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3/2015 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Krásne slnečné počasie sprevádzalo
oslavy Dňa detí, ktoré sa uskutočni-
lo 7. júna 2015 na námestí s fontá-
nou. Program sa už tradične začal
príhovorom primátora mesta, ktorý
poprial deťúrencom veľa zábavy. Po
príhovore vystúpila hadia žena a po
jej netradičnom predstavení sa
mohli malí odvážlivci sami odfotiť s
jej kamarátom hadom.
Deti sa do sýtosti vyšantili na nafu-
kovacích atrakciách a kolotočoch.
Na námestí sa ozýval detský smiech
a výskot. Počas celého popoludnia

sa mohli dať deti skrášliť maľovaním
na tvár, čo sa tešilo veľkej obľube. Po
námestí behali deti s motýlikom,
hviezdičkou, kvietkami a všakova-
kými inými obrázkami. Deťom osla-
vu spestril nielen šašo a kuriatko,
ktorí obdarovávali deti sladkosťami,
ale aj koníky, na ktorých sa mohli
milovníci zvieratiek povoziť. Malí
oslávenci sa mali možnosť počas
celej akcie zúčastniť aj skvelej súťaže
,,Cesta rozprávkovým lesom“, kde
si odskúšali svoju šikovnosť pri
plnení rôznych úloh a po ich splnení

si mohli vypýtať sladkú odmenu.
Na záver sa deťom predstavili poli-
cajti prezentovaním policajnej tech-
niky a oblečenia. Nielen pozornosť
detí, ale aj dospelých upútali hasiči,
ktorí predviedli, ako postupujú pri
vystrihovaní zraneného z auta v prí-
pade nehody.
Deti si oslavu svojho sviatku výbor-
ne užili, odchádzali veselé a plné
krásnych zážitkov. Vďaka zaujíma-
vému programu a peknému počasiu
sa podujatia zúčastnilo veľké množ-
stvo detičiek.
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Váľanie Májov je pekná tradícia, ktorá sa zachovala od
najstarších dôb. Všade tam, kde existovali aj existujú Máje,
pretrváva láska a stavanie Mája, je jedna z podôb prejavu
takejto lásky. Začiatkom mája takmer v každom dvore stál
majestátny strom, ozdobený stužkami. Mládenci stavali
Máje svojim vyvoleným dievčatám, svojim láskam. Tradícia
ostala v rodinách – kde mali dievča, musel byť aj Máj. Na
konci mesiaca potom prišla na rad ďalšia časť zvyku –
váľanie Májov. To, čo sa z lásky postavilo, muselo sa, aby sa
láska utvrdila, aj zvaliť. Tradíciu stavania a váľania Mája si
zachovali v osade U Šustka. Domčeky osady možno vidieť
aj z  mesta – nachádzajú sa nad ďalšou usadlosťou
U Gavlasa, a to vysoko na vrchoch, dalo by sa povedať pod
samým nebom. Vždy v máji sa tu zídu bývalí osadníci a ich
potomkovia, aby spoločne oslávili svoj krásny zvyk. Máj

pravidelne váľajú už desať rokov. Za veselých tónov har-
moniky–heligónky spoločne spília ozdobený strom a  po
jeho páde spievajú ľudové piesne a oslavujú. Aj tento rok sa
zišli v záhrade u Heleny Schlenkerovej, čerstvej sedemdesi-
atničky. Pani Schlenkerová je stále čiperná žena, osudovo
spojená s osadou. A tak sa hostia pousádzali za pripravený-
mi stolmi, aby mohli podebatovať o  niekdajšom živote
v osade, či si spoločne zaspomínať na staré dobré časy i na
svojich blízkych, z ktorých sa už mnohí pominuli. Zišli sa tu
napríklad rodiny Gavlasovcov, Brhelovcov, Schlenkerovcov,
Podolákovcov, Štrbovcov, Mikovcov a ďalší pozvaní hostia.
Aj deti tu majú svoj raj a priestor na dobrodružstvo. Takto si
rodiny pri spoločnom stole oddýchli a  mohli sa tešiť
z prežitého dňa aj z toho, že sa  o rok opäť zídu a že májová
tradícia pretrvá.   LH

Na konci mesiaca máj bolo veselo. V piatok 29. mája 2015 sa občania zišli na kultúrno-spoločenskom podujatí na
miestnom námestí. O dobrú náladu na námestí sa postarala výborná ľudová muzika v réžií folklórnych súborov
Vrabčiar a Drevár. Ku spríjemneniu atmosféry prispeli aj hrejúce slnečné lúče a smiech detí maškrtiacich na slad-
kostiach. Máj, ako už každoročne, váľali mládenci z
Drevára, ktorí zvládli svoju úlohu aj s primátorom mesta
opäť veľmi šikovne a rýchlo. Po zotnutí majestátneho stro-
mu však veselica neskončila. Pokračovala v Gazdovskom
šenku do skorých ranných hodín.

Váľanie Mája 
spevom a tancom

Váľanie Mája v osade U Šustka
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Svätojánsky
jarmok 2015

Dňa 21. júna 2015 Krásno opäť ožilo, tentokrát
jarmočnou atmosférou Svätojánskeho jarmoku.

Od skorého rána vyrastali pred kultúrnym domom
stánky, kde sa remeselníci prezentovali so svojimi
výrobkami. Nechýbali drevené hračky, prútené košíky,
maľované obrazy, perníčky, ale aj trdelníky a klobásy,
ako na dobrých jarmokoch býva zvykom. Pre deti boli
pripravené nafukovacie šmykľavky a cukrová vata.

Tento rok bol však jarmok výnimočný, a to
zahájením 1. ročníka Krásňanskej varešky –

súťaže vo varení guláša. Súperilo medzi sebou 6
družstiev (Hasiči, MÚ, Hotel Marlene, Cyklo sport,
Aktívna skupina, Hetky a Drevienka) pričom každá
skupina varila svoj, niečim špecifický guláš. Keď už bol
guláš hotový, porota jednotlivé guláše ochutnala a
obodovala. Po spočítaní bodov nasledovalo
vyhodnotenie víťaza a odovzdávanie cien. Prvou cenou
za najchutnejší guláš bola odmenená aktívna skupina
so svojím hovädzím gulášom. Taktiež bola odovzdaná
aj špeciálna cena za netradičný držkový guláš.

Pre návštevníkov bol počas celého dňa
pripravený bohatý hudobný program v podaní

folklórnych súborov z Krásna a okolitých dedín
(Krásňanka, Vrabčiar, Radôšťan, Zborovanka). Na
námestí sa po prvýkrát predstavili a predviedli svoje
umenie folklórna skupina Bystrická kasňa a cimbalová
muzika J. Baloga. Veľkým potešením pre poslucháčov
bolo vystúpenie Vlasty Mudríkovej, ktoré ulahodilo
nejednému ušku. O spestrenie programu sa postarali
žiačky základnej školy, ktoré svojím speváckym
talentom ohromili celé obecenstvo. Na záver zahrala a
zaspievala hudobná skupina Eminent.

Vojana v osade 
U Hacka mala tento 
rok sedem metrov.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 17. júna 2015
Uzn.č. 31/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška, overo-
vateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Marta Buková
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 32/2015 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočto-
vej kapitoly Ministerstva vnútra SR na Podporu činnos-
tí súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky na rea-
lizáciu projektu „ Zvýšenie bezpečnosti cestnej premáv-
ky v Meste Krásno nad Kysucou“
Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových opráv-
nených výdavkov projektu z rozpočtu mesta.
Uzn.č. 33/2015 – MZ schvaľuje príspevok 400,-Eur pre
Tenisový klub Dolné Kysuce – tenisový krúžok ZŠ
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 34/2015 – MZ nesúhlasí s prenájmom pozemku
pri mestskom úrade a pred kultúrnym domom pre M.
Kučákovú, Krásno č. 1301 a VUSLAT-BiBi, Rajec za úče-
lom predaja zmrzliny.
Uzn.č. 35/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného
na LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom
sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenájom pozemku p.č. 12415/8 – zastavané
plochy, vedeného na LV 1812 do nájmu – Pavol Poláček,
023 02  Krásno nad Kysucou 309 za cenu 1,- Euro/rok
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,
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 údržby
(kosenie, čistenie) zveľadovanie životného prostredia
pred rodinným  domom.
Uzn.č. 36/2015 – MZ povoľuje vstup na pozemok vo
vlastníctve mesta počas rekonštrukcie rodinného domu
č. 1488 p. Dane Špilákovej, Krásno č. 1488.
Uzn.č. 37/2015 – MZ prerokovalo žiadosť občanov Ul.
SNP a ukladá mestskej polícii venovať zvýšenú pozor-
nosť kontrole vo večerných a nočných hodinách.
Uzn.č. 38/2015 – MZ schvaľuje finančný príspevok
v hodnote 200,-Eur pre PTC Náruč, Ul. Potočná 2836,
022 01  Čadca.
Uzn.č. 39/2015 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č.
KNC 515/60 – ostatné plochy  o výmere 99 m2 a p.č.
KNC 515/61 – ostatné plochy o výmere 17 m2 za cenu
9,96 Eur/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa
SEVAK, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57  Žilina v zmysle
ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
O majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa – rozšírenie čistiarne
odpadových vôd. 
Uzn.č. 40/2015 – MZ schvaľuje zmluvu o uzatvorení
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k nehnu-
teľnostiam, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Krásno nad
Kysucou parcela č. 12416/7, evidovaná na LV 3396 za
cenu 1,-Euro/ po dobu trvania pre Hyunnam SK, s.r.o.
Na stanicu 22, 010 09  Žilina.
Uzn.č. 41/2015 – MZ neschvaľuje prenájom časti p.č.
6780/125 pre Miroslav Galgánek, Krásno č. 504 na

postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 42/2015 – MZ odročuje žiadosť p. Macurovej
s tým, že na budúce zasadnutie zastupiteľstva predloží
rozpočtové náklady na vybudovanie kanalizácie.
Uzn.č. 43/2015 – MZ schvaľuje finančnú dotáciu žiada-
teľom podľa návrhu kultúrno-športovej komisie.
Uzn.č. 44/2015 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č.
53/2014 zo dňa 10. 9. 2014 doplnený o zoznam vlastní-
kov, od ktorých sa odkupujú pozemky pod budúcu
výstavbu IBV Lazy za cenu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 45/2015 – MZ berie na vedomie stanovisko mest-
skej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2014.
Uzn.č. 46/2015 – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Záverečný účet obce a celoročné hospodáre-
nie za rok 2014 bez výhrad.

II. Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR
a z nevyčerpaných darov vo výške 192 939,19 Eur, zis-
teného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.  o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov takto:
– Na tvorbu rezervného fondu vo výške 192 939,19 Eur

III. Zostatok finančných operácií v sume
150 794,69 Eur zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
– Na tvorbu rezervného fondu vo výške  150 794,69
Eur.

IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu:
1. Tvorba:
a) Počiatočný stav 17 726,18 Eur
b) Tvorba 343 733,88 Eur
c) Konečný stav      361 460,06 Eur
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a) Rekonštrukcia mestského úradu
b) Prestavbu informačného centra na mestskom úrade
c) Výstavba a rekonštrukcia chodníkov
d) Výstavbu umelého ihriska

V. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške 
34,21 Eur. Zisk z hospodárskej činnosti použiť na
vykrytie straty z minulých rokov.

VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.ro. so stratou
vo výške – 24 854,74 Eur.

VII. Vzhľadom k vytvorenej strate Krasbyt-u
poveruje finančnú komisiu na riešenie vzniknutej situácie.

VIII. Ukladá riaditeľovi Krasbyt-u  prijať opa-
trenia, aby spoločnosť bola zisková.
Uzn.č. 47/2015 – MZ berie na vedomie správu nezávis-
lého audítora k účtovnej závierke za rok 2014.
Uzn.č. 48/2015 – MZ berie na vedomie rozbor hospodá-
renia Mesta Krásno nad Kysucou a Krasbyt- u, s.r.o.
Krásno nad Kysucou za I. štvrťrok 2015.
Uzn.č. 49/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 50/2015 – MZ berie na vedomie správu o skutoč-
ných nákladov na výrobu tepla v roku 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 platným 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 vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať 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
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V rámci rekonštrukcie mestských budov prišlo aj na
rekonštrukciu budovy mestského úradu, ktorá bola sta-
vaná svojpomocne v akcii „Z“ a má už niekoľko desať-
ročí. Po technickej stránke nevyhovovali elektrické roz-
vody, ale i celkové priestory chodieb, schodiska, zasa-
dačky. Zrekonštruovaná zasadačka spĺňa už podmien-
ky nielen pre zasadnutie zastupiteľstva, ale aj pre stret-
nutie sa občanov a slávnostné podujatia ako sú sobáše,
vítanie detí do života, slávnostné odovzdávanie matu-
ritných stužiek študentom zo Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej a pod. 
Po rekonštrukcii druhého poschodia a zasadačky pri-
stúpili i k rekonštrukcii ďalšieho podlažia. V súčasnosti
sa rekonštruuje chodba a dokončuje schodisko.
Rekonštruujú sa všetky verejné priestory okrem kance-
lárií. V kanceláriách budú vymenené len dvere, ktoré
budú presklené pre lepší kontakt občanov s pracovník-
mi. Dúfame, že do budúceho roku, keď si Krásno nad
Kysucou pripomenie 15. výročie štatútu mesta, sa nám

podarí zrekonštruovať
i exteriér a s novou
fasádou a zateplením
už nebude mestský
úrad kaziť dojem pri
okolitých zrekonštruo-
vaných budovách.

Rekonštrukcia na mestskom úrade 

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 17. júna 2015
Uzn.č. 51/2015 – MZ berie na vedomie správu komisie
o určení výšky škody v byte p. M. Záteka, bytom
Krásno č. 1617 a konštatuje, že sa ňou bude zaoberať po
doložení dokladov od poisťovne.
Uzn.č. 52/2015 – MZ schvaľuje prenájom majetku káb-
lovej televízie s predkupným právom za 100,-Eur/rok
za podmienky vybudovania digitálnych káblových roz-
vodov v mestskej časti Kalinov a rekonštrukciu jestvu-
júcich káblových rozvodov a ich prevádzkovanie po
dobu minimálne 10 rokov. Predkupné právo si môže
uplatniť prenajímateľ za cenu určenú podľa znaleckého
posudku. Prenajímateľa zaviazať vybudovať optický
kábel zo Zborova do mestskej časti Kalinov a vybudo-
vanie káblových rozvodov v mestskej časti Kalinov do
jedného roka a rekonštrukcie jestvujúcej siete a zavede-
nie internetu v jestvujúcich sieťach do dvoch rokoch.

Uzn.č. 53/2015 – MZ odročuje dodatok č. 2 k VZN
mesta, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obcho-
de, času prevádzky služieb.
Uzn.č. 54/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na II. polrok 2015.
Uzn.č. 55/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na II. polrok 2015.
Uzn.č. 56/2015 – MZ berie na vedomie správu kontro-
lórky z kontroly pokladne MsÚ.
Uzn.č. 57/2015 – MZ odporúča pripraviť projekt na
spracovanie TKO odpadu a biomasy.
Uzn.č. 58/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN č.
4/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
škôl a školských zariadení zriadených na území mesta
Krásno nad Kysucou na rok 2015.

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2015

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

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



6 690. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY Krásňan

PIATOK 28. august 2015
Slávnostný galavečer Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane
Dom kultúry Krásno nad Kysucou, o 19.00 hodine
Slávnostný program na oslavu 690. výročia prvej písomnej zmienky o Krásne nad Kysucou. V dome kultúry
vystúpia domáci FS Drevár, Krásňanka, Miešaný spevácky zbor Kysuca, FS Kysučan, FS Kelčovan a mnohí ďalší
umelci. Pozvanie prijali aj rodáčky sestry Dagmar a Oľga Bezačinské. Programom budú sprevádzať Magda
Hacková a Zuzana Gacíková.

Vernisáž výstavy Justín Hacek: OBRAZY
Po galaprograme sa uskutoční vernisáž výstavy nášho rodáka maliara Justína Haceka. Po prvýkrát budú nášmu
mestu predstavené jeho krásne obrazy.

SOBOTA 29. august 2015
Námestie pred kultúrnym domom od 16.00 hodiny
O 16.00 hodine sa predstaví Thajský box.
Hviezdou dňa bude spevák ADAM ĎURICA, ktorý vystúpi o 19.00
hodine. Večer o 21.00 hodine vystúpi známa kapela Veľký dom.

Počas dňa sa predstaví Dobrovoľní hasičský zbor a odprezentuje
svoju prácu počas 90. rokov svojho pôsobenia. V roku 1925 začal HDZ
svoju činnosť a odvtedy sa pravidelne zapája do diania v Krásne a
patrí k dôležitým spolkom v meste.

NEDEĽA 30. august 2015
Námestie pred kultúrnym domom od 10.00 hodiny
Nedeľný program sa bude niesť v slávnostnej historickej atmosfére,
ktorá bude pripomínať výročie nášho mesta. V roku 1325 sa prvýkrát
objavilo Krásno nad Kysucou v dobových listinách. Išlo o veľké úze-
mie, ktoré pokrývalo polovicu dnešných Kysúc a z Krásna vznikali
okolité obce. 
Slávnostný sprievod obcou začne o 9.30 hod a zastaví sa na
námestí pred kultúrnym domom, kde o 10.00 hodine začne sláv-
nostná sv. omša. Po sv. omši vystúpia domáce folklórne súbory a skupiny. 
Hlavný program Prechádzky Históriou začne o 14.00 hodine vystúpením historickej rytierskej skupiny.
Templárski rytieri, ktorí chránili pútnikov a slabších, predstavia svoje zručnosti so zbraňami. Po programe o 15.00
hodine rytieri budú učiť šermovať, strieľať z luku a kuše. V programe sa predstavia s krásnymi rozprávkovo-muzi-
kálovými piesňami Katarína a Jozef Badžgoňovci. V tento deň vystúpi aj skupina Kysucký prameň a ďalší hostia.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Oslavy 690. výročia Krásna nad Kysucou
28. – 30. augusta 2015
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JÚL
•Promenádne koncerty – konať sa budú každú
nedeľu od 18.00 hodiny
•História na kolesách – stretnutie veteránov Beskyd
Reallye a prehliadka starých áut a motocyklov
•Hokejbalový turnaj – O pohár primátora mesta
•Tenisový turnaj – O pohár primátora mesta
•Letné kino – Júl/August, bude sa konať vždy v
sobotu o 21.00 hodine
•Rockové leto 25. júl 2015 – vystúpia kapely Tribute
of Rock band a Old Dogs, Witty Joe

AUGUST
•Vystúpia všetky súbory a kapely z Krásna a okolia
júl – august
•28. – 30. august 2015 – Dni mesta Krásna, 690.
výročie prvej písomnej zmienky o Krásne nad
Kysucou
•Športovanie na cyklotrase – zábavno–súťažné
popoludnie na cyklotrase pre rodiny 
•Thaiboxing promotion

•Hasiči – okresná súťaž v požiarnom útoku

SEPTEMBER
•Gospelové Kysuce – 2-dňový maratón gospelovej
hudby 5. – 6. septembra 2015

OKTÓBER
•Koncert ku príležitosti Úcty k starším  – pre senio-
rov, vstup zdarma

NOVEMBER
•Krásňanská desiatka – 32. ročník bežeckých prete-
kov na 10 km

DECEMBER
•Krásňanské hody – 29. november 2015
•Mikulášska nádielka – stretnutie detí s Mikulášom
spojené s programom
•Silvester v uliciach – program a spoločné privíta-
nie Nového roka pred DK
Zmena programu vyhradená!

SÚŤAŽ: Prechádzky históriou
Naše mesto Krásno nad Kysucou oslavuje v tomto roku

690. výročie odkedy sa objavilo v starých listinách. Pri výz-
namnom výročí vyhlasujeme súťaž s názvom Prechádzky
históriou. Nechajte sa inšpirovať našim mestom a posiela-
jte nám svoje výtvory (básne, poviedky, výkresy, fotografie,
úvahy, piesne, rôzne výrobky,...) 

Najkrajšie práce odmeníme počas osláv 690. výročie v
nedeľu 30. augusta 2015 počas hlavného programu na
námesti pri fontáne. Svoje dielka nám posielajte na mail:
novinykrasnan@gmail.com, alebo doručte na Mestský úrad
v Krásne nad Kysucou do 30. júla 2015.

Kalendár podujatí 2015

Krásňanský rekord (29. – 30. 8. 2015)
Pri príležitosti 690. výročia násho mesta sa pokúsime o
Krásňanský rekord. Spoločne sa budeme snažiť vyrobiť
veľké drevené koryto, ku ktorému bude potrebných
minimálne 690. šikovných párov rúk. Na druhý deň
bude koryto dokončené a vystavené ako pamiatka na
naše výročie. 690-ty obyvateľ či návštevník dostane
špeciálnu cenu od primátora mesta. Pokúsme sa spo-
ločne niečo vytvoriť a zabaviť sa. Drevo ako symbol
bohatstva, ktorým sme sa vždy pýšili. Drevo ako sym-
bol krásnej prírody, ktorá nás obkolesuje.

Oslavy 690. výročia Krásna nad Kysucou
Sprievodné podujatia
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Dňa 14. júl 2015 sa v kultúrnom dome konala detská
spevácka súťaž Spevácka hviezda školy, ktorú orga-
nizuje Centrum voľného času pri ZŠ Krásno nad
Kysucou. Toto podujatie má v Krásne tradíciu, keďže
išlo už o 4. ročník súťaže. Mladé spevácke talenty pred-
viedli vynikajúce výkony, k čomu im dopomohol
hudobný sprievod kapely Star band v zložení: Marcel

Bogáň (gitara), Ľubomír Harcek (gitara), Eduard
Koprna (basgitara).

Po týždňoch prípravy sa predstavilo celkovo 6
súťažiacich. Program spestrili vystúpenia minuloročnej
víťazky tejto súťaže Klaudie Čechovej a husľový kon-
cert Laury Šamajovej, ktorá dosiahla víťazstvo v
kysuckej súťaži Kysuce majú talent za rok 2014. Ako
hosť podujatia vystúpil spevák Peter Bažík.

Porota v zložení: Mgr. Gabriela Bírová, Mgr. Blanka
Žilinčárová, Mgr. Danka Murčová a Peter Bažík mala
neľahkú úlohu. Napokon vybrala víťazku súťaže,
ktorou sa stala Mária Poláčková, žiačka 9. ročníka. 

Na 2. mieste sa umiestnili žiačky 8. ročníka Soňa
Gáborová a Rebeka Ondreášová. 3. miesto obsadila
najmladšia talentovaná účastníčka súťaže šiestačka
Adriána Cvengrošová.

Deň mamičiek je časom povedať mamám ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im vďač-
nosť za všetko, čo pre nás urobili. Deti z MŠ Lesnícka –
Michálkov si pre svoje mamičky pripravili pestrý pro-
gram plný tanca, spevu, básní, divadelné predstavenie
a nechýbal ani darček pre ne venovaný z lásky.

V nedeľu prišla do Krásna nad Kysucou
SUPERSTAR!

DEŇ MAMIČIEK
OKRESNÝ VÝBOR DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ
OCHRANY
v Čadci
a HASIČSKÝ
ZBOR v Čadci
udelil mimoriad-
ne ocenenie za 1.
miesto vo
výtvarnej súťaži
„Spolupráca
záchranných zlo-
žiek“ Martinkovi
Brňákovi z MŠ
Krásno – eloko-
vanej triedy –
Michálkov.
Srdečne 
gratulujeme.

Martinko Brňák bol ocenený
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Kanonika Pavla Šadláka, rodáka z nášho mesta, si
mnohí pamätajú ako úspešného správcu farnosti
v Rajeckej Lesnej, známom pútnickom mieste. Tento
titulárny kanonik Nitrianskej kapituly a honorárny
dekan pôsobil v Rajeckej Lesnej dvadsať rokov.
Zanechal za sebou kus neskutočnej práce. Zaslúžil sa
o to, že sa toto pútnické miesto, predtým nazývané
Frivald, zaradilo medzi najznámejšie na svete. 
Za kňaza vysvätili Pavla Šadláka pred 40 rokmi. Do
Rajeckej Lesnej prišiel pred dvadsiatimi piatimi rokmi.
Preložili ho tam z Trenčianskej Turnej, z jeho posledné-
ho pôsobiska. V novom pôsobisku bol až do svojej
smrti v roku 2010. Zomrel po dlhej chorobe vo veku
nedožitých 62 rokov. Mal za sebou 35 rokov plodného
kňazského pôsobenia.
Pavol Šadlák sa narodil v roku 1949 v rodine železničia-
ra. Kým otec Rudolf zarábal peniaze pre rodinu, matka
Mária, ako bolo vtedy zvykom, pracovala väčšinou na
roli a starala sa o deti. Pavol bol najstarší z piatich súro-
dencov, mal ešte troch bratov a sestru. Vyučil sa za
zámočníka – zvárača vo Váhostave, no študoval ďalej
na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Žiline. Už
vtedy túžil stať sa kňazom. Začal navštevovať
Gymnázium v Čadci, aby mohol pokračovať v štúdiu
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej
fakulte v Bratislave. Po skončení fakulty ho v júni 1975
vysvätili za kňaza. 
Dekan Pavol Šadlák prešiel rôznymi pôsobiskami.
Najskôr to bola Dubnica, potom Konská pri Rajci,
Predmier, Hrabové, Plevník, Mikšová, Maršová, Rašov,
Lefantovce pri Nitre, Trenčianska Turná a napokon
Rajecká Lesná. Na príchod do pútnického miesta si
zaspomínal: „Bolo tu strašne veľa roboty. Najprv sme
museli postaviť novú budovu fary, pretože tá stará bola
v nevyhovujúcom stave. Potom sme sa pustili do kompletnej
opravy kostola, ktorá stála takmer tri milióny. Postavili sme
dom pre pútnikov, habitat pre rehoľné sestričky a spovedni-
ce.“
Pavol Šadlák je známy najmä tým, že sa stal realizáto-
rom Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej.

Betlehem je unikátnou rezbárskou prácou majstra
Jozefa Pekaru a poznajú ho na celom svete. O začiat-
koch betlehemu kedysi prezradil: „V roku 1995 prišiel za
mnou majster Jozef Pekara a opýtal sa ma, či by som do
Rajeckej Lesnej prijal jeho betlehem. Prvá moja otázka bola,
že kde ho dáme. Kostol je mokrý, tam ísť nemohol a nechceli
sme z kostola robiť galériu. I keď som sa už dosť nastaval
a nabudoval, napokon padlo rozhodnutie, že postavíme novú
budovu.“
Budovu naozaj postavili v priebehu roka. Projektoval ju
Stanislav Machovčák zo Staškova. Do nej umiestnili
rezbárske dielo obdivuhodných rozmerov. Budovu
a prvú časť betlehemu – stredné Slovensko a jaskyňu
s narodeným Pánom Ježišom v roku 1995 posvätil kar-
dinál J. Ch. Korec. Neskôr dokončili a dali vysvätiť aj
zvyšné časti – západné a východné Slovensko.
Betlehem v Rajeckej Lesnej každoročne navštívi množ-
stvo pútnikov, a to najmä na Trojičný sviatok. Zasluhuje
si obdiv. Kanonik Pavol Šadlák ostal v našej pamäti ako
človek, ktorý si vždy vážil svojich rodákov. Keď sme ho
navštívili, nezabudol si nájsť čas a porozprávať sa. Pri
odchode nám neraz odovzdal drobný darček ako
pamiatku na stretnutie. Preto sa do Rajeckej Lesnej, do
baziliky aj na návštevu betlehema, budeme aj naďalej
radi vracať,  LH

Pred štyridsiatimi rokmi vysvätili za kňaza
nášho významného rodáka Pavla Šadláka

Študenti SOŠ drevárskej a stavebnej sa počas závereč-
ných dní školského roka pustili do čistenia a údržby
krásňanských studničiek, ktoré minulý rok sami
vybudovali. Počas zimy sa žriedla zaniesli a zmenšil
sa prietok vody. Mimoriadne obľúbenou sa stala
najmä studnička „Pod závozom“ na ceste do osady
Gavlasov.
Obyvatelia
Krásna nad
Kysucou s
obľubou
využívajú
tento kvalit-
ný vodný
zdroj, ktorý
s odstupom
času získa-
va čoraz
viac pria-
znivcov.
Škola sa tak
aj takouto
formou
aktívne
podieľa na
spolupráci s
mestom.
Mgr. M.
Ondrúšek

Drevári čistia studničky

Fotografia z krásňanského kostola, kanonik Pavol
Šadlák a vpravo vtedajší správca farnosti Pavol Špita



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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M A T R I K A
Narodení
Dávid Pavelek, Marek Pagáč, 
Matúš Droppa, Timotej Hrtús, 
Marcel Markuljak, Vladimír Kolembus 

Úmrtia
Milan Zuzčák, Verona Jakubcová, 
Jozef Bielik, Jaroslav Kopásek, 
Ignác Kasaj, Vincent Kašík, 
Vlastimila Jedináková, Peter Gavlas,
Jozef Grapa

Sobáše
Michal Gulčík a Mária Stehlová
Josef Švadlena a Petra Chlebeková
Ľubomír Čimbora a Lenka Hrbáčiková
Branislav Sýkora a Dominika Kovalovská
Lukáš Jancek a Michaela Jozefíková
Miroslav Vojkuvka a Renáta Planková
Lukáš Lánik a Patrícia Lučivňáková

11. ročník tenisového turnaja 
vo štvorhre o pohár 

primátora mesta
Srdečne Vás pozývame na 11. ročník tenisového
turnaja vo štvorhrách o pohár primátora mesta,

ktorý sa uskutoční dňa 11. júla 2015 o 9:00 hodine
na tenisových kurtoch Základnej školy v Krásne
nad Kysucou. Prihlášky je možné stále posielať,

pre podrobnejšie informácie volajte 0907 193 096.
Tešíme sa na Vás!

Slávnostné ukončenie absolventov v Strednej odbornej
škole drevárskej a stavebnej v Krásne sa už stalo tradíciou.
Dňa 24. júna 2015 sa konalo odovzdanie výučných listov,
ocenenie za študijné výsledky, za reprezentovanie školy v
rôznych súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho živ-
ota. Na nádvorí školy v Krásne sa pri tejto príležitosti stretli
riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej
PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi. V
príhovore riaditeľ školy ocenil snahu všetkých absolventov
o zvládnutie záverečnej skúšky a zaželal im, aby sa každý
úspešne zaradil do pracovného života a zároveň potvrdil, že
škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať kvalifiko-
vaných odborníkov. 

SOŠ drevárska a  stavebná v  zriaďovacej pôsobnosti
ŽSK udelila v školskom roku 2014/2015 Cenu riaditeľa v
štyroch učebných odboroch: čalúnnik, stolár, murár, tesár
za vzornú reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných a
športových súťažiach. Cenu získali títo absolventi: Matúš
Kuchar z  3.C triedy za reprezentáciu školy v  odborných
súťažiach a  propagáciu učebného odboru čalúnnik.
Stolár – Pavol Kulla z 3.C triedy za výborné študijné výsled-
ky a reprezentáciu školy v športových súťažiach počas štú-
dia. Z učebného odboru murár si prevzal cenu Pavol Petrek
z 3. D triedy za výborné študijné a pracovné výsledky počas
štúdia. Jozef Tabaček z 3.D triedy za výborné študijné a pra-
covné výsledky počas štúdia učebného odboru tesár.
Rodičovské združenie pri SOŠ drevárskej a stavebnej
udelilo Cenu Rady rodičov týmto absolventom: Rastislavovi
Rybárovi, Tomášovi Brosovi, Erikovi Čečotkovi, Ondrejovi
Grňákovi, Marcelovi Mročekovi, Danielovi Turiakovi, Petrovi
Červeníkovi, Adriánovi Podmanickému z  3.D triedy za
reprezentáciu školy v športových súťažiach. 

Ocenení a úspešní absolventi získali osvedčenie, ktoré
slúži ako potvrdenie o  úspešnom ukončení odborného
vzdelávania podľa požiadaviek Slovenskej obchodnej
a  priemyselnej komory, za účelom vyššej úrovne
odborného vzdelávania absolventov a  vzdelávania na
školách. Na záver sa konalo slávnostné odovzdanie
výučných listov a  osvedčení Slovenskej obchodnej
a  priemyselnej komory. Všetkým absolventom prajeme
pevné zdravie, veľa krásnych pracovných, ale i  osobných
úspechov.

Mgr. M. Gavenčiaková

Rozlúčka s absolventmi POZVÁNKY

5. ročník futbalového 
turnaja Šenk Cup

Pozývame Vás na 5. ročník futbalového turnaja
pod názvom Šenk Cup, ktorý sa uskutoční dňa 

4. júla 2015 o 9:00 hodine v Krásne nad Kysucou
v areáli FK Tatran na umelej tráve. Súťažiť bude

10 mužstiev. Pripravené bude aj celodenné občer-
stvenie, guláš a večerná grilovačka.

Ste srdečne vítaní!



Krásňan 11ZO ŽIVOTA V MESTE

JUBILANTI
M á j  – j ú n  2 01 5

90 rokov
Jozefína Mekyňová

85 rokov
Klára Gavlasová
Verona Kubicová

80 rokov
Anna Koperová

70 rokov
Ivan Čimbora 
Ján Suchár 
Mária Tvrdá
Ján Kvašňovský
Anna Surovcová

Dňa 19. mája 2015 sme pri príležitosti jubilea 90 rokov
navštívili oslávenkyňu, pani Jozefínu Mekyňovú z
Krásna nad Kysucou. Ku krásnemu jubileu jej zaželal
primátor mesta, ktorý jej odovzdal darčekový kôš, kyti-
cu a knihu o meste. Spolu s pani Mekyňovou zaspomí-
nali 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.

Mestská matrika pamätá aj na najmenších, a preto už
ako býva v poslednom období tradíciou, sa uskutočnilo
slávnostné uvítanie novorodencov do života. Na mest-
skom úrade sa stretlo 20 mamičiek aj so svojimi ratoles-
ťami, ktoré sa narodili začiatkom tohto roku. Po kultúr-
nom programe, ktorý pre mamičky pripravili deti
materskej školy pod vedením pani učiteliek, boli primá-
torovi mesta predstavení najmenší občiankovia a
občianky Krásna nad Kysucou. V tejto skupine novona-
rodených detí bolo aj jedno prekvapenie, keď mamičke
s druhým potomkom musela pomôcť babička. Primátor
pri predstavovaní zdôraznil, že po 6 rokoch organizova-
nia týchto stretnutí sa prvýkrát stáva, že sa na uvítaní
zúčastnili dvojčatá. Primátor zaželal detičkám veľa
zdravia, mamičkám veľa trpezlivosti pri výchove a veľa
radosti, ktorú im budú deťúrence vracať späť. Okrem

pamätných listov a ružičiek pre mamičky, boli obdaro-
vaní aj novonarodení kozmetickým baličkom a osuš-
kou. Na záver sa spolu všetci odfotili a natočili DVD,
ktoré im bude pripomínať toto výnimočné stretnutie.

Uvítanie novorodencov do života

Krásne jubileum
90. rokov Jozefína Mekyňová
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V posledných rokoch sa Mesto Krásno nad Kysucou
venuje nielen výstavbe športovísk, ale i rozvoju jednotlivých
športových odvetví. Mesto sa snaží vytvoriť pre športovcov
vhodné podmienky a to nielen pre veľké športy, ako je fut-
bal, keď minulý rok bola do užívania odovzdaná nová tribú-
na so šatňami, ale aj pre menšie športy ako je vzpieranie,
kde mesto zrekonštruovalo šatne, hygienické zariadenia,
ale i netradičným športom ako je bowling, kde je vybu-
dovaná automatická dvojdráha, alebo novovybudované fit-
nescentrum, či pre lezcov bola postavená lezecká stena. 

Taktiež stolný tenisti dostali do užívania niekoľko nových
pinpongových stolov, aby sa mohli zapojiť viacerí športovci,
ktorí hrajú tenis súťažne, ale i mládež ktorá na týchto
stoloch trénuje. Taktiež nemalé investície do športu mesto
vložilo pre rekreačných športovcov, veď len vybudovanie
cyklotrasy v dĺžke približne 25 km vyšlo na 3,5 mil. Eur.
Okrem tohto materiálneho zabezpečenia je mesto Krásno
aktívne i pri organizovaní športových podujatí, či už sú to
cyklistické preteky, preteky v behu na lyžiach, súťaž v inline
korčuľovaní, organizovanie už tradičnej Krásňanskej desi-
atky, podujatie v tenise, či futbalové turnaje. Ale i
netradičné športy, ako je plávanie v ľadovej vode, či biat-
lonové preteky v zimnom či letnom období.

Táto činnosť nezostala nepovšimnutá a 1. júl 2015
predseda olympijského klubu Kysúc Jaroslav Klus ocenil
diplomom a pamätnou plaketou Mesto Krásno nad
Kysucou za podporu a rozvoj športu na Kysuciach. Toto oce-
nenie i drobné upomienkové olympijské darčeky odovzdal
na pôde mestského úradu do rúk primátora a poďakoval
mu za spoluprácu. Taktiež primátor poďakoval pánovi
Klusovi a celému Olympijskému klubu Kysuce za pomoc a

spoluprácu a vyjadril presvedčenie, že táto spolupráca
bude naďalej pokračovať počas celého roka a zintenzívni
pred koncom olympijského cyklu keď Mesto Krásno nad
Kysucou tak ako pred minulou olympiádou rado zorganizuje
a privíta štafetu na podporu olympiády v Rio de Janeiro
2016.

Získali sme ocenenie za podporu a rozvoj
športu na Kysuciach

Mesto Krásno nad Kysucou Vás
srdečne pozýva na 2. ročník cyklis-
tického preteku Krásňanská cyklo-
20tka, ktorý sa uskutoční 25. júla
2015. Prezentácia bude od 9.00 do
10.00 hodiny, štartovné sú 2 Eura.
Štart: Krásno nad Kysucou
Kultúrny dom, točňa – Klubina
futbalový štadión, cieľ – Krásno
nad Kysucou Kultúrny dom.
Podujatie sa uskutoční za každého
počasia, v prípade extrémne nepria-
znivého, alebo chladného počasia si
usporiadateľ z bezpečnostných
dôvodov vyhradzuje právo na
zmenu. Koná sa po cyklotrase

vyznačenej prvkami zabezpečený-
mi usporiadateľmi. Vyhlásenie
výsledkov bude v mieste štartu
pred Kultúrnym domom v Krásne
nad Kysucou.

Záverečné ustanovenie:
Účastníci štartujú na vlastné nebez-
pečenstvo. Každý účastník dostane
občerstvenie. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo zmeny v prípade
neočakávanej udalosti. Akcia sa
končí dojazdom posledného účas-
tníka do cieľa. Všetci účastníci sú
povinní riadiť sa pokynmi organi-
zátorov, polície a rešpektovať pra-

vidlá premávky na cestných komu-
nikáciách. Každý účastník musí
mať počas cyklistického podujatia
na hlave ochrannú prilbu a musí
mať horský bicykel (v prípade
nedodržania tejto podmienky prete-
károvi hrozí časová penalizácia).
Pretekov sa zúčastňujú pretekári s
dobrým zdravotným stavom a súh-
las s podmienkami štartu, potvrdí
každý pretekár svojim podpisom
do štartovnej listiny. 
Všetci ste srdečne vítaní!
Informácie: Jaroslav Pagáč, 
tel. č. +421 917 529 045, 
e-mail: zastupca@mestokrasno.sk

POZVÁNKA 2. ročník Krásňanskej cyklo-20tky


