vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 13. mája 2014
dýchala atmosféra aj v Materskej škole Lesníckej
slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok.

Deti sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim
mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami
dlhšie pripravovali. Každé dieťa chcelo piesňou, tancom,
básňou alebo dramatizáciou rozprávky vyjadriť, že mama je
pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičom sa postup-
ne predstavili deti z tried Mravčekovia, Včielky, Vtáčatá,
Kačiatka, Motýliky a Slniečka. Rodičia boli milo prekvapení,
ako krásne sa detičky na tento deň pripravili. 

V závere venovali deti mamám vlastnoručne vyrobené
darčeky a perníkové srdiečko. Pochvala a poďakovanie
patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň
pripravili a slávnostne ich obliekli tak, aby bol program pre
mamičky čo najkrajší.

Detičky pripravili svojim mamičkám krásny program Deti oslávili svoj sviatok



Krásňan 9ZO ŽIVOTA V MESTE8 ZO ŽIVOTA V MESTE Krásňan

V nedeľu 22. júna 2014 sa Kultúrnym domom v Krásne
nad Kysucou ozývali hlasy mladých speváckych talentov.
Súťaž Spevácka hviezda školy 2014 organizovalo Centrum
voľného času v spolupráci s mestským úradom a kapelou
T.O.R. Band. 

V úvode privítal moderátor primátora mesta Ing. Jozefa
Grapu, porotu, organizátorov a všetkých zúčastnených.
Potom už v podaní deviatich speváčok odzneli hity od
Duffy, Ewy Farnej, IMT Smile, Zuzany Smatanovej a ďalších.
Hudobný sprievod robila mladým spevákom kapela T.O.R.
Band, ktorá vystúpila aj s niekoľkými skladbami.

Dievčatá spievali naozaj krásne a porota mala preto
veľmi ťažkú úlohu. Počas prestávky sa porota poradila a
nakoniec sa dohodla, že okrem prvých troch miest udelia
tiež cenu primátora mesta a cenu poroty. Ocenenia
odovzdávala predsedkyňa poroty Mgr. Dagmar Labáková a
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. 

Cenu primátora mesta získala Mária Polačková z 8.C a
cenu poroty Dorotka Ondreášová z 9.A. Na treťom mieste
sa umiestnila Rebeka Ondreášová zo 7.A a na druhom
mieste skončila Soňa Gáborová zo 7.A. Prvé miesto získala
Klaudia Čechová z 9.A triedy. V závere sa divákom ešte pri-
hovoril primátor mesta a víťazka Klaudia im ešte raz
zaspievala.

Žilinský biskup Tomáš Galis
pokrstil siedme dieťa rodiny Brhelových

V kultúrnom dome vystúpili
mladé spevácke talenty

Dňa 11. júna 2014 slúžil večernú svätú omšu žilinský biskup Tomáš Galis. Pri svätej omši
udelil sviatosť krstu siedmemu dieťaťu Rudolfa a Márie Brhelových. Malý Šimonko pribu-
dol k 14-ročnému Matejovi, 12-ročnému Matúšovi, 9-ročnej Kláre, 6-ročnej Terézii, 5-ročnej
Rút a 3-ročnej Veronike. Sedemnásobným rodičom srdečne blahoželáme!

Slávnostné vyraďovanie absolven-
tov v Strednej odbornej škole
drevárskej a stavebnej sa stalo tradí-
ciou. V posledný májový piatok sa
po ôsmykrát konalo odovzdanie
maturitných vysvedčení, ocenenie
za študijné výsledky, vyhodnotenie
aktívnej činnosti, reprezentovanie
školy v rôznych súťažiach a vyslanie
absolventov do reálneho života.
V dome kultúry sa pri tejto príleži-
tosti stretli primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, riaditeľ Strednej odbornej
školy drevárskej a stavebnej Ján
Palko a pedagógovia SOŠ drevárskej
s jej absolventmi, rodičia a zástup-
covia médií. Tento rok bolo slávnos-
tné vyradenie maturantov v niečom
výnimočné. Všetkých prítomných
prišiel pozdraviť prezident SR Ivan

Gašparovič. Vo svojom príhovore
ocenil úspešných absolventov, zhod-
notil ich záujem o odborné vzdelá-
vanie a zaželal im veľa úspechov,
šťastia a správnych krokov v ich
ďalšej etape života.

V slávnostnom príhovore primá-
tor mesta a riaditeľ školy ocenili
snahu všetkých absolventov
o zvládnutie maturitnej skúšky
a zaželali im, aby sa každý úspešne
zaradil do pracovného života alebo
do ďalšieho štúdia. Riaditeľ
potvrdil, že škola bude aj naďalej
vychovávať a vzdelávať kvalifiko-
vaných odborníkov. Cenu primátora
mesta Krásno nad Kysucou udelil
primátor Ing. Jozef Grapa absolven-
tovi Jozefa Belanca zo IV. B triedy za
vzornú reprezentáciu školy
a prezentáciu mesta Krásno nad
Kysucou na regionálnej,
celoslovenskej a medzinárodnej
úrovni. Riaditeľ školy
ocenil úspešného absolventa za
výborné výsledky počas štúdia za
vzornú reprezentáciu školy Cenou
riaditeľa Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej. Bol to absol-
vent Martin Zajac zo IV. N triedy.

Združenie rodičov a priateľov školy
pri Strednej odbornej škole
drevárskej a stavebnej Krásno nad
Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov
absolventovi Jurajovi Zámečníkovi
za mimoškolské aktivity a reprezen-
táciu školy v Stredoškolskej
odbornej činnosti. Ďakovné listy
dostali títo absolventi: Vladimír
Leto, Martin Poláček, Lukáš Šustek,
Jozef Holienčin, Tomáš Talapka,
Lukáš Golas, Matej Rakovan, Otakar
Kavalek, Jozef Hnitka za reprezentá-
ciu školy v odborných vedomost-
ných súťažiach a praktických
zručnostiach. Za reprezentáciu
školy v športových súťažiach
a mimoškolských aktivitách dostali
ďakovné listy títo absolventi:
Dominika Mudríková, Ján Holák,
Juraj Lahuta, Patrik Šinal, Miroslav
Badura, Martin Podmanický, Patrik
Čanecký. Poslednou časťou stretnu-
tia bolo slávnostné predstavenie jed-
notlivých absolventských tried a
odovzdanie maturitných
vysvedčení. Všetkým absolventom
prajeme úspešné vykročenie do ich
ďalšieho života. 

Mgr. M. Gavenčiaková

S absolventmi  drevárskej  školy  sa pr iš ie l  roz lúč iť  
prezident Slovenskej  republ iky  Ivan Gašparovič
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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
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95 ročná
Pavlína Škereňová

90 roční
Jozef Janíček
Ignác Kasaj

85 roční
Mária Lahutová
Alojzia Šusteková
Angela Kuljovská

80 roční
Margita Gavlasová
Štefánia Jendrišáková
Emil Švábik

75 roční
Viera Kuljovská
Pavol Macura
Ján Vojtík
Anton Šuráb
Justína Kopásková

70 roční
Estera Fábryová
Oľga Bezačinská
Jozefína Švábiková
Irena Lehocká
Mária Backová
Emil Macura
Karel Wilczek
Irena Božeková

J U B I L A N T I
máj – jún 2014

M A T R I K A
NARODENÍ
Tobias Perďoch, Tamara Borová, Karolína
Dubeňová, Ema Kubicová, Marek Mravec,
Matej Kavalek, Lea Špalková,Alexandra 
Bojková, Ema Mičicová, Adela Janíčková, 
Ema Ganišinová, Oliver Slota, Michaela 
Jancová, Šimon Brhel, Romana Kasajová, 
Sebastián Vyšinský, Romana Kasajová, Mia 
Masaryková, Tomáš Pustaj, Linda Capeková,
Dominik Kimák

ÚMRTIA
Jolana Ďuranová, Jozef Čarada, Peter Truban,
Alojz Zátek, Vojtech Tajbl, Štefánia Koňuchová,
Dorota Zapletalová, Štefánia Kľučková, 
Marta Capková, Emil Sirota

SOBÁŠE
Vladimír Jakubík a Terézia Ganišinová
Vladimír Škola a Michaela Masláková
Lukáš Ficek a Dana Varechová
Ivan Korman a MVDr. Jaroslava Švaňová
Dávid Pagáč a Júlia Čimborová
Marián Poláček a Jozefína Nagyová
Ing. František Vakula a Lucia Franková
Jozef Dišek a Jana Drahňáková
Roman Helt a Petra Mizerová

Osada U Hacka by mala byť ďalším miestom, kde bude stáť
kaplnka. Už naša šéfredaktorka Ľubka Podoláková vo svojej pub-
likácii Krásno nad Kysucou – Prechádzky mestom spomínala
túto kaplnku, vtedy ešte v štádiu prvotného budovania. Pôvodní
i súčasní osadníci museli najskôr upraviť terén a pripraviť miesto
na stavbu. Zároveň vytvorili prístupovú cestu. Práca na kaplnke je
pomerne obtiažna, pretože sa nachádza v príkrom teréne. Od
svahu ju bolo treba oddeliť ochrannou bariérou. Na jar začali
murovať steny kaplnky. Vznikla tak hrubá stavba. V najbližších
dňoch budú pracovať na strešnej časti – zamýšľajú osadiť
drevený krov a spraviť strechu, ktorú pokryjú vhodnou krytinou.
Kaplnku plánujú dokončiť do budúceho roka. Obyvatelia osady,
ktorí sa podieľajú na  výstavbe tejto novej sakrálnej stavby, chcú
pokryť všetky náklady na úspešné dokončenie prác zhromažde-
nou zbierkou a darmi od rôznych dobrodincov. Za takýto druh
pomoci im vyslovujú veľkú vďaku. LH

Vo Farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch sa v polovici júna konala kňazská
vysviacka. Pre Žilinskú diecézu na nej vysvätili štyroch diakonov – Dominika Galisa, Michala Meliša, Michala
Svateného a Tomáša Šandrika – a novokňaza Petra Nečedu z Krásna nad Kysucou. Svätiteľom bol žilinský biskup
Tomáš Galis. Novokňaz Peter Nečeda potom o týždeň neskôr slávil v našom meste dve primičné sväté omše. Prvá
sa konala v sobotu po sviatku Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi vo Farskom kostole sv. Ondreja,
apoštola, a druhá v rodisku primicianta v Kalinove v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Na oboch
pobožnostiach sa zúčastnili veriaci z blízkeho i širšieho okolia. Novokňaza prišli pozdraviť a povzbudiť najmä jeho
blízki a všetci tí, ktorí mu držali palce a ktorí ho akýmkoľvek spôsobom podporovali na jeho ceste za kňazským
povolaním. Primičným kňazom na svätej omši v Kalinove bol dekan Pavol Špita, bývalý správca Farnosti Krásno
nad Kysucou, v súčasnosti pôsobiaci v Tepličke nad Váhom. Primiciant Peter Nečeda v závere omše zúčastneným
udelil novokňazské požehnanie. Vonku pred kostolom každého čakalo príjemné sviatočné pohostenie. LH

Šéfredaktorom Katolíckych
novín náš rodák doc. ThDr.
Marián Šuráb, PhD

Týždenník Katolícke noviny – najstarší katolícky týž-
denník povedie od mája 2014 katolícky kňaz, teológ,
rodák z Krásna nad Kysucou doc. ThDr. Marián
Šuráb, PhD. Pôsobil doteraz na mnohých miestach
ako kňaz. Neskôr bol rektorom Kňazského seminára
sv. Gorazda v Nitre a posledných osem rokov pôsobil
ako dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslo-
veckej fakulty UK v Bratislave.
Prezident Ivan Gašparovič v pondelok 26. mája 2014
vymenoval 50 nových vysokoškolských profesorov.
Medzi akademickú elitu sa zaradilo 18 žien a 32
mužov. Od pondelka pribudnú profesori v rôznych
odboroch. Za odbor katolícka teológia bol vymenova-
ný za profesora doc. ThDr. Marián Šuráb, PhD.
Srdečne gratulujeme. JĎ

Primičné sväté omše 
novokňaza Petra Nečedu

Stavajú novú kaplnku U Hacka

Dňa 17. júna 2014 sme pri príležitosti jubileá 95
rokov navštívili oslavenkyňu p. Pavlínu Škereňovú –
najstaršiu občianku Krásna nad Kysucou. Ku
krásnemu jubileu jej zaželal primátor mesta, aby sa ešte
takto v zdraví dožila a oslávila aj 100 rokov a viac.
Odovzdal jej kyticu kvetov, darčekový kôš a knihu o
Krásne. 

Oslávenkyňa si zaspomínala na svoje roky z
mladosti, život v rodine ako aj na dedine, plná
životného optimizmu sa aj s primátorom zasmiala.
Zároveň sa podpísala do Pamätnej knihy mesta (bez
okuliarov). Prajeme jej ešte veľa ďalších rokov zdravia a
pohody v rodinnom kruhu.

Primátor blahoželal najstaršej
občianke mesta

Dňa 24. júna 2014 sme pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívili oslávenca, pána Ignáca Kasaja z Krásna
nad Kysucou. Ku krásnemu jubileu mu zaželal primátor
mesta, ktorý mu odovzdal darčekový kôš, kyticu a
knihu o meste. Spolu s pánom Kasajom zaspomínali na
mladosť a život v ich rodine.

Oslávenec sa zároveň podpísala aj do Pamätnej
knihy mesta a my mu prajeme ešte veľa ďalších v zdraví
prežitých rokov.

Primátor u jubilanta pána
Ignáca Kasaja

Prvoprijímajúce deti oslávili svoj sviatok a prijali
prvý krát sväté prijímanie 18. mája 2014. 
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V sobotu 21. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie
oddychovo–rekreačného areálu, v ktorom sa nachádza novovy-
budovaná bowlingová dráha, fitness centrum a lezecká stena.
Tieto objekty boli vybudované v rámci projektu „Rozšírenie turi-
stickej infraštruktúry pohraničia, budovaním rekreačno–oddy-
chových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“. 

Dopoludnia začal program korčuliarskymi pretekmi na trati
dlhej 10 km. V kategórii mužov zvíťazil Andrej Capek s časom
23,57 min a v kategórii žien Terka Stehlová s časom 26,59 min.
Víťazi dostali okrem pohára a medailí aj zaujímavé darčeky.
Ešte pred obedom pokračovali súťaže mladších a starších
žiakov vo futbale a bowlingu, ktorých sa zúčastnili aj žiaci z pri-
ateľskej obce Milówka. Okrem toho boli pripravené aj súťaže vo
futbalových a ďalších športových zručnostiach ako je preťaho-
vanie lanom, skákanie vo vreci a ďalšie. Nechýbal ani skákací
hrad, aquazorbing a ďalšie atrakcie, ktoré sa tešili medzi deťmi
veľkej obľube. Na výstavných paneloch si mohli návštevníci
prezrieť fotografie z priebehu výstavby športového areálu zo 40-
tych rokov až po dnešný stav, aj fotografie futbalových tímov
pôsobiacich v Krásne nad Kysucou. Po celý deň sa pri paneloch
pristavovali ľudia a spomínali. 

V poobedňajších hodinách si diváci mohli pozrieť preteky
hasičských družstiev žiakov hasičských zborov hraničného
poľsko-slovenského regiónu, ukážku práce kynológov a prezen-
táciu záchranárskych aktivít a vybavenia horskej služby. Na
novovybudovanej lezeckej stene záchranári z  Horskej služby
Malá Fatra predviedli základy lezenia a  až do podvečerných
hodín sa venovali deťom, ktoré mali záujem si lezenie vyskúšať.
Kynológovia prezentovali športovú kynológiu – obranu
a  poslušnosť a  služobnú kynológiu obrannú – zadržanie
páchateľa a  vyhľadanie omamných látok. Divákom sa pred-
stavil aj cyklistický klub Freeride Kalinov Team skokmi na bicyk-
loch z futbalovej tribúny. Naozaj bohatý program divákom
zaručoval, že sa nenudili. V bowlingovom centre sa popoludní
uskutočnil turnaj zástupcov samospráv Krásna nad Kysucou
a Milówka. Kapitánmi družstiev boli primátori oboch miest Ing.
Jozef Grapa a Róbert Pietka. Šťastie v  hre prialo priateľskej
Milówke, ktorá si odniesla víťaznú trofej. Po turnaji sa všetci
návštevníci presunuli do okolia tribúny a začalo sa slávnostné
otváranie oddychovo–rekreačného areálu. Po slávnostnom
príhovore primátora mesta a hostí udelil primátor mesta ocene-
nia osobnostiam futbalu, medzi ktorými boli Vladimír Kinier,
Miloš Targoš, Ladislav Pecko, František Gomola, Leonard Stehel

a Zdeno Štrba a in memoriam trénerovi Václavovi Ďuranovi ako
aj ďalšiemu vynikajúcemu futbalistovi Bohušovi Škereňovi.
Potom už nový oddychovo–rekreačný areál slávnostne otvorili
hostia prestrihnutím pásky. Pán farár ICLic. Mgr. Marian Vojtek
novootvorený areál aj vysvätil. V závere celého programu sa
uskutočnil zápas legionárov Krásna. Počas celého dňa sa
návštevníkom prihováral moderátor z rádia Sever, Roman
Nadányi, ktorý ich upozorňoval aký program a kde momentálne
prebieha. Návštevníkom areálu a športovcom bolo k dispozícii
občerstvenie. Otvorenie zmodernizovaného oddychovo –
rekreačného areálu spojené s bohatým program prilákalo
množstvo návštevníkov, ktorý prichádzali a odchádzali počas
celého dňa. Veríme, že areál nebudú využívať len obyvatelia
mesta, ale aj návštevníci celého hraničného poľsko–sloven-
ského regiónu. 

Celodenný program bol realizovaný v rámci projektu:
„Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia, budovaním

rekreačno –oddychových objektov v mestách Krásno nad
Kysucou a Milówka“

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013

Bohatý program pri otvorení
oddychovo–rekreačného areálu 


