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Svätojáns ke zvyky  a  t radíc ie  
Svätojánsky jarmok
V nedeľu 17. júna 2012 sa uskutočnil 2. ročník

Svätojánskeho jarmoku, ktorý pripravili Mesto
Krásno a Kysucké kultúrne stredisko v zriaďovateľskej
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na
jarmoku sa stretli remeselníci nielen z Kysúc, ale aj zo
Žiliny a okolia. Po slávnostnom otvorení primátorom
mesta Ing. Jozefom Grapom nasledoval bohatý
kultúrny program. V programe sa predstavili
Folklórne skupiny z Kysuckého Lieskovca, Ochodnice,
Ženská folklórna skupina z Krásna nad Kysucou 
(na fotografii), súbor Drevár, Krásňanka, heligonkár Š.
Plevko a Martin Jakubec s dychovým orchestrom. Na
záver programu vystúpila kapela Urwy drút zo
Zákopčia. 

Najvyššia Vojana 
V sobotu 23. júna 2012 sa presne o polnoci

rozhorela najvyššia Vojana v Krásne časti U Hacka.
Tento rok merala cez 12 metrov. Viac ako dva týždne ju
stavali Milan Hacek, bratia Ján, Miroslav, Matej
Hanuliakovci, Rastislav Capek, Dávid Podolák, Šimon
Plánka a ďalší. Každoročne technicky aj organizačne sa
o tradíciu Vojany stará Milan Hacek, za čo mu patrí
poďakovanie. Len pre zaujímavosť: Vojana U Hackov
mala v roku 2007 – 10,23 m. V roku 2008 – rekordných
20 metrov. V roku 2009 – 18,5 m. V roku 2011 niečo cez
10 metrov. V minulosti sa Vojany stavali na kopcoch a
vyhravala vždy tá vyššie postavená, ktorej svetlo
svietilo najviac. V sobotu pred svätým Jánom horelo
viac Vojan aj v ďalších osadách.
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NOVÉ IHRISKO pre najmenších v Kalinove

V nedeľu 6. mája 2012 popoludní v časti Kalinov otvorili
nové ihrisko pre najmenších. Nachádza sa hneď vedľa
veľkého ihriska. Na slávnosť prišiel primátor mesta
Krásno Ing. Jozef Grapa, dekan Pavol špita, ktorý nový
areál posvätil, riaditeľ SOŠ drevárskej PaedDr. Ján Palko a
hlavný iniciátor a sponzor stavby Dušan Šustek z
Kalinova. Vybavenie areálu robili študenti Strednej odbor-
nej školy drevárskej. Krásne farebné preliezačky a hojdač-
ky potešili najmenších. 

Všetkým sponzorom patrí veľké poďakovanie.

Práce na cyklotrase, ktorá bude spájať naše mesto
s  poľskou Milówkou, pokračovali hneď od
prvých jarných mesiacov. Ide o  projekt
s  rekreačným, športovým a  turistickým
využitím, preto sa teší veľkej obľube. Pracovníci
v súčasnosti vykonávali betonárske práce, kládli
obrubníky, spevňovali priľahlé svahy, vytvárali
na nich betónové zábrany proti zosuvu pôdy.
Všetky práce, ktoré sme spomínali, sa týkali pre-
mostenia rieky Bystrice. Ako informoval primá-
tor Ing. Jozef Grapa, išlo o najťažší úsek vedúci
popod starý most. Museli sa vykonať zložité a
náročné úkony. Ďalší úsek povedie po upraven-
om teréne na mieste niekdajšej úzkokoľajnej
železničky. Peniaze potrebné na výstavbu cyklo-
trasy predstavujú približne 4,6 mil. eur. Schválil
ich monitorovací výbor s  tým, že rozhodujúca
časť cyklotrasy má prechádzať slovenskou stra-
nou, druhá časť je na poľskej strane. Súčasťou
výstavby bude niekoľko premostení a  odpočí-
vadiel. Úsek Krásno nad Kysucou – Bystrická
dolina dokončia do 30. septembra. LH

Cyklotrasa okolo rieky Bystrice vo výstavbe

„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“ 

Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013. 

Hokej je naša najobľúbenejšia kolektívna hra. Veď za éry
po osamostatnení sme sa mali viackrát možnosť tešiť
z  víťazstiev nášho národného hokejového mužstva. Inak
tomu nebolo ani pri nedávnych majstrovstvách sveta. Naši
hokejisti do Fínska, kde sa šampionát konal, odchádzali
skôr v roli outsidera – s „prehľadom“ poprehrávali takmer
všetky prípravné zápasy. Hoci moravský tréner Vůjtek
vtedy zdôrazňoval, že naozaj išlo v prvom rade o prípravu,
príliš sme nášmu hokejovému kolektívu neverili. Ani prvé
zápasy na šampionáte nič svetoborné neukázali, aj tie sme
prehrali, hoci hra našich sa v porovnaní s predchádzajúci-
mi vystúpeniami viditeľne zlepšila. A potom to prišlo! Naši

hokejisti spustili na majstrovstvách sveta hotový hokejový
uragán! Začalo sa to zápasom s  USA, s ktorým sme po
skvelej hre zvíťazili 4:2, a vyvrcholenie nastalo v semifinále,
keď sme po nadšenom výkone konečne porazili české
mužstvo. Vo finále sme síce už nestačili na veľkú „ruskú
komandu“, ale aj tak naši hokejisti zanechali v Helsinkách
ten najlepší dojem a  postarali sa o  obrovskú radosť na
celom Slovensku. Sme radi, že ruku k  dielu priložili aj
predstavitelia nášho mesta, keď na námestie dali umiestniť
veľkoplošnú obrazovku. Takto sme spoločne mohli zdieľať
ten obrovský úspech, ktorý sa rýchlosťou blesku rozletel do
celého sveta. LH

Dňa 24. mája 2012 v doobedňajšich hodinách bola olympijská štafeta s ohňom prevzatá mladými športovcami z Krásna
pred Tescom a potom sa behom presunuli na námestie pred KD, kde zaznela olympijská hymna. Štafetu z rúk predsedu
Olympijského klubu Kysuce prevzal primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Nasledoval slávnostný príhovor primátora a
otvorenie Olympijského mesiaca športovo – kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú v Krásne nad Kysucou na počesť XXX.
Olympijských hier v Londýne. Pohľadnice a pozdravy mesta pre našich olympionikov prevzal Roman Hanzel. Riaditeľ
školy Mgr. Vladimír Targoš odpálil olympijský oheň, ktorý sa rozhorel aj v našom meste. Na záver zaznela oficiálna
skladba Slovenského olympijského tímu „Sme jeden tím“, ktorú naspievala skupina Mukatado. JĎ

Do Krásna zavítal „Olympijský oheň“ 

Športový duch: Naše mesto žilo hokejom



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 rozvo-
ja 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
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 realizáciu projektu
„Zariadenie soc. služieb Krásno nad
Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje
návrh na riešenie cintorínskych
služieb na ďalšie zastupiteľstvo (
jún 2010).
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Uznesenia z MZ zo dňa 30. mája 2012
Uzn.č. 26/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v  zložení Miloš Lastovica, Anton Kašuba, overovateľov
zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Peter Šuráb a program
rokovania MZ.

Uzn.č. 27/2012 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenie č.
4/2012 o skutočnú výmeru 750 m2 podľa GP č. 19/2012. 

Uzn.č. 28/2012 – MZ ruší uzn. 10/2012.
Uzn.č. 29/2012 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku

p.č. 47/105 o výmere 76 m2 a p.č. 47/106 o výmere 21 m2 za
cenu 17,- Eur/m2 pre Ing. Juraj Lahuta, Lapek, Krásno č.
1503.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa – pre
vlastnú potrebu.

Uzn.č. 30/2012 – MZ schvaľuje Ing. Martinovi a  Ing.
Kataríne Kavalekovcom, Krásno nad Kysucou č. 1989
náhradu za pozemok, ktorý slúži ako miestna komuniká-
cia sumu 593,50 Eur.

Uzn.č. 31/2012 – MZ ruší uzn.č. 13/2010 zo dňa 8. 2. 2010
z dôvodu nedodržania zmluvy.

Uzn.č. 32/2012 – MZ schvaľuje úpravu nájomnej zmluvy
v  bode „výška nájmu“ a  to tak, že sa mení štvrťročné
nájomné na 45,- Eur pre Katarínu Kuljovskú, Krásno nad
Kysucou 1381.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa 

osobitného zreteľa – pozemok doteraz využívaný len
v obmedzenej miere.

Uzn.č. 33/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku
p.č. KNC 45/26 – zastavané plochy o  výmere 8 m2 za
účelom postavenia stánku „Rýchle občerstvenie u Katky“
za ročný prenájom 5,-Eur/m2 pre Katarínu Kuljovskú,
Krásno nad Kysucou č. 1381.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa osobitného zreteľa – stánok
ponúka doplnkové služby pre žiakov ZŠ.

Uzn.č. 34/2012 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov
a to:

parcela č. KN C 7712/7 o výmere 34 m2 – zastavané
plochy a nádvoria parcela č. KN C 7712/8 o výmere 25 m2

– zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7713/3 o  výmere 32 m2 – zastavané

plochy a nádvoria parcela č. KN C 7729/4 o výmere 11 m2

– zastavané plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7729/6 o výmere 9 m2 – zastavané plochy

a nádvoria 
parcela č. KN C 7731/2 o  výmere 41 m2 – zastavané

plochy a nádvoria 
parcela č. KN C 7738/3 o  výmere 34 m2 – zastavané

plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7738/4 o  výmere 12 m2 – zastavané

plochy a nádvoria
parcela č. KN C 7745/2 o výmere 1 m2 – zastavané plochy

a nádvoria spolu o výmere 199 m2 za cenu 1,- Eur od Anny
Šurábovej, rod. Hackovej, nar. 18.9.1971, r.č. 715918/7607,
023 02 Krásno nad Kysucou č. 1176 s tým, že náklady spo-
jené s prevodom hradí predávajúci.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa – pre
vlastnú potrebu – miestna komunikácia.

Uzn.č. 35/2012 – MZ odročuje žiadosť o prenájom časti
pozemku p.č. KNC 6780/41 Tenisového klubu Krásno nad
Kysucou. 

Uzn.č. 36/2012 – MZ odročuje žiadosť p. Ferdinanda Ježa
o odpredaji podielov.

Uzn.č. 37/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 38/2012 – MZ berie na vedomie informatívny roz-
bor hospodárenia mesta a Krasbytu za I. štvrťrok 2012.

Uzn.č. 39/2012 – MZ berie na vedomie stanovisko
mestskej kontrolórky k záverečnému účtu.

Uzn.č. 40/2012 – MZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok

2011 bez výhrad.
II. Vysporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 300.800

Eur takto:
Z  prebytu rozpočtu sa podľa § 16 ods. 6 zákona č.

583/2004 Z.z. o  rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy sa vylučujú:

– dotácia na rekonštrukciu zariadenia opatrovateľskej
služby vo výške 6.000,- Eur

– dotácia na vybudovanie systému preventívnych pro-
tipovodňových opatrení vo výške 9.517,- Eur

Z  prebytku rozpočtu mesta sa vysporiadala záporná
bilancia finančných operácií vo výške – 196.148,- Eur 

III. Rozdelenie vysporiadaného prebytku rozpočtu
mesta vo výške 89.135,- Eur sa vykoná takto:

– do rezervného fondu sa pridelí suma 89.135,- Eur
IV. Použitie rezervného fondu vo výške 89.135,- Eur v r.

2012 na kapitálové výdavky mesta.
V. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške 649,- Eur.
VI. Hospodárenia Krasbyt, s.r.o. 

Uzn.č. 41/2012 – MZ berie na vedomie výročnú správu
mesta a Krasbytu. 

Uzn.č. 42/2012 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Uzn.č. 43/2012 – MZ schvaľuje rozdelenie príspevkov na
základe návrhu kultúrnej a finančnej komisie s navrhnutý-
mi úpravami.

Uzn.č. 44/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely
p.č. KNC 6417/2 – ostatné plochy o výmere cca 90 m2 za
prenájom 1,- Eur ročne pre Vodárenské združ. Str. Kysúc
na dobu 10 rokov od ukončenia stavby.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa osobitného zreteľa – prečer-
pávacia stanica.

Uzn.č. 45/2012 – MZ schvaľuje VZN o  spôsobe určenia
úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opa-
trovateľskú službu.

Uzn.č. 46/2012 – MZ Mesta Krásno nad Kysucou v súlade
s  článkom 6 platného a  účinného VZN – Zásady
hospodárenia s  majetkom mesta a  v  súlade so Zmluvou
o pôžičke medzi Mikroregiónom Bystrická dolina so síd-
lom: 023 04 Stará Bystrica 537, IČO 37905805 ako dlžníkom
a spoločnosťou Doprastav a.s. so sídlom: Drieňova 27, 825
56 Bratislava, IČO 31333320 a spoločnosťou SOAR s.r.o. so
sídlom Pri Rajčianke 496, 010 01 Žilina IČO: 36 380 041, ako
veriteľom (ďalej len zmluva o  pôžičke), ktorá bola
uzatvorená za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia
bývalej lesnej železničky na cyklotrasu“ schválenou na
základe žiadosti a  Zmluvy o  nenávratnom finančnom
príspevku, konajúce v  mene Mesta Krásno nad Kysucou
ako jedného z  členov Mikroregiónu Bystrickej doliny za-
viazaného podľa Zmluvy o pôžičke.

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2012

Blažkov Krásno Kalinov
Júl 23. 24. 25.
August 27. 28. 29.

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

schvaľujú nasledovné
1) Mesto Krásno nad Kysucou v plnej výške, ktorá pred-

stavuje pôžičku podľa Zmluvy o pôžičke, ručí celým svo-
jím majetkom za spoločný záväzok Mikroregiónu
Bystrická dolina ako dlžníka – ďalej len „zabezpečený
záväzok“.

2) Na účely usporiadania vzájomných práv členov
Mikroregiónu Bystrická dolina zo zabezpečeného
záväzku, avšak bez dopadu na oprávnenie veriteľa
požadovať splatenie celého zabezpečeného záväzku,
v súlade s uznesením zo dňa 30. 5. 2012 ručí zabezpečením
záväzok v rozsahu uvedenom v bode tohto uznesenia.

3) Mesto Krásno nad Kysucou ručí za zabezpečený závä-
zok v  rozsahu 682.547 eur (slovom: šesťstoosemdesiatd-
vatisícpäťstoštyridsaťsedem eur), čo predstavuje 100%
nákladov na stavebné práce, ktoré budú vykonané v katas-
tri mesta Krásno nad Kysucou v  súlade so Zmluvou
o dielo uzatvorenou dňa 10. 8. 2011 medzi Mikroregiónom
Bystrická dolina ako objednávateľom a  združením
„Doprastav – SOAR“ ako zhotoviteľom diela
„Rekonštrukcia úvraťovej železničky na cyklotrasu“ a na
ktoré bola pôžička v  zmysle Zmluvy o  pôžičke poskyt-
nutá.

Uzn.č. 47/2012 – MZ berie na vedomie správu o  sku-
točných nákladov na výrobu tepla v roku 2011.

Uzn.č. 48/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na II. polrok 2012.

Uzn.č. 49/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na II. polrok 2012.

Uzn.č. 50/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 4 k  VZN
o výške príspevku na čiastočnú úhradu v školách a škol-
ských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad
Kysucou.

Uzn.č. 51/2012 – MZ berie na vedomie správy z kontrol-
nej činnosti.

Uzn.č. 52/2012 – MZ schvaľuje bezplatné poskytnutie
mechanizmov na vykopanie vodovodného potrubia pre
občanov osady Macurov.

Uzn.č. 53/2012 – MZ schvaľuje, aby p. Otília Murgašová,
Krásno č. 1278  bola prvá náhradnička pri prideľovaní
nájomného bytu v časti mesta Zákysučie.

Uzn.č. 54/2012 – MZ berie na vedomie upozornenie
prokurátora a súhlasí s prijatými opatreniami.

Uzn.č. 55/2012 – MZ berie na vedomie správu o inventa-
rizácii majetku mesta k 31. 12. 2011.

Uzn.č. 56/2012 – MZ schvaľuje zmluvu o  priateľstve
a  spolupráci medzi Mestom Krásno nad Kysucou
a Městom Frenštátom pod Radhoštěm.

V nedeľu 13. mája 2012 sa stretli
v Kultúrnom dome v Krásne
nad Kysucou mamičky všetkých
vekových kategórii, aby oslávili
spoločne Deň matiek, ktorý pre
nich zorganizovalo Mesto
Krásno nad Kysucou. Po úvo-
dnom privítaní moderátorky
pozdravil prítomné mamičky
primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Vo svojom príhovore vyzdvihol
úlohu ženy – matky. Po krásnych
slovách zaznel hudobný darček
v podobe speváčky Maji
Velšicovej a jej kolegu Miroslava

Švába. Vo svojom speváckom programe predstavila
piesne z nového albumu a celý program doplnila hovo-
reným slovom, výbornými vtipmi a dokonca aj tancom
v obecenstve. Mamám sa vystúpenie veľmi páčilo, čo
prejavili dlhotrvajúcim potleskom. Po koncerte primátor
mesta odovzdal nielen speváčke, ale všetkým ženám v
sále kytičku, symbol vďaky za ich rolu matky.

Mária Velšicová 
roztancovala Krásňanov

V piatok 15. júna 2012 sa
delegácia vedená primátorom
mesta Krásno nad Kysucou Ing.
Jozefom Grapom zúčastnila osláv
630. rokov vzniku mesta Frenštát
pod Radhoštěm, ktorej súčasťou
bolo aj podpísanie zmluvy o
spolupráci medzi mestami Frenštát pod Radhoštěm a
Krásno nad Kysucou. Delegáciu čakal bohatý program,
ktorej vyvrcholením bol obojstranný podpis zmluvy. 
Po podpise sa presunuli na námestie, kde starostka
mesta Frenštát Zdeňka Liščišinová a primátor Krásna
Ing. Jozef Grapa slávnostne otvorili kultúrny program
osláv Dňa mesta a dňa socialnych služieb. Mesto Krásno
nad Kysucou v programe reprezentovala Ženská
folklórna skupina, za čo im patrí poďakovanie.

Zmluva o spolupráci 
s mestom Frenštát pod
Radhoštěm
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Krásňanské staré kamenné mosty

Mosty sú dôležitým miestom pre bezpečný prechod cez
rieku akejkoľvek veľkosti. Táto dnes banálna charakteristi-
ka mala v časoch minulých priam fatálny význam. Mosty,
tak ako aj kvalitné cesty, boli mimoriadne cenenými
a dôležitými prvkami každej významnejšej trasy. 

Cez územie dnešného Krásna nad Kysucou viedla
v  minulosti dôležitá cestná spojnica tzv. stoličná cesta,
smerujúca do Čadce a nadväzujúca na ďalšie komunikácie
vedúce do Čiech a Poľska. V Krásne boli až do 19. storočia
na stoličnej ceste vybudované drevené mosty, ktoré bolo
po častých povodniach potrebné pravidelne opravovať.
Prechod cez dva kritické úseky (cez rieku Bystricu
a  v  smere na Žilinu cez Kysucu) bol tak často dlhší čas
nemožný pre rozbúrenosť riek. Tento problém mohol byť
vyriešený len výstavbou odolnejších mostných konštruk-
cií, ktoré by boli schopné odolať aj zvýšenej hladine riek,
ktorá bola pre Bystricu a Kysucu v tomto čase charakteri-
stická. Riešením bolo teda vybudovanie kamenných
mostov. Dodnes chýbala pramenná báza archívnych
materiálov, ktorá by ozrejmila časovú zadatovateľnosť
týchto mostov. Vysvetlenie prinieslo paradoxne preskú-
manie pramenných materiálov obcí Bystrickej doliny1

(Starej Bystrice, Novej Bystrice, Riečnice, Radôstky,
Klubiny), napriek tomu, že patrili v  tom čase k  inému
panstvu. Z  nich sa však zachovali významné doklady,
ktoré umožnili presnejšie určiť roky prác, spôsob i  účel
výstavby a v neposlednom rade aj osoby, ktoré tieto stavby
vytvorili. 

Výstavba mostov v Krásne nad Kysucou bola uskutoč-
nená medzi rokmi 1825-1834. Boli postavené celkovo tri
mosty na dôležitých miestach prechodu dva mosty cez

Kysucu – Prašivý most a most U Blažkov a jeden most cez
Bystricu. Mosty dala postaviť Trenčianska stolica, pre
skvalitnenie infraštruktúry v dôležitom ťahu na Čadcu. Na
práce na mostoch dohliadal stoličný úradník Gašpar
Borčický. K  stavbám bolo najatých množstvo kvalifiko-
vaných murárov a tesárov z okolitých obcí. Najviac práce
však na mostoch vykonalo obyčajné obyvateľstvo Krásna
nad Kysucou a  okolitých dedín (napr. všetkých obcí
Bystrickej doliny). Obyvatelia na mostoch pracovali na
príkaz svojich panstiev a aj takto si odrábali svoje poddan-
ské povinnosti. Ľudí k mostom vozili z  jednotlivých obcí
najatí furmani a  za obyvateľov a  kvalitu nimi odvedenej
práce zodpovedali richtári, podrichtári a  prísažní z  prís-
lušnej dediny. Obecní zástupcovia tak plnili funkciu tzv.
„prizeračov – ausseherov“, teda dozoru nad splnením
stanovenej pracovnej kvóty. Na výstavbu bol využitý
hlavne kameň z  lomu v  Kysuckom Novom Meste, ale
i starobystrického Senkova. Kameň zo Senkova bol podľa
všetkého pre svoju kvalitu viac ceneným a tak ho použili
i  pre zhotovenie sochy na moste cez potok Bystricu.
Bystrica bola v  19. storočí pre svoju dravosť veľmi obá-
vaným potokom po celej Bystrickej doline a preto je pocho-
piteľné, že socha na moste bola zasvätená sv. Jánovi
Nepomuckému. V blízkom okolí mal ako autor viacerých
sôch výrazné meno starobystrický kamenársky majster
Jozef Kuric. V  roku 1836 mu pracoval na zákazke pre
trenčiansku stolicu.2 Kameň na sochu mu bol dovezený zo
Senkova. Keďže v  tomto čase sa práve ukončili práce na
výstavbe krasňanských mostov je veľmi pravdepodobné,
že práve socha sv. Jána Nepomuckého je dielom Jozefa
Kurica zo Starej Bystrice. Na záver treba dodať, že výstav-
ba mostov v Krásne nad Kysucou nebola ojedinelou záleži-
tosťou. Postupne boli budované mosty (v Čadci, Oščadnici
atď.) a skvalitňované cestné komunikácie na hlavnom ťahu
do Čadce. Rozsahovo však výstavba trojice mostov, do
ktorej boli zapojené prakticky všetky obce Kysúc bola jed-
nou z  najrozsiahlejších stavebných činností v  histórii
regiónu Kysúc.

Poznámky:
1 Nakoľko z obcí Bystrickej doliny sa zachovali obecné účty pre

takmer celú prvú polovicu 19. storočia, zatiaľ čo pre obce západ-
ných Kysúc, žiaľ len niekoľko kníh z  obdobia 40-tych rokov 19.
storočia.

2 „Adam Poljak čo vozel Kamen ze Senkova Do Kurica pre Pana
Služneho 1,45“ ŠA BY: PT, k 16, inv. č. 59.

Obrázok – A Második katonai felmérés: Magyar Királyság és
a  Temesi Bánskág 1819-1869. [elektronikus kartográfiai dok. –
DVD – ROM] / Arcanum Adatbázis Kft. [1 : 28.800]. Térkép.
Budapest: Arcanum Adatbázis Kft., 2005. ISBN 963 7374 21 3

Krásno nad Kysucou
v roku 1824

Archívne záznamy z  účtovných kníh obcí Bystrickej doliny
a Krásna vzťahujúce sa k výstavbe mostov v Krásne nad Kysucou:

Stará Bystrica
„1825
Dal cso wozeli čslun namosti 6,0
Dal Janowy zajaczowy čo zbijal Drewo a honel Kumostom do Krasna

0,60 (ďalších 16 rovnakých záznamov z iným menom)
Dal poslowy jako chodel odrewo kumostom 0,10
1826
Dal Kolembusikowy čo honel Drewo namosti 0,60
Dal čso piesek wozeli kumostom w Krasne Quitantia pru. 12,92
Dal zadeski zasto Benedikowy a Repkowy kumostom 20,0
Dal za Deski tristo Konusiakowy a Knihowi ku mostom 60,0
1827
Dal Bakowi čo rezal forsti Humostom Krasnanskim 0,50
Dal Ondrowi jako chodel kumostom Dokrasna 0,25
Prijal zadeski od pana Služneho Kumostom 103,0
1828
Dal Plechanikowi čo wozel Drewo kumostu zhajnice 1,50
Dal vavreckowi co wozel Drewo kumostu w Krasne 1,50
Dal Adamowi Kadasowi čo wozel Drewo zhajnice Kumostu 1,50
Dal Janowi Kuricowi odbolsahi čo wozel drewo kumostu 1,50
Dal Adamowi Penisčakowi čo wozel drewo kumostu 1,50
Dal Ondrejowi Kurnavovi čo wozel Drewo Kumostu zhajnice 1,50
Dal Stefanowi Strapačowi čo wozel Drewo zhajnice 1,50
Dal Stefanowi Gardlowi čo wozel Drewo kumostu 1,50
Dal židowi w Krasne utrowku čo bolo primoste 2,30
1829
Dal Stefanowi Strapač na tri dni čo bol pri moste prasiwem 4,50
Dal Janowi Hujtowi na tri dni co bol pri moste prasiwem 4,50
Dal Martinowi Kubicowi na tri dni pri moste prasiwem 4,50
Dal janowi Konusiakowi natri dni co bol primoste 4,50
Dal zanosidla ku prasiwemu mostu zadwacat stiri 2,40
1832
Osada Stara Bistricza Furmanom znajmuta Ku Mostu Zbun Pjesek

a wapno wozicim Zaplatila zlatich Sajnowich Dwaczat Sest spritomn-
im pismom zeznawam. 

Sig Krasno 17 Aug. 1832
Borsiczky Stol. Boženik
Zeznawam že Osada Stara Bistricza za Wozeny pjesku a Wapna ku

Mostom Stoličnim zlatich da a dvaczat N 50 Furmanom zližely. Sig
Krasno 18 Apri 1831

Borsiczky“4

Nová Bystrica
„1826
Richtar et Stefičsek do Noweho Mesta ku Panu Borsizkimu krz Skalje

Lamat Ku Mostom za jejch cestu na 2 dny a 46 x 3,0
Sulawa suecze do Krasna s Chlapmy Ku Mostam na 2 dny 1,0
Romanik Sucze do Kraszna s Čeladku na 3 dny a 30x 1,3
1827
Zapiesek ku Mostu Stoličnemu dal Jano Čienawa 36,24
Sulawa Mar. ktory bol pri Moste na 2 Dni dal 1,3
Za Wapno, Piesek ku Mostu Prasiwemu dal 14,24
Sulawowy pri Moste na 2. Dni w Krasne dal 1,3
1828
Czader wozel Smolu do Krasna na Most daloše 1,3
1829
Najemnickom Osada Nowa Bisztricza za Sjejsku Wapno ku

Stoličnim Mostom dano jest 51,43
Čo chodel ku prasiwemu mostu oddawat z skalje Cader a Sulawa 3,0
Granat Wolany K Mostu zkrz penaze do Kraszna 1,3
Granat pri Moste Krasznanskem zmeska N 2 dny  1,30
1831
Daloše za wapno a za pješek ku mostu do Krasna 23,30
1832
Ze Osada Nowa Bistricza znajmuta Mostu Stoličnemu Zbun rečene-

mu Furmanom pjesak a Wapno zičzim zlatich Sajnowich Dvaczat Sest
zaplatila zeznawam. 

Inj. Krasno Die 17 Aug 1832
Bonsiczky
Stol. Boženik“5

Riečnica
„1826
Za 2 Sahi Kameny K Blaskowemu Mostu krcsmarowy u Blasky

Stephan Riba zaplatel 2,12
Zložila Osada Rjecsniczka na Wiplateni Restu na Mosti Stolicze

wedla Quitantie z M P. U Borcsizkeho zaplatel Boženik w Sume 5,29“6

Radôstka
„1827
Zaplatelosa na Pisek a na Skušte ku cestam a ku mostom 20, 30
1828
Zeznavam že za Pjesek a wapno znajmu ku Mostom Stoličnim

neozeneho Osada Radoska zlatich Desat x 8 zložila 
Zeznawam ze Osada Radostka zawozeny z Najmu Pjesku ku Mostu

Prasiwemu zlata sest x 15 zložila. 
Borcsiczky Stol Boženik
Dal Kussakowi nadwa dni jako bol primostoch 0,50
1829
Strowel primoste wKrasne Boženik spalierom asportasom 1,80
Dal ondrejowi Kussakowi jako chodel kumostu prasivemu 0,50
Dal wojakowi jako chodel prelud kumostu prasiwemu 0,20
Zeznawam že Osada Radvostka za Pjesek a Wapno znajmu wozeny

ku mostu prasiwemu Furmanom Krajzujanskim zlatich Osem x 24
Uložela. Sig. Die 28 August 1829 Borcsiczky Stol Boženik

1831
Wojakovi čo pri Mostach je jako chodel wihanat Robotnikov 0,10
Pri Mostach sa utrowelo 5,0
1832
Ze Osada Radostka Furmanom znajmu ku Mostu Stoličnemu Zbun

učinenu Wapno a Pjesek wozicim zlatich Sajnovich dvaczat sest
zaplatela zeznawam.  17. Aug 1832 Borčsizky „7

Klubina
„1826
Dal za desky gajdosikowy kumostom 3,35
1828
Martinowi Zsofin sa zaučsala pre Cselad ku Mostom 0,16
Janowi Chowančsin za Rjad Voduarsky ku Mostu 0,36
Na Restantiu za lonski pisek Ku Mostom 0,20
1829
Zeznawam že Osada Klubina za wozeny Pjesku a wapna z najmu ku

Mostom Stoličnim zlatich Stiry N 40 Frumanom zloženly. 
Borcsiczky Stol. Boženik
1833
Ked hodel Richtar Kumostu prasiwemu 0,30
Ked odawal boženik Kamenje Kumostu 1,15
Jako chodel ku mostu w Prasiwem Potoku 0,45
1834
Dalosa od forstow čosa wozeli kumostu Krasnanskemu 8,0“8

Krásno nad Kysucou 
„1839
Dano je Kubalovi od Reparatie Mostu na Bistrici 5,0
1840
Utrovilo sa pri Reparatii Mostu na Bistrici s Chrastinom 1,18
Dano je Kormankovi od vivezeni Mostovcov na Siroki most 3,0
Dano je p. Kubala od popraveni Mostu na Bistrici 6,33
Utrovilo sa pri Moste Dunajovskem 1,46
1841
Dano je Kubalovi od Reparovani mosta Bistrickeho 5,0
1842
Dano je Jozefovi Kubalovi od reparatie mostu Bistrickeho 5,0
1843
Dano je Kralikovi chodicimu Ku p. Služnemu do Vadicsova straniva

Mostu Bistrickeho 0,45
Dano je Furmanom od vivezeni forstov z Bistric Ku mostu 5,42
Utrovilo sa pri Reparatii Mostu Bistriczkeho 2,49
Dano je Kubalovi od Reparatie Mostu 5,90
Utrovilo sa s poratasom pri moste Bistricskom 0,20“

Poznámky: 
4 ŠA BY: PT, k 16, inv. č. 59.
5 ŠA BY: PT, k 16, inv. č. 60.
6 ŠA BY, PT, k 17, inv. č. 61.
7 ŠA BY, PT, k 15, inv. č. 58.
8 ŠA BY, PT, k 15, inv. č. 57.

PhDr. Marián LiščákTzv. Prašivý most, ktorý už neexistuje. Most u Blažkov. Most cez rieku Bystricu so sochou sv. Jána Nepomuckého

3x fotoarchív Ľ.Podoláková
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14. 7. 2012 Rockové leto –Krásno nad Kysucou
28. 7. 2012 Jakubovské hody – Kysucké Nové Mesto
3. 8. 2012 Rock Beskyd – Turzovka
4. 8. 2012 Čierne
18. 8. 2012 Rocknes – Nesluša
august 2012 Koncert pre vojakov – Martin 
14. 9. 2012 Drak fest – Zborov nad Bystricou
21. 9. 2012 Mesto otvorené umelcom – Čadca
19. 10. 2012 Fallfest – Raková
jeseň 2012 Atmosferik tour 2012 - Smerr pub–Žilina
zima 2012 Hurikán bar – Krásno nad Kysucou

Po víťazstve na Majstrovstvách Slovenska belgických ovči-
akov v októbri 2011 v Malom Lapáši sa Mgr. Miroslav Trauer
z Krásna nad Kysucou a jeho pes belgický ovčiak (Malinois)
Axell Bohemia Atevy zúčastnil v  dňoch 2. – 6. 5 2012
Majstrovstiev sveta  belgických ovčiakov v  Taliansku
neďaleko Ríma. Po prvom kole sa prebojovali do finále so
ziskom v  jednotlivých disciplínach stopa 95 bodov, obrana
93 bodov, poslušnosť 89 bodov z charizmatického 13. miesta.
Vo finále sa šťastie rozhodlo vybrať svoju daň a za obranu
90,5 bodov, za poslušnosť 89 bodov obsadili konečné 19.
miesto z 83 pretekárov z celého sveta. Určite ide o výrazný
úspech v  športovej kynológii, kde obidvaja potvrdili svoje
kvality tým, že po 2-krát na majstrovstvách sveta skončili
najlepšie zo slovenskej výpravy. Hovorí sa: „Do tretice
všetko dobré!“ Oni na to majú. My to vieme, oni to vedia, už

stačí, aby si to uvedomilo aj športové šťastie. Čo sa šťastia
v súťaži týka, trošku tam chýbalo..., ale na priateľov a spon-
zorov ho bolo opäť dostatok. Za možnosť reprezentovať
seba, mesto Krásno nad Kysucou ako aj Slovensko srdečná
vďaka a obrovský kus zásluhy patrí priateľom a sponzorom:
materský klub chovateľov belgických ovčiakov, Ladislav
Stein z Košíc, Ing. Peter Lariš z Čadečky, Ing. Juraj Lahuta,
Stanislav Pustaj, Ladislav Zelenka, Milan Gašperák – všetci
z Krásna nad Kysucou, Ján Hanuliak z Čadce, Juraj Kuvik zo
Žiliny a mesto Krásno nad Kysucou. Veľké ďakujem patrí
všetkým, čo fandili a držali palce. A. Trauerová

KONCERTY T.O.R.
BAND NA R. 2012

Divadlo SKALA 
vystupovalo v Radoli

V nedeľu 10. júna 2012 ochotnícke divadlo Skala z
Krásna účinkovalo na stredovekom dni v kaštieli Radoľa
s názvom Deň Gašpara Suňoga. Okrem sprievodu a
predstavenia jedného z majiteľov kaštieľa Gašpara
Suňoga, ktorý bojoval s kráľom Matejom Korvínom.
Okrem budatínskeho panstva vlastnil aj Rudinu. 

Zahrali aj rozprávku o princeznách zo svojho
repertoáru s názvom „Najvzácnejší dar“. Stredovekú
atmosféru dotvárali aj šermiari a lukostrelci z historickej
skupiny Terra de Selinan (Územie Žiliny). Návštevníci
sa mohli pohostiť v stredovekej kuchyni.

Najlepší na Slovensku, najlepší zo
slovenskej výpravy na MS v Taliansku

Mesto Krásno a Dom kultúry pripravili koncert
slovenskej hudobnej formácie FRAGILE, ktorý sa usku-
točnil 29. mája 2012. Slovenská hudobná skupina zložená z
populárnych osobností, známych z rôznych televíznych
seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV
show. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella,
interpretujú známe rock–pop–jazzové hity svetových
umelcov, akými sú napríklad STING, STEVIE WONDER,
NORAH JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER. Ich pred-
stavenie bolo plné nielen výbornej hudby, ale pre-
dovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým zažili diváci
neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy. Fragile sa
predstavil v zostave: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana
Golisová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo
Csontos a Sveťo Malachovský.

Hudobná skupina
FRAGILE v meste

Spomienka na
MA JÁLES

Základnej umeleckej školy

11. mája 2012 v KOLKÁRNI bol 
VIII. premiérovým dňom súborov Žubrienky,

Magicgirls zo Základnej umeleckej školy

Krásno nad Kysucou

Zber nepotrebného 
oblečenia

V našom meste pribudli nové zberné nádoby. Ide o moder-
ný zber nepotrebného oblečenia, obuvi, ba dokonca aj hra-
čiek. Množstvo neupotrebiteľného oblečenia a  obnosenej
obuvi v domácnostiach neustále pribúda. Z toho zákonite
vyplývajú požiadavky na jeho odovzdávanie a  skladova-
nie. Predtým ľudia nosili textil a oblečenie na určené skla-
dové miesto vo vreciach. Tie potom zmluvní partneri odvá-
žali. Ako vysvetľoval primátor mesta Ing. Jozef Grapa,
nevýhodou spomínaného spôsobu zberu boli jednak zvý-
šené náklady na pracovníkov, ktorí pri zbere pomáhali, ako
aj dlhá doba odvozu uskladneného materiálu. Hrozilo
totiž, že šatstvo môžu počas skladovania napadnúť hlo-
davce, ale tiež ho dokáže znehodnotiť vlhkosť. V meste roz-
miestnili sedem nádob určených na zber šatstva. Ako
uvádzajú nápisy na nich, novým spôsobom zberu chráni-
me životné prostredie a zároveň môžeme pomôcť v núdzi
druhým. LH

Predškoláci z  materskej školy sa dočkali dňa, keď
nasadli do autobusu a vycestovali na exkurziu do Čadce.
Už len cesta v autobuse spolu s kamarátmi pre ne veľa
znamenala, zvedavo si navzájom ukazovali všetko okolo
seba. Prvou zastávkou bolo Kysucké múzeum v Čadci,
kde je inštalovaná veľmi hodnotná výstava o  živote
drotárv na Kysuciach. Tu si vypočuli rozprávanie
o  ťažkom živote našich pradedov – drotárov na
Kysuciach a deti prechádzkou po izbách expozície sa
zoznámili so zvykmi. Taktiež si popozerali ako boli
oblečení, ako vyzerali príbytky chudobných kysučanov,
misky, ktoré „drótovali“ a výrobky, ktoré ich šikovné
prsty vyrábali. Druhou zástavkou výletu pre deti bola
hasičská stanica OR HaZZ v Čadci. Aj tu deti nevedeli,
kde sa skôr pozrieť. Deti zaujalo všetko – autá,
vysokozdvižný rebrík, ktorý si aj vyskúšali, oblečenie
hasičov, hasičská technika, ktorú používajú pri haváriách
a pri požiaroch. Naučili sa však aj o práci hasičov, kde
a  v  akých prípadoch zasahovali, ako sa majú správať
v  lese, aby nespôsobili požiar, alebo ako treba volať na
hasičskú stanicu v  prípade požiaru. Aj keď deti prišli
z  výletu unavené, majú mnoho zážitkov, ktoré si budú
dlho pamätať.

Deti z MŠ Prvosienka boli
na svojom prvom výlete
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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., Šte-
fan 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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Narodení
Šimon Rábik, Nela Maslíková, 
Branislav Lukáč, Ondrej Ondruška, 
Lukáš Kubica, Marko Mahút, 
Patrik Macáš, Jakub Fojtík

Sobáše
Michal Pagáč a Marta Rajnohová
Jan Andrew Frackowiak a Soňa Kubalová
Anton Kašuba a Stanislava Sýkorová

Úmrtia
Ludmila Masiarčinová, Karina Macurová,

Irena Masariková, Štefánia Kováčová, Anton
Vojtík, Apolonia Neveďalová, Františka
Zaťovičová, Emil Chlebek

M A T R I K A

90 roční
Rudolf Jarabica
Jozef Bohovič

85 roční
Jozef Grapa
Pavlína Gavlasová 
Justína Zátková

80 roční
Adela Fuňáková 
Pavlína Gáborová
Ondrej Graňa 
Janka Haladejová 
Margita Kopásková, 
Helena Lehocká, 
Valent Mihalda

75 roční
Helena Tvrdá, 
Leopold Macura, 
Emília Gavlasová

70 roční
Margita Hofferová, 
Jozef Jakubec, 
František Jesenský, 
Magdaléna Laluhová, 
Ján Lodňánek, 
Rudolf Pagáč, 
Oľga Pagáčová, 
Margita Sýkorová, 
Rudolf Šuráb, 
Milan Švábik

JUBILANTI
Máj  – jún 201 2

Deň matiek 2012 – ZŠ s MŠ Krásno 
Dňa 9. mája 2012 sa v popoludňajších hodinách usku-
točnil na našej škole Deň matiek. Deti MŠ a žiaci ZŠ si
pripravili pre svoje mamy bohatý kultúrny program.
Mamám v ňom zaspievali, zatancovali, zarecitovali,
zahrali scénky a na záver odovzdali vlastnoručne
vyrobené kvety a srdiečka z papiera. Dúfame, že
mamám sa program páčil.Príprava na súťaž „Lesy deťom 2012“ – ZŠ s MŠ

Krásno nad Kysucou – Kalinov
Dňa 7. mája 2012 si mali možnosť naše deti zastrieľať zo
vzduchovky pod vedením pána učiteľa PaedDr. Milana
Križana. Mnohé ju držali v rukách prvýkrát. Deťom sa
streľba zo vzduchovky veľmi páčila, za čo posielajú p.
učiteľovi VEĽKÉ ĎAKUJEM. Deti za zároveň celý
mesiac venovali poznávaniu stromov, bylín, zvierat, čím
sa pripravovali na súťaž “Lesy deťom”, ktorá sa usku-
točnila dňa 13. mája 2012 pri Kaštieli v Oščadnici. Túto
súťaž každoročne organizujú Lesy SR š.p., OZ Čadca. Aj
keď sa naši žiaci neumiestnili na prvých miestach, súťaž
si užili a riadili sa heslom, že nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.

Základná škola 
a Materská škola 

v Kalinove

Život  vo  farnost i

– 20. mája 2012 sa vo farnosti
konalo Sväté prijímanie, tento
rok 73 detí prijalo prvýkrát
Božie telo, z toho 25 dievčat a
48 chlapcov.
– Na sviatok Božieho Tela sa
konali tzv. oltáriky, chodenie
procesie okolo kostola.
– Počas návštevy otca biskupa
Tomáša Galisa, boli vo far-
skom kostole vystavené aj
relikvie sv. Cyrila. 
– K 1. júlu 2012 odchádza z
našej farnosti kaplán Miroslav
Hložný, ktorý odchádza do
farnosti Turzovka.

Dňa 5. júna 2012 boli zástupcovia mesta, primátor mesta
Ing. Jozef Grapa zablahoželať k životnému jubileu 
p. Rudolfovi Jarabicovi, ktorý sa dožil 90. rokov. Tohto
krásneho jubilea sa dožil tiež ďalší náš spoluobčan p. Jozef
Bohovič. Obom želáme do ďalších dní veľa zdravia, lásky 
a radosti.

Pán Rudolf Jarabica oslávil krásne jubileum

Výber z tvorby 
Štefana Čečotku

Mesto Krásno nad Kysucou, Žilinský samosprávny kraj,
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a autor Vás srdečne
pozývajú na výstavu Výber z tvorby Štefana Čečotku z
Čadce, člena Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri
Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci.

Výstava je sprístupnená od 8. júna do 31. augusta 2012
v Sieni Františka Hübla v Krásne nad Kysucou, v pondelok
až piatok od 8,00–16,00 hod.

V utorok 26. júna 2012 sme na mestskom úrade privítali opäť nových spoluobčanov na slávnosti „Uvítanie detí do živ-
ota“. Pozvaní boli rodičia so svojimi detičkami. Pozvánky dostalo 18 detí z toho 11 chlapcov a 7 dievčat – Zuzana Fedorová,
Eva Hlavatá, Filip Hajný, Simona Jedináková, Lilien Dideková, Filip Dubeň, Wanda Kullová, Samuel Dráb, Dávid
Blažek, Šimon Rábik, Nela Maslíkov, Branislav Lukáč, Andrej Ondruška, Lukáš Kubica, Lucia Kopásková, Marko
Mahút, Patrik Macáš, Jakub Fojtík. V úvode sa predstavili deti z MŠ Prvosienka, ktoré sú už súčasťou tejto slávnosti.
Nasledovala úvodná báseň a po nej príhovor primátora, ktorý poprial deťom a ich rodičom všetko len to najlepšie, pevné
zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy Mesta Krásno nad
Kysucou a prevzali si Pamätný list a vecné darčeky. Mamičky dostali pozornosť vo forme ružovej ruže, aby si na túto milú
slávnosť uchovali pekné spomienky. Na záver si všetci zapózovali na spoločnú fotografiu.  JĎ

Uvítanie detí do života
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Vzpierači majú zlato a ďalšie medaily

Vo Veľkom Mederi sa konalo MSR ml. a st.žiakov a žia-
čok, zároveň aj druhé kolo žiackej ligy. Do Medera pri-
cestovalo až osem pretekárov z Krásna, ktorí boli vybra-
tí SZV. Niektorí pretekári obhajovali minuloročný titul
majstra slovenska. Za mladších Patrik Riečičiar štartoval
do 33 kg. Vybojoval zlatú medailu výkonon 412.5 sin
boda, v štvorboji trh a nadhod technický, trojskok a hod
medicimbalom. Erik Pranda sa tiež postaral o  dobre
umiestnenie do 45kg váhovej skupine, v ktorej štartoval,
vybojoval tiež zlatú medailu výkonom 2997.7 sin.b.
Marek Mečár bojoval do 50 kg váhovej skupiny a svojich
protivníkov porazil. Domov si priniesol tiež zlatú meda-
ilu výkonom 264,2 sin.b. Tonko Budoš po veľkej snahe
skončil na peknom 4. mieste výkonom 198.3sin.b. Ako
družstvo skončili po druhom kole na 2. mieste a postu-
pujú do finále na jeseň.
Starší žiaci sa nedali zahanbiť a pokračovali víťazstvami.
Ako prvý sa predstavil do 40 kg hmotnostnej kategórie
Patrik Broda.svojim výkonom 93 kg v dvojboji trh a nad-
hod technický potvrdil víťazstvom. Vladimír Kubala
štartoval do 45 kg a  skončil na 2. mieste výkonom 90
kg.v dvojboji. Pavlus Samuel štartoval do 56 kg. Svojich
súperov zvalcoval svojimi výkonmi v  dvojboji 133 kg.
Vybojoval už piatu zlatú medailu pre klub. Matej Poštek
súťažil do 69 kg. Po trhu bol na druhej priečke nevyda-
reným pokusom, ale v nadhode si počínal veľmi dobre
a svoju stratu dohnal v nadhode 75 kg a to mu zaručilo
1. miesto. Ako družstvo po druhom kole sme na 2. mies-
te pred Mederom. V klube bola veľka spokojnosť za
pekné a obetavé výkony. Chlapci išli na istotu a hlavne
za svojím cieľom doniesť domov čo najviac medaili. To
sa im aj podarilo – 6 zlatých medailí, 1 strieborná a  1
štvrté miesto. Patrí im poďakovanie za skvelú reprezen-
táciu nášho mesta.
Považan Nové Mesto Nad Váhom 9. júna 2012 usporia-
dal 2. ročník Memorial Ondrea Hekela. Na turnaji sa
stretlo až 9 družstiev a nechýbalo ani TJ Tatran Krásno,
v zložení Samuel Pavlus (2. miesto), Matej Poštek (1.
miesto), Patrik Riečičiar (1. miesto) a Samuel Sýkora (4.
miesto). Ako družstvo skončili na 2. mieste.

Raftclub Kysučan 
splavoval rieku Kysucu

25. marca 2012 sa ,,RAFT CLUB KYSUCAN,, rozhodol,
že sa popasuje s riekou Kysucou a splavia ju.
Vyštartovali v časti blízko ihriska na Rakovej o 11:38
hodine. Cesta kysuckou riekou im trvala 3 hodiny a 37
minút. O 15:15 hodine zastavili v Žiline - Anita. Medzi
odvážnymi vodákmi boli aj Krásňania: Vojto Michnáč,
Peter Michnáč, Ján Drahňák, Stanislav Kormanec, Rado
Kormanec a Janka Chabrečková.

Foto: Peter Michnáč


