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Premiér SR Robert Fico pri jednej zo
svojich návštev nášho mesta sľúbil, že
sa k nám vráti a na kolieskových korču-
liach prejde po novovybudovanej cyklo-
trase. Nedávno svoj sľub splnil. Stalo sa
tak v  rámci oficiálneho otvorenia
dokončenej Bystrickej cyklomagistrály
v  druhej polovici septembra. Slávnosť
otvorenia celej cyklotrasy sa začala
v  nedeľu 22. septembra 2013
v popoludňajších hodinách na Námestí
Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Zišli sa
tu účastníci v  športovom oblečení
s  bicyklami a  kolieskovými korčuľami.
Okrem premiéra Roberta Fica, prišiel aj
predseda ŽSK Juraj Blanár, starosta
Starej Bystrice a  poslanec SNR Ján
Podmanický a  ostatní starostovia
Bystrickej doliny. Postupne sa na cyklo-
trase zastavovali v  jednotlivých obci-
ach. Všade hrala ľudová hudba a bolo
veselo. K cyklistom a korčuliarom sa na
dlhej ceste pridávali ďalší účastníci.
Takto ich do nášho mesta priviedol pán
primátor Ing. Jozef Grapa. Išiel na čele
kolóny. Vzácni hostia potom vystúpili na

tribúnu na námestí a svojimi príhovormi
sa predstavili občanom mesta. O veselú
náladu sa starala Ženská folklórna
skupina z Krásna nad Kysucou a rock-
ová kapela Polaris. Bystrická cyklomag-
istrála vedie cez obce Nová Bystrica,
Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad
Bystricou a Krásno nad Kysucou. 

Text a foto: LH
Poďakovanie za tento nádherný pro-

jekt, jej realizáciu a terajšie dokončenie
patrí nielen premiérovi Robertovi Ficovi,
ktorý vyčlenil na dokončenie finančné
prostriedky zo svojej rezervy, ale aj
županovi Jurajovi Blanárovi, ktorý tento
projekt od začiatku veľmi podporoval
a pomáhal získať finančné prostriedky
z Európskej únie a právom ho môžeme
nazvať krstným otcom tohto projektu.
Ako je zvykom každý pokrstený má i bir-
movných rodičov a  takými boli počas
prípravy, realizácie a ukončenia projek-
tu starosta obce Stará Bystrica
a  poslanec NR SR Ján Podmanický a
primátor mesta Krásno nad Kysucou
Jozef Grapa.

  5/2013 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

S premiérom SR Robertom Ficom
na dokončenej cyklomagistrále
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 25. septembra 2013
Uzn.č. 77/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková,
overovateľov zápisnice Ing. Vladimír Kormanec, Pavol
Targoš a program rokovania MZ.

Uzn.č. 78/2013 – MZ nesúhlasí s  opätovným prehod-
notením žiadosti Jozefa Blahutu, Krásno 1079.

Uzn.č. 79/2013 – MZ ruší uzn.č. 234/2009 zo dňa 14. 12.
2009.

Uzn.č. 80/2013 – MZ dopĺňa uzn. č. 214/2009 a schvaľu-
je odpredaj časti parcely p.č. 98/1 o výmere cca 140 m2

pre Annu Školovú a  manžela, bytom Krásno nad
Kysucou č. 249 s tým, že si dá vypracovať GP na vlastné
náklady a cena bude určená na základe ZP.

Uzn.č. 81/2013 – MZ odročuje žiadosti p. A. Mikovej
Jablunkov 42 o  odpredaj pozemkov v  časti mesta
Šustkov.

Uzn.č. 82/2013 – MZ schvaľuje odpredaj 3 izbového
bytu č. 25, ktorý sa nachádza na 7 poschodí bytového
domu súpisné číslo 1378 postaveného na parcele KNC
6780/149 o  výmere 59,68 m2 za cenu 25,924 Eur/m2,
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
na parcele KNC 6780/150 – zastavané plochy o výmere
347 m2 v podiele 5968/178374 – výmera pripadajúca na
prevádzaný podiel činí 11,60 m2 a  parcela 6780/149
o výmere 233 m2 – výmera pripadajúca na prevádzaný
podiel činí 7,80 m2. Spolu prevádzaný podiel činí 19,40
m2 za cenu 2,32 Eur/m2, pre Vladimír Kučera a manželka
Mária Kučerová, obaja bytom Krásno nad Kysucou č.
1378.

Uzn.č. 83/2013 – MZ schvaľuje vypísanie súťaže na
využitie strechy Domu služieb.

Uzn.č. 84/2013 – MZ schvaľuje prevádzkovanie cin-
torínskych služieb pre Pagáčová Janka, Ul. SNP 1715, 023
02 Krásno nad Kysucou podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 85/2013 – MZ prejednalo sťažnosť Radovky II.

vo veci odpredaja pozemku KNC p.č. 9245/87 o výmere
122 m2 Rudolfovi Stehlovi a manželke Edite a súhlasí so
stanoviskom komisie, ktorá vykonala obhliadku na
mieste.

Uzn.č. 86/2013 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta za I. polrok 2013.

Uzn.č. 87/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Uzn.č. 88/2013 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2013.

Uzn.č. 89/2013 – MZ schvaľuje dodatok č. 6 k  VZN
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol-
ských zariadení zriadených na území mesta Krásno na
rok 2013.

Uzn.č. 90/2013 – MZ schvaľuje dodatok č. 6 k  VZN
o  výške príspevku na čiastočnú úradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 91/2013 – MZ berie na vedomie správu
o  bezpečnostnej situácií a  priestupkov v  meste Krásno
v roku 2013.

Uzn.č. 92/2013 – MZ schvaľuje rozpis zmien pracovnej
pohotovosti v zimnom období 2013/2014 s tým, že poho-
tovosť vyhlasuje primátor po dohovore s  vedúcim pre-
vádzky.

Uzn.č. 93/2013 – MZ berie na vedomie vyhodnotenie
prevedenia preventívnych protipožiarnych prehliadok.

Uzn.č. 94/2013 – MZ berie na vedomie správu o činnos-
ti kultúry a miestnej knižnice.

Uzn.č. 95/2013 – MZ berie na vedomie správy mestskej
kontrolórky.

Uzn.č. 96/2013 – MZ poveruje primátora mesta jed-
naním ohľadom vysporiadania detského ihriska
v Kalinove.

Rozhovor s primátorom mesta

Za pár dní 9. novembra 2013 budú
opäť voľby do zastupiteľstva ŽSK, vy
ste jediným poslancom z Kysúc, ktorí je
v zastupiteľstve od jeho vzniku. Čím si
vysvetľujete takúto dlhodobú dôveru
ľudí?

„Dôvera ľudí sa ťažko získava
a  ľahko stráca. Dlhodobú dôveru si
môže človek udržať jedine poctivou
prácou. Snaha pracovať či už v  zas-
tupiteľstve alebo iných funkciách tak,
aby občania cítili , že ich zástupca má
snahu, ale i  schopnosti to čo pred
voľbami sľuboval aj plnil. Je veľa
takých kandidátov, ktorí pred voľbami
veľa nasľubujú a potom za celé voleb-
né obdobie neurobia nič a dokonca ani
v  zastupiteľstve neprehovoria, alebo
nevystúpia na obranu záujmov Kysúc,
alebo nepresadzujú to čo Kysučania
potrebujú. To že mi občania dôverujú si
veľmi vážim a  snažím sa presadzovať
všetko to, čo na stretnutí s ľuďmi počú-
vam, či už je to pomoc v zdravotníctve
našej Kysuckej nemocnici, oprava
a  údržba ciest v  našom okrese. Veľa
sme robili pre zachovanie vlakovej či
autobusovej dopravy v  tom rozsahu,
ako je teraz, ale i  pre pomoc jed-
notlivým stredným školám, či sociál-
nym zariadeniam. To že v  krajskom
parlamente sa nám darí presadzovať je
aj vďaka spolupráci kolegov a svedčí
o  tom, že táto podpora obyvateľov sa
prejavila i  v  tom, že mám podporu i
u ostatných poslancov, ktorí ma zvolili
za predsedu najväčšieho poslaneck-
ého klubu v zastupiteľstve 

ŽSK – som i  členom poslaneckého
grémia a  kým som nebol primátorom
bol som zvolený i za podpredsedu ŽSK.
Aj vďaka týmto pozíciám sa nám
podarilo pre Kysuce a  naše mesto
viacero vecí presadiť.“

Ste známy človek, ktorý v  okrese
i v žilinskom kraji zanechal svojou prá-
cou viditeľné stopy a  po dlhšom pra-
covnom pobyte v  Bratislave ste sa
vrátili do svojho bydliska v Krásne nad
Kysucou a  opäť je viditeľný rozvoj
mesta. Ako to robíte?

„Recept neexistuje, pravda je taká,
že všetko treba odpracovať často krát
na úkor rodiny, blízkych a  často aj na
úkor svojho zdravia. Už vo svojich zači-
atkoch som pochopil, že verejná funk-
cia je o  dôvere medzi mňou a  ľuďmi
a dôveru získate nie sľubmi ale činmi.
Preto aj v meste sa snažím využiť svoje
skúsenosti a priniesť niečo nové nielen
to čo je v  pracovnej náplni primátora
ale niečo aj naviac. Vždy ma poteší keď
z  druhých miest, alebo obcí ľudia sa
pochvalne vyjadrujú o  tom, ako sa
Krásno zmenilo a  ako sa zmenil spô-
sob života. Veľa cudzích ľudí oceňuje
keď prídu na športové alebo kultúrne
podujatie, ktoré je výborne pripravené
a  závidia nám, že podobné podujatia
sa nerobia ani vo väčších mestách ako
je Krásno nad Kysucou. Často ma mrzí,
že sa nedá urobiť oveľa viacej, ale
v  tejto ťažkej dobe krízy nebolo
jednoduché dosiahnuť tie zmeny, ktoré
sa v  meste urobili, či už to je celková
rekonštrukcia ZŠ Mládežnícka s  nový-
mi učebňami, zateplením, výmenou
okien, ale i  kompletnou výmenou
kuchynského zariadenia, kanalizácie
a ďalších. Tiež mňa teší nové námestie
s  fontánou, či pešia zóna s námestím
sv. Ondreja pred kostolom, ale
i  promenáda po
brehu Kysuce, či
zrekonštruované
verejné osvetle-
nie v  celom
meste, výmena
kotolní, ktoré boli
v  dezolátnom
stave a  hrozilo,
že počas najsil-
nejších mrazov
odstavíme celé
mesto od tepla.
Potrebné bolo

i  zrekonštruovať Dom smútku, či výs-
tavba bytoviek v Zákysučí pre ľudí, ktorí
by ináč odchádzali z Krásno, alebo sa
tlačili v  nevhodných podmienkach pri
najbližšej rodine. Veľkým úspechom je
i  vybudovanie cyklotrasy, ktorá nemá
konkurenciu v  celom kraji a  je
navštevovaná ľuďmi z  celého
Slovenska ako i zo zahraničia.“

Ako ste spomenuli voľby do zas-
tupiteľstva ŽSK budú 9. novembra
2013, medzi kandidátmi na  poslanca
sa o  dôveru  zaujímate i vy, čo by ste
odkázali našim občanom.

„V  prvom rade by som poprosil
občanov nášho mesta, aby prišli
k  voľbám, lebo niektoré obce, kde
majú svojich kandidátov svojou
účasťou si vedia zvolil toho svojho
a  taktiež výhodu majú kandidáti
z  veľkých miest, kde často krúžkujú
práve toho svojho rodáka a  potom sa
môže stať, že budú zvolení ľudia, ktorí
pre Krásno nič neurobili. V  druhom
rade by som bol rád,  ak by mňa obča-
nia podporili nielen ako osobu, ale ako
primátora nášho mesta lebo ako
poslanec by som mohol ľahšie ďalej
rozvíjať naše mesto ako i celé Kysuce.
Ak by prišiel dostatok obyvateľov
Krásna k volebným urnám a zakrúžko-
vali by svojich kandidátov mohli by
o poradí na kandidátke veľkou mierou
rozhodnúť práve oni. Prial by som si
takú účasť ako majú niektoré obce
Bystrickej doliny, kde účasť na
regionálnych voľbách presahuje 2-3
násobok ako u nás v meste. Ja verím,
že Krásňania sa zmobilizujú a pomôžu
mne a  svojich ďalším kandidátom
k  zvoleniu za poslancov tak, aby to
počas ďalších 4 rokov vedeli im
a  mestu Krásno vrátiť niekoľkonásob-
ne.“ - r -

OZNAM PRE VOLIČOV
VOĽBY do orgánov 

samosprávnych krajov 2013
V sobotu 9. novembra 2013 

od 7.00 hod. do 22. hod. 

Volebné okrsky:
•č. 1: Blažkov – základná škola •č. 2: Kalinov –
základná škola •č. 3: Krásno nad Kys.– mestský
úrad •č. 4: Krásno nad Kys. – základná škola 
•č. 5: Základná umelecká škola •č. 6: Zákysučie

V  Krásne sa podarilo vyčistili nie-
koľko studničiek v  okolitých
lesoch. S výborným nápadom prišli
študenti Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej. Vedenie
školy a jej študenti sprístupnili

studničky a cestu,
aby sa k nim
ľudia ľahšie
dostali. Mesto
Krásno im vyšlo
v  ústrety. Mnohé
existujúce stud-
ničky, ktoré si
pamätajú ešte
naše staré mamy
a otcovia vyčistili,
vyložili kameňmi.
Taktiež k nim
postavili lavičky.

V  školských laboratóriách zistili
zloženie vody, ktoré vypíšu na
tabule v blízkosti každej studničky. 
Jedna zo spomínaných studničiek
sa nachádza na cyklotrase, takže sa
budú môcť občerstviť cyklisti, ktorí

ňou prechádzajú. O  projekte sa
dozvedeli v  škole z  výzvy, ktorú
zverejnilo ministerstvo školstva.
Jeho hlavnou myšlienkou je spoje-
nie umu remesiel s ochranou život-
ného prostredia. V oživovaní stud-
ničiek plánujú v  Krásne pokračo-
vať. 

„Na tomto projekte sa mi páči to, že sa
do oživenia vodných zdrojov zapojili
takmer všetky odbory školy. Murári
urobili schody k studničkám a vyložili
ich kameňom, stolári urobili lavičky
a  informačné tabule, maliari urobili
povrchovú úpravu drevených kon-
štrukcií a  tesári zhotovili tradičný
kysucký prístrešok nad každú zo stud-
ničiek formou šindľa,“ povedal pri-
mátor Krásna Jozef Grapa.   LH

Lesné studničky osviežia turistov 



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 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).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 –
MZ berie na
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Gospelové Kysuce 2013
SEPTEMBER
5. 9. 
•Starostovia Bystrickej doliny – pro-

jekt odkanalizovania 
•Rokovania s  projektantom a  kon-

cesionárom k projektu odkanalizovania
6. 9. 
•Príprava projektov z  EÚ so

spoločnosťou EURODOTÁCIE
9. 9. 
•Zastupiteľstvo ŽSK
11. 9. 
•Riešenie s  dodávateľom opravu

cesty do osady Vlčov •Rokovanie
s prednostom OÚ ohľadom reorganizá-
cie štátnej správy

12. 9. 
•Jednanie s  generálnych riaditeľov

SeVaK-u ohľadom dobudovanie a  uve-
denie do prevádzky vodovod v  časti
mesta Nižné Vane

13. 9. 
•Účasť na otvorení nového mosta

v Zborove nad Bystricou
14. 9. 
•Účasť na folklórnych slávnostiach

v Zborove nad Bystricou
15. 9. 
•Účasť v Trojmedzí – Goralský

maratón
16. 9. 
•Stará Bystrica – príprava návštevy

premiéra na Kysuciach
17. 9. 
•p. Mikovčák – jednanie ohľadom

prípravy štúdie na rozšírenie cyklotrasy
•Jednanie a  advokátom ohľadom
prípravy podkladov vysporiadania
pozemkov pre mesto

18. 9.
•Jednanie s  riaditeľom odboru

sociálnych vecí ÚPSVaR Čadca
ohľadom kompenzácie pomôcok
a sociálnych náhrad pre dôchodcov

19. 9. 
•Rokovanie so zástupcami SeVaK-u

k  realizácii pitnej fontány na námestí
•Riešenie ďalšieho postupu pri
odkanalizovaní Stredných Kysúc
a  príprava harmonogramu prác pre
budúci rok

20. 9. 
•Účasť na 45. výročí založenia

Kysuckej nemocnice Čadca
22. 9. 
•Účasť na slávnostnom otvorení

cyklotrasy za účasti premiéra.
•Rokovanie s  predsedom vlády

Robertom Ficom, starostami Bystrickej
doliny a zástupcami štátnej správy

23. 9. 
•Jednanie so správcom toku

Povodím Váhu ohľadom dočistenia
Kalinovského potoka a  vyspravenie
behov

24. 9.
•Kontrolný deň za účasti vedúceho

prevádzky pre požiadavkách občanov
25. 9.
•Mestské zastupiteľstvo
26. 9.
•Kontrolný deň s  dodávateľom

stavby „Rozšírenie turistickej infraštruk-
túry pohraničia, budovaním rekreačno
– športových objektov v  mestách
Krásno nad Kysucou a  Milówka“
•Rokovanie so zástupcami dodá-
vateľskej firmy na informačný systém
mestského úradu

27. 9. 
•Krajský školský úrad – jednanie

ohľadom riešenia havarijného stavu
kotlov v ZŠ Mládežnícka  •Jednanie so
zástupcami a  dodávateľom televízne
a internetovej siete •Zvolen – jednanie
ohľadom europrojektu – rekonštrukcie
verejného osvetlenia

30. 9. 
•Jednanie s  vedením Správy ciest

Čadca ohľadom realizácie odkanalizo-
vania cesty Kalinov a  výstavby chod-
níkov  •Rokovanie so zástupcami
Správy finančnej kontroly Zvolen
ohľadom vládneho auditu

OKTÓBER
1. 10.
•Jednanie ohľadom rozšírenia

priemyselného parku
3. 10. 
•ŽSK Žilina – jednanie ohľadom

prípravy projektov pre nové plánovacie
obdobie

4. 10.
•Slovenský pozemkový fond Žilina –

jednanie ohľadom vysporiadania
pozemku pod detské ihrisko v Kalinove
a rozšírenie priemyselného parku

5. 10. 
•Otvorenie a  účasť na „Športový

deň na cyklotrase“ v  spolupráci so
Strednou odbornou školou drevárskou
a  stavebnou v  Krásne nad Kysucou
•Otvorenie finálne vo vzpieraní v  ZŠ
Mládežnícka 

8. 10. 
•Jednanie so zástupcami investora

ohľadom umiestnenia investície
v priemyselnom parku

9. 10.
•Jednanie so zástupcami Strednej

odbornej školy drevárskej a stavebnej o
vzájomnej spolupráci a  ďalšom rozvoji
školy

10. 10.
•Poľsko – Rokovanie v  Krakove

ohľadom doriešenia projektu
„Rozšírenie turistickej infraštruktúry
pohraničia, budovaním rekreačno–
športových objektov v mestách Krásno
nad Kysucou a Milówka“ a jeho financo-
vania

12. 10. 
•Kultúrny dom Čadca a Turzovka –

účasť na programe v  rámci mesiaca
úcty k starším spolu so županom Ing. J.
Blanárom

13. 10. 
•Kysucká televízia – nahrávanie

televízneho programu k  rozvoju mesta
Krásno.

14. 10. 
•Riešenie prípravy premiestnenia

požiarnej zbrojnice a  dobudovanie
parkovacích miest na štadióne

•Prejednanie vládneho auditu so
zástupcami Správy finančnej kontroly
Zvolen

15. 10. 
•Prvé zasadnutie volebnej komisie
16. 10.
•VÚC – jednanie ohľadom diaľnice

D3 a  autobusových spojov do Krásna
nad Kysucou

24.10.
•Koncert speváka Dušana Grúňa v

kultúrnom dome pri príležitosti Úcty k
starším

Z diára primátora 

Festival gospelovej hudby sa tento rok konal 6.–7. septem-
bra 2013. Program prvého dňa začal adoráciou vo farskom
kostole sv. Ondreja, ktorú viedol spevácky zbor Makabi pod
vedením Gabriely Bírovej. Taktiež doprevádzali aj slávnostnú
svätú omšu. Za Krásno sa predstavilo tanečné divadlo Ji:di a
gospelová kapela ebed so speváčkou Stelou Halvoníkovou.
Hosťami bola kapela Song in the
Night z Nesluše a hviezdou večera
bol Richard Čanaky z Bratislavy,
ktorý v Krásne vystupoval už mno-
hokrát. V sobotňajší deň vystúpili:
BCC Worship a Lamačské chvály z
Bratislavy, Out of Control a Timothy z
Prešova, Tretí deň z Košíc a Espé z
Banskej Bystrice.

www.gospelovekysuce.eu
Facebook. Gospelové Kysuce

Foto: Dominik Štrba

Úcta k starším

V našom meste sa po celý rok usporadúvajú rôzne podujatia
pre všetky vekové kategórie, ale často aj pre seniorov. V októbri
v  mesiaci úcty k starším je však jedno výnimočné podujatie,
ktoré je vyhradené len pre seniorov a  vedenie mesta ho robí
pravidelne každý rok. I tento rok sa v kultúrnom dome stretli
seniori z  nášho mesta a  okrem primátora ich prišli pozdraviť
i ďalší vzácni hostia, či už riaditeľ úradu práce  Ing. Miroslav
Mareček, riaditeľ odboru sociálnych vecí UPSVaR Ing. Jozef
Cech, prednosta Okresného úradu JUDr. Milan Rebroš, lekár
Čadčianskej nemocnice MUDr. Jozef Kanaba, riaditeľ školy
PaedDr. Jaroslav Velička i  starosta  Makova Ing. Marián
Masnica. Na úvod sa prihovoril seniorom primátor Jozef
Grapa, ktorý im poďakoval za celoživotnú pomoc pre mesto,
odovzdavanie skúseností mladším, ale najmä i za prácu, ktorú
robia a zdôraznil, že niektoré podujatia a činnosť v meste si bez
seniorov nevie predstaviť. Poprial im najmä veľa zdravia,
rodinnej pohody a zaželal im krásne ďalšie roky a dni, aby jeseň
ich života sa napĺňala tak, ako prekrásne dni babieho leta, ktoré
práve v  tomto období si všetci ešte vychutnávame pred nas-
tupujúcou zimou. Poďakovanie primátorom bolo nielen za
mesto, ale aj za všetkých blízkych, ktorí sa nemôžu stretávať so
svojimi rodičmi, či už z dôvodu, že sú v zahraničí, alebo majú
iné problémy. Poďakoval za tých, ktorí si na rodičov či starých
rodičov nespomenú, alebo zabúdajú. Potom už nasledoval nád-
herný kultúrny program, či už vstúpenie ženskej folklórnej
skupiny a prezentácia filmu „Odchod do Ameriky“. a zlatým
klincom programu bolo vystúpenie známeho repeťackého
speváka Dušana Grúňa, ktorý svojimi známymi pesničkami
a vtipmi zabával prítom-
ných nielen na javisku,
ale aj po skončení pri
občerstvení, ktoré nasle-
dovalo si viacerí seniori
s  primátorom a 
Dušanom Grúňom uro-
bili fotky na pamiatku. 

Vysoké teploty počas leta inšpirovali Krásno pri viacerých projektoch. Na

námestí napríklad pribudla pitná fontána. Pitná fontána bola nainštalovaná

v spolupráci so Severoslovenskými vodárňami. Slúži hlavne pre

návštevníkov, obyvateľov mesta a samozrejme keďže je v blízkosti cyklo-

trasy a oddychovej zóny, môžu ju využiť všetci, ktorí pred kultúrny dom zaví-

tajú. Pitnú vodu v  horúcich mesiacoch ocenia aj rodičia žiakov, ktorí na

námestí čakávajú na školský autobus. V  pitnej fontáne tečie voda

z rozvodov SEVAK-u. Vodárne sa týmto spôsobom prezentujú a popularizujú

svoj program Pite vodu z vodovodu. V Krásne nad Kysucou je tento projekt

vodární prvým. Pokračovať by mal inštalovaním takýchto zdrojov pitnej vody

aj v ostatných mestách. LH

Na námestí máme pitnú fontánu
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Pomôžte nám spoločne
vytvoriť databázu a archív

najmladšieho mesta na Slovensku Krásna nad Kysucou.
O  tom, aby sa o  nás dozvedeli aj ľudia z  iných kútov
Slovenska je len a  len na Vás. Preto Vás prostredníctvom
novín vyzývame a  prosíme o  Vašu spoluprácu. Získané
informácie budú zaradené do Centra pre tradičnú ľudovú
kultúru a na stránke www.ludovakultura.sk. O našom meste
už máme povedomie, kedy bola jeho prvá písomná zmienka
a o jeho histórii. Ale o  tom, aký bol napríklad kroj Krásna
nad Kysucou, aké piesne sa spievali, na akých hudobných
nástrojoch sa hralo na pasienkoch, aká architektúra domov
tu bola povedomie nemáme. Preto, ak máte k dispozícii staré

fotografie, písomné dokumenty, články, video, audio/zvuk,
môžete sa kedykoľvek ozvať na mail
zuzana.gacikovamail.com alebo ich priniesť na sekretariát
Mestského úradu. K dispozícii je rozdelenia do jednotlivých
kategorizácii, na ktoré môžete zaslať Vaše informácie
a znalosti. Z tých sa vytvorí inventarizácia teda súpis artefak-
tov a javov tradičnej nehmotnej kultúry, ich verifikovateľný
súčasný i  predchádzajúci výskyt a stav. K  realizácii tohto
zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o  vybraných
kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich zák-
lade postupne vytvárať prehľadnú databázu. Takto sa pos-
tupne vytvorí informačný systém, ktorý by mal poskytovať
údaje zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Z. Gacíková

LOKALITA
0101 ZÁKLADNÉ ÚDAJE
0102 HISTORICKÉ SYMBOLY 
OBCE/MESTA
0103 POLOHA
0104 OBYVATEĽSTVO V 
MINULOSTI
0105 OBYVATEĽSTVO 
V SÚČASNOSTI 
0106 EKONOMICKÉ AKTIVITY 
OBYVATEĽOV
0107 VYUŽITIE BYTOVÉHO 
FONDU

02 KULTÚRNA KRAJINA 
A SÍDLO
0201 SÍDLO
020101 CHARAKTER SÍDLA
020102 SÍDELNÁ FORMA
020103 CENTRUM SÍDLA
020104 HIST. ČASTI SÍDLA
A ICH IDENTITA
0202 DOMINANTY
020201 PRÍRODNÁ 
DOMINANTA
020202 ĎALŠIE PRÍRODNÉ 
DOMINANTY
020203 KULTÚRNA 
DOMINANTA
020204 ĎALŠIE KULTÚRNE
OBJEKTY
0203 CHOTÁR
020301 ČLENENIE CHOTÁRA
020302 HISTOR. KRAJINNÉ 
ŠTRUKTÚRY
020303 CHOTÁRNE SÍDLA
0204 LOKÁLNE A REGION. 
POVEDOMIE
020401 PÔVOD OBYVATEĽOV
020402 REGIONÁLNA 
PRÍSLUŠNOSŤ
020403 REGIONÁLNE 
VZŤAHY

03 SPOLOČENSKÁ 
A DUCHOVNÁ KULTÚRA
0301 SPOLOČENSTVO 
OBCE/MESTA
030101 MLÁDEŽ
030102 OBČANIA 
STREDNÉHO VEKU
030103 OBČANIA 
STARŠIEHO VEKU
030104 PRÍBUZENSTVO
030105 SUSEDIA
030106 ČLENENIE 
SPOLOČENSTVA
030107 VÝZNAM. PODUJATIA,
OSLAVY A SVIATKY

OBCE
030108 NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
0302 KALENDÁRNE SVIATKY 
A OBYČAJE
030201 ADVENT
030202 VIANOČNÉ OBDOBIE
030203 FAŠIANGY
030204 VEĽKONOČNÝ PÔST
030205 VEĽKÁ NOC
030206 MÁJE
030207 TURÍCE
030208 OHNE

030209 HODY
030210 JESEŇ
030211 DUŠIČKY A
VŠECHSVÄTÝCH
030212 INÁ VIERA – INÝ 
KALENDÁR – INÉ ZVYKLOSTI
030213 MIESTNA 
OSOBITOSŤ
0303 SVIATKY A OBYČAJE 
ŽIVOT.CYKLU
030301 NARODENIE A 
DETSTVO
030302 SVADBA
030303 POHREB
030304 INÁ VIERA – INÉ 
ZVYKY

04 MATERIÁLNA KULTÚRA
0401 OBYDLIE
040101OBYTNÉ DOMY
040102HOSPODÁRSKE 
OBJEKTY
040103 OBYTNÝ DOM
04010301 IDENTIFIKAČNÉ 
ÚDAJE O DOME
04010302 PRIESTOROVÉ 
ČLENENIE DOMU
04010303 STRECHA
04010304 KONŠTRUKCIA 
A MATERIÁL
040104 HOSPODÁRSKY 
OBJEKT
04010401 IDENTIFIKAČNÉ 
ÚDAJE 
O HOSPODÁRSKOM OBJEKTE
04010402 POPIS OBJEKTU
0402 AGRÁRNA KULTÚRA
040201 VLASTNÍCTVO PÔDY
040202 PESTOVANIE 
POĽNOHOSPOD. PLODÍN
040203 VINOHRADNÍCTVO 
A VINÁRSTVO
040204OVOCINÁRSTVO
040205 ZELENINÁRSTVO
040206 ZBER LÚČNYCH 
A LESNÝCH RASTLÍN, 
KOREŇOV, KVETOV, PLODOV
040207 CHOV 
HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT
04020701 LÚKY A PASIENKY
04020702 CHOV 
HOVÄDZIEHO DOBYTKA
04020703 CHOV OVIEC
04020704 CHOV KÔZ
04020705 CHOV KONÍ
04020706 CHOV OŠÍPANÝCH
04020707 POĽOVNÍCTVO
04020708 RYBOLOV
04020709 VČELÁRSTVO
04020710 CHOV HYDINY
0403 JEDLÁ A NÁPOJE
040301RASTLINNÁ STRAVA
04030101 CHLIEB
04030102 JEDLÁ Z MÚKY
04030103 PEČIVO
04030104 KOLÁČE
04030105 ZELENINA
04030106 OVOCIE
04030107 INÉ RASTLINY
040302 ŽIVOČÍŠNA STRAVA
04030201 MLIEČNE JEDLÁ A 
PRODUKTY

04030202 MÄSOVÉ JEDLÁ A
PRODUKTY
040303 NÁPOJE
040304 OBRADOVÉ A 
SVIATOČNÉ JEDLÁ
0404 ODEV
040401 ŽENSKÝ ODEV
04040101 HISTOR. PODOBY 
TRADIČNÉHO ŽENSKÉHO
ODEVU

04040102 SÚČASNÉ 
PODOBY TRADIČ. ŽENSKÉHO
ODEVU
0404010201 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
MALÝCH DIEVČAT 
(PREDŠKOLSKÝ VEK)
0404010202 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
DIEVČAT (ŠKOLSKÝ VEK)
0404010203 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
DIEVČENSKEJ MLÁDEŽE
0404010204 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
ŽIEN STREDNEJ GENERÁCIE
0404010205 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
ŽIEN STARŠEJ GENERÁCIE
04040103 DIEVČENSKÝ 
A ŽENSKÝ ÚČES
04040104 VÝROBCOVIA 
ŽENSKÉHO ODEVU A OBUVI
040402 MUŽSKÝ ODEV
04040201 HISTORICKÉ 
PODOBY TRADIČNÉHO
MUŽSKÉHO ODEVU

04040202 SÚČASNÉ 
PODOBY TRADIČNÉHO 
MUŽSKÉHO ODEVU
0404020201 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
MALÝCH CHLAPCOV
0404020202 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
CHLAPCOV
0404020203 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
MLÁDENCOV
0404020204 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
MUŽOV STREDNEJ 
GENERÁCIE
0404020205 SÚČASNÝ 
TRADIČNÝ ODEV 
MUŽOV STARŠEJ GENERÁCIE
04040203 MUŽSKÝ ÚČES
04040204 VÝROBCOVIA
MUŽSKÉHO DEVU A OBUVI

05 VÝTVARNÁ KULTÚRA
0501 TEXTIL
050101 TKANINY
050102 MODROTLAČ
050103 VÝŠIVKA
050104 ČIPKA
0502 DREVO
050201 REZBÁRSTVO
0503 KOV
050301 KOVÁČSTVO
050302 KOVOLEJÁRSTVO 
A KOVOTEPECTVO

050303 DROTÁRSTVO
0504 HLINA
050401 HRNČIARSTVO
0505 INÉ MATERIÁLY
050501 SKLO
050502 PRÚTIE
050503 SLAMA
050504 ŠÚPOLIE
050505 PÁLKA
050506 TRAVINY, KÔRA, LUB
050507 KAMEŇ
050508 ROHOVINA
050509 KOŽUŠINA
050510 KOŽA
050511 CESTO
050512 PAPIER 
050513 KRASLICE
050514 HRAČKY
050515 OBRAZY
050516 NÁSTENNÁ MAĽBA
050517 ŠTUKATÚRA
050518 INÉ SÚČASNÉ
DRUHY TVORBY

06 UMELECKÁ KULTÚRA
0601 ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ
060101 ROZPRÁVKY
060102 POVESTI
060103 LEGENDY
060104 SPOMIENKOVÉ
ROZPRÁVANIA
060105 PRÍSTUP K 
MIESTNEJ SLOVESNEJ
TRADÍCII
0602 ĽUDOVÉ PIESNE
0603 HUDOBNÉ NÁSTROJE 
A ĽUDOVÉ HUDBY
060301 ĽUDOVÉ HUDOBNÉ
NÁSTROJE
060302 ĽUDOVÉ HUDBY
0604 TANEC
060401 TANEČNÉ 
OSOBNOSTI
060402 TANEČNÁ KULTÚRA
OBCE/MESTA V MINULOSTI
060403 VÝSKYT ĽUDOVÝCH
TANCOV V SÚČASNOSTI
060404 DOKUMENTÁCIA 
TANCOV
0605 FOLKLÓRNE 
PODUJATIA, KOLEKTÍVY, 
PUBLIKOVANÉ ZDROJE
060501 FOLKLÓRNE, 
VÝTVARNÉ A REMESELNÍCKE
PODUJATIA
060502 FOLKLÓRNE 
KOLEKTÍVY
060503 TRADIČNÁ ĽUDOVÁ
KULTÚRA VO VEREJNÝCH
MÉDIÁCH

Navrhovaný číselník je
vhodné zachovať v  každom
archíve kvôli kompatibilite.
Údaje takto označované sa
dajú ľahšie zaradiť do centrál-
nej databázy. Ak nájdete
medzi zadeleniami kategóriu,
ku ktorej máte informácie
a  materiály k  dispozícii,
ohláste sa.

V Ý Z V A

Prvé CD nesie názov Dávno minulé

V minulom čísle sme
spomínali prezentáciu nového
CD našej rodáčky, speváčky
Zuzany Gacíkovej, ktorá dlhé
roky pôsobila v našom
folklórnom súbore Drevár.
Pôsobí v  Ochotníckom divadle
Driak v  Zborove nad Bystricou,

v KTV Kysuckom televíznom vysielaní. V súčastnosti
študuje na doktorandskom stupni na katedre
Mediamatiky a kultúrneho dedičstva.

Jej CD sa odprezentovalo počas osláv Dni mesta
Krásna, kde speváčka zaspievala piesne práve z tohto
CD nosiča. CD dostalo názov Dávno minulé a obsahuje
11 folklórnych piesní z regiónu Kysúc, Horehronia,
Detvy a Východu. Pri tvorbe CD spolupracovala s
hudobným skladateľom Vladimírom Martinkom, u
ktorého sa aj nahrávalo. O réžiu sa postaral Stanislav
Palúch, výborný huslista a člen Pacora Trio a  s
hudobným zoskupením Young String Orchestra. 

CD sa prezentovalo symbolickým poliatím slivovice
z fľašky v tvare huslí. „Krstným otcom“ sa stal primátor
mesta Jozef Grapa a „krstnými mamami“ Zdenka
Floreková a Janka Beliančinová.

V  mnohých osadách, ktoré sa ako veniec vijú okolo
nášho mesta, je mnoho krížov a kaplniek. Sú to stavby,
ktoré neraz vyrástli na svojich miestach v dávnej minu-
losti. Zachovali sa vďaka starostlivosti miestnych ľudí.
Jednou z takýchto sakrálnych pamiatok je aj kríž v osade
Vlčov. Kedysi sme k nemu chodievali v  rámci vychád-
zok či branných cvičení v škole. Zastavili sme sa na ráz-
cestí a oddychovali sme so žiakmi. Vtedy sme si vôbec
neuvedomili, o  akú pamiatku ide. Kríž totiž postavili

dvaja osadníci, keď sa šťastne vrátili z Ameriky domov.
Sú známe aj ich mená – Maslák a  Neveďal. „Podobné
kríže stavali ľudia ako znak vďaky za božiu pomoc, za
ochranu,“ vysvetlil primátor mesta Ing. Jozef Grapa,
keď sa pri pamiatke zastavil pri nedávnej návšteve
Vlčova. „Tento má už sto rokov, určite si zaslúži našu
pozornosť.“ Pri vlčovskom kríži sa tento rok v  jeseni
konala svätá omša. Celebrovali ju kňazi našej farnosti
Marian Vojtek a Peter Becík. Text a foto: LH 

V osade Vlčov stojí storočný kríž

SOŠ drevárska
Deň jablka

SOŠ drevárska a stavebná v Krásne si pripomenula Deň
jablka, ktorým je 21. október a zorganizovali akciu o najkra-
jšie jablko spojenú s výtvarnou súťažou. Z prinesených
plodov ovocných stromov zo záhrad našich žiakov urobili vo
vestibule školy výstavu a k tomu pripravili nástenku zaují-
mavostí o jablku. Týmto vzácnym jesenným ovocím
obdarovali aj deti v Materskej škôlke Prvosienka v Krásne.
Cenu za najoriginálnejšie jablko si odniesol Michal Kirn
žiak z 2. B triedy. Cenu za najchutnejšie jablko si vybojoval
Adam Košťál. Cenu za najkrajšie jablko si odniesol Martin
Kuljovský, obaja žiaci zo 4. N triedy. Celá výstava pokračo-
vala v priestoroch Mestského úradu Krásno.

Napísala: Mgr. M. Gavenčiaková
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V  jedno upršané jesenné popoludnie v  školskom klube
detí, nám svojím poučným a zaujímavých rozprávaním spríjem-
nila mamička našej žiačky, pani Mgr. Adriana Nevedelová,
ktorá pracuje ako zdravotná sestra.

Rozprávali sme sa o Prvej pomoci. Čo je to prvá pomoc,
kedy sa má poskytnúť a hlavne, ako sa má poskytnúť. Slovne
aj názorne sme si povedali, ako sa vykonáva resuscitácia, teda
oživovanie postihnutej osoby. Ukázali sme si prakticky masáž
srdca, umelé dýchanie, stabilizovanú polohu. Ďalej sme si
ukázali, ako sa znehybní končatina v prípade zlomeniny. Ako
sa používa trojcípa šatka. Ako pomôcť, keď nás poštípe osa,
keď si odrieme koleno a veľa ďalších zaujímavých informácií.

A teraz trochu na pobavenie – otázka našej prváčky: „Ja by
som sa chcela opýtať, keď stretnem v  lese hadíka, mám
naňho stúpiť, alebo radšej utekať?“ Nuž hádam radšej utekať,
čo poviete? Ešte raz sa chceme za všetky deti ŠKD poďakovať
pani Mgr. Adriane Nevedelovej za cenné informácie. Ako sama
povedala, stalo sa už, že žiaci poskytli prvú pomoc zranenému
a zachránili tak ľudský život.

Bc. Ľ.Šusteková, vychovávateľka ŠKD

Dňa 5. október 2013 usporiadali žiaci Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej v Krásne športový deň pod názvom Deň
na cyklotrase. Akcia sa uskutočnila pod záštitou VÚC v  rámci
grantového programu Žilinského samosprávneho kraja Vráťme
šport do škôl. Účastníkov akcie privítal primátor mesta Krásno
Ing. Jozef Grapa a  riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej
a stavebnej PaedDr. Ján Palko. Športové súťaže, ktoré prebiehali
v Krásne a v Starej Bystrici sa zúčastnilo takmer sto žiakov zák-
ladných škôl. Pretekalo sa v dvoch kategóriách – starší a mladší
žiaci, chlapci a dievčatá. Víťazi jednotlivých súťaží:

Cyklistická časovka Krásno nad Kysucou: 
Šimon Šubert, Dávid Šubert, Nikola Jesenská
Prekážková dráha Krásno nad Kysucou: 
Patrik Čupa, Kristián Žilinčár, Dominika Javorková
Časovka – korčule Krásno nad Kysucou:
Vanesa Jánošíková, Matej Golis
Cyklistická časovka Stará Bystrica:
Renáta Hoferová, Dávid Halvoník
Časovka – korčule Stará Bystrica:
Dávid Halvoník, Darina Detková

ZŠ s MŠ Krásno–Kalinov
Malí zdravotníci

SOŠ drevárska a ZŠ Krásno
Športový deň

ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou

Školský rok 2013/2014 začal...

Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014 v  ZŠ
Mládežnícka sa 2. septembra 2013 uskutočnilo v  školskom
areáli aj za prítomnosti Ing. J. Grapu a predsedu Rady školy
Ing. P. Polačka. Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Targoš vo svojom
slávnostnom príhovore k  pedagógom a  žiakom nezabudol
privítať 58 nových prváčikov, ako aj žiakov, ktorí prišli z iných
škôl. Zároveň privítal i nových kňazov, ktorí budú v škole pôso-
biť. Všetkým prítomným zaželal veľa elánu, úspechov a  trpe-
zlivosti v nastávajúcom školskom roku. Na záver slávnostného
otvorenia školského roku odovzdali deviataci prváčikom ich
prvú knižku. V školskom roku 2013/2014 bude ZŠ navštevo-
vať 616 žiakov, čo je o 9 žiakov viac ako v predchádzajúcom
šk. roku. 

Jesenné dekorácie v  Školskom klube detí pri ZŠ
Mládežnícka Krásno. Pani jeseň vymaľovala prírodu pestrý-
mi farbami a  vylákala deti na vychádzky. Zbierali šípky, gaš-
tany, bukvice, opadané listy zo stromov. Následne ich použili
v tvorivých dielňach na dotváranie a výzdobu postáv vymode-
lovaných z malých tekvičiek. Z veľkých tekvíc vyrezávali straši-
dielka rôznych tvarov, veľkosti a  farieb. Deti dokázali pri
tvorivej práci svoju šikovnosť a  fantáziu. Plody jesene vyt-
varované do podoby zvieratiek i rozprávkových postavičiek sa
z výstavných stolov usmievali na nemenej šťastné deti. Radosť
a  ich žiariace očká svedčili o tom, že usilovnosťou dokázali
urobiť radosť nielen sebe, ale aj ostatným.
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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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85 roční
Adela Heiderová
Pelágia Kopásková

80 roční
Emil Pagáč
Mária Bírová
Anna Murgašová

75 roční
Štefan Paulus
Jolana Bírová
Františka Buchtová
Anna Jakubcová
František Bielik
Karol Švábik
Anna Čimborová
František Hacek

70 roční
Helena Kopásková
Anna Jesenská
Stanislav Zuzčák
František Jakubec
Ján Kubala

JUBILANTI
s e p t e m b e r  – o k t ó b e r  2 01 3

M A T R I K A
NARODENÍ
Eliška Šimášková, Mia Macková, 
Branislav Karovič, Samuel Lastovica, 
Agáta Kolembusová, Andrej Martášek, 
Matúš Šuráb, Svetlana Jakubcová

ÚMRTIA
Františka Štrbová, Rudolf Bukový, 
Ján Smržo, Emil Gavlas, Ľubomír Vrba, 
Mária Čimborová, Jolana Šusteková, 
Ladislav Kubica

SOBÁŠE
Peter Čimbora a Natália Jakubcová
Lenka Targošová a Vlad Florin Gârbuleţ�

Z Farnosti Krásno nad Kysucou:
Predstavujeme nového správcu farnosti
ICLic. Mgr. Mariana Vojteka

Dňa 21. septembra 2013 mali naši drahí spolužiaci a spolužiačky, toho času dôchodcovia, spomienkové stretnu-
tie po 50-tich rokoch od ukončenia Základnej školy v Krásne nad Kysucou. Aj touto cestou sa chceme poďakovať
všetkým zúčastneným, sponzorom: primátorovi Ing. Jozefovi Grapovi, zástupcovi primátora Jaroslavovi Pagáčovi,
Miroslavovi Capkovi ako i farárovi vdp. Marianovi Vojtekovi za odslúženú svätú omšu a zaželať im do ďalších rokov
života veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. Organizátorky

Vydarené stretnutie zo základnej školy

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2013
                         Blažkov     Krásno    Kalinov
November             26.               27.                       28.
December             16.               17.              18.

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

1. V júli tohto roku Ste nastúpili na nové pôsobisko.
Zmena prostredia prináša veľa nového. Ako Ste vní-
mali príchod do Krásna nad Kysucou? Tešili Ste sa na
niečo konkrétne alebo prípadne Ste sa niečoho aj obá-
vali?
„Svoj príchod do farnosti Krásno nad Kysucou som vnímal
dosť hekticky, nakoľo som končil štúdia a bolo potrebné úspeš-
ne ho zakončiť a potom príjsť sem do Krásna. Nedá sa povedať,
že by som sa obával, ale bol som plný očakávania, čo toto nové
poslanie, nová úloha v mojom živote, ktorú mi teraz zveril náš
diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, prinesie a bude prinášať.
Tešil som sa na nových ľudí, ktorých tu stretnem.“

2. Prežili Ste tu v meste Krásno už pár mesiacov, preto
ma zaujíma ako na Vás pôsobí?
„Prostredie tu v Kásne a na okolí je veľmi pekné. Veľmi sa mi
páčia kopce i lesy. Je to zmena po tom, čo som bol na rovine.
Veľmi osobitá a pekná je skutočnosť kaplniek po osadách.
Stretol som sa s tým po prvý krát a veľmi ma oslovilo, koľko
ľudí sa stretne na kaplnke, či už tam majú svoj pôvod, alebo
prišli pozrieť priateľov...“

3. Študovali Ste cirkevné právo v Benátkach. Prečo
práve táto oblasť štúdia a aký bol návrat na Slovensko?
„Jeden z dôvodov štúdia bol ten, že diecéza potrebuje i kňazov
s týmto vzdelaním. Tí potom pôsobia napríklad i v diecéznom
súdnom tribunále, popri ostatných svojich pastoračných
povinnostiach. Na Slovensku zatiaľ nebolo možné študovať
kánoniké (cirkevné) právo a preto to štúdium bolo možné iba v

zahraničí, najbližšie v Poľsku alebo v Taliansku, a preto 
v mojom prípade práve Taliansko – Benátky.“ 

4. Ako trávite voľný čas, pri čom si viete oddýchnuť,
načerpať nových síl? 
„Popri pastoračných povinnostiach voľného času nie je príliš
veľa, ale rád mám pobyt v prírode, rád sa sa zastavím na pút-
nych miestach na krátku osobnú modlitbu a rozjímanie.
Obohacujúce sú aj stretnutia s priateľmi a spolužiakmi kňazmi.
Veľmi rád mám knihy a teda popri odbornej literatúre, ktorú
čítam, oddýchnem si pri beletrii a oddychovej literatúre.“

5. Spolu s Vami do farnosti prišiel aj nový kaplán,
predstavíte nám ho?
„Ako zaiste už viete, nový pán kaplán Mgr. Peter Becík sa
predstavil pri sv. omšiach. Je novokňazom a na bližšie predsta-
venie by bolo lepšie, keby sa sám predstavil. Len pre zaujíma-
vosť, taká perlička, hoci pár krát sme sa videli predtým, pri
liturgických sláveniach, my dvaja sme sa vlastne spoznali až
tu v Krásne.“

6. Čo čaká našu farnosť v blízkom čase?
„Viete, tradícia znamená, že niečo už je, beží niekoľko rokov 
a teda nedá sa hovoriť na začiatku o nejakej novej tradícii. To
čo čaká našu farnosť v najbližšej budúcnosti je predovšetkým
oslava sv. Ondreja, apoštola, patróna nášho farského kostola 
a farnosti, ľudovo nazývaná hody. Pri tejto príležitosti je
možné získať i plnomocné odpustky. Pripravujeme sa na túto
slávnosť a pripravujeme i malé prekvapenie. Potom to bude
adventé obdobie a príprava z toho ľuského pohľadu na najkraj-
šie sviatky – Narodenie Ježiša Krista, Vianoce.“

7. Máte svoj vzor medzi svätými (prípadne spisovateľ-
mi, mysliteľmi...), kto Vás v detstve/živote ovplyvnil?
„Mám vo veľkej úcte Pannu Máriu a tak isto i niektorých svä-
tých, ako sv. Cyril a Metod, sv. Pius X. pápež, sv. páter Pio 
z Pietrelciny. Zaiste ma ovplyvnil v živote príklad kňazov,
ktorí pôsobili v našej farnosti, medzi ktorými bol ako kaplán 
i môj predchodca pán dekan Pavol Špita.“

Ďakujem za rozhovor. ĽP
Foto: archív MV a Mesta Krásno

S diecéznym biskupom Mons.
Tomášom Galisom v Benátkach

Pohľad na krásne talianske Benátky
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Dňa 19. októbra 2013 sa v Krásne konalo finále doras-
teneckej ligy a zároveň 2. ročník turnaja O pohár primá-
tora Krásna. Do súťaže sa zapojilo 6 družstiev: Krásno,
Veľký Meder, Nové Mesto nad Váhom, Bobrov,
Ružomberok, Hlohovec. Po dvoch kolách Krásno viedlo
ligu o 200 bodov. Podarilo sa nám doma vyhrať. Za
Krásno štartovali Samuel Pavlus, Viktor Ostrovský, Matej
Poláček, Mtej Poštek a Lukáš Zátorsky. Prekvapil Paulus,
keď v trhu zdolal 97 kg. Ceny víťazom odozdával primá-
tor mesta Jozef Grapa a Milan Kubák, člen výkonného
výboru vzpierania.

Celkové poradie:
1. Krásno
2. Hlohovec
3. Bobrov
4. Ružomberok
5. Veľký Meder
6. Nové Mesto Nad Váhom
Všetkým patrí poďakovanie, najmä našim chlapcom za

pekné výkony, primátorovi mesta za veľku podporu.

SOŠ drevárska
8. ročník Medzinárodného
turnaja v minifutbale 

Turnaj o pohár primátora vo vzpieraní

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne a
Stredisko záujmových činností usporiadali 8. ročník
Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár
predsedu ŽSK, ktorý sa uskutočnil 2. októbra 2013 na
umelej tráve v areáli SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne.
Tohtoročný turnaj sa niesol pod mottom „Zober loptu, nie
drogu“. Zišli sa súperi zo Slovenska a  Česka. V  rámci
slovensko-českej spolupráce naša škola nadviazala kon-
takt so „Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice
pod Hostýnem. Ďalšou školou bola Stredná odborná
škola technická z  Čadce. Zvíťazilo družstvo z  Krásna.
Druhé miesto obsadilo družstvo z Čadce. České družstvo
skončilo na treťom mieste. Naša škola dosahuje pekné
výsledky v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka výdat-
nej podpore vedenia školy na čele s riaditeľom PaedDr. J.
Palkom. Zásluhu na tom majú telocvikári – tréneri, ktorí
pripravili našich žiakov na medzinárodný turnaj vo fut-
bale a samozrejme podpora ostatných vyučujúcich. 

Napísala: Mgr. M. Gavenčiaková, foto: Ing.arch. B. Kontrišová

Krásňanská desiatka 30.ročník
Dňa 10. novembra 2013 (Nedeľa)
Štart: 10:00 hod., Dĺžka trate: 10 km. 
Kategória: muži – A (do 39), B (40-49), 
C (od 50); ženy – D (do34), E (od 35)
Organizátor: Organizačný výbor „Krásňanská 
desiatka“. Informácie: MsÚ Krásno nad Kysucou, 
tel.: 041/438 5 200, e-mail: info@mestokrasno.sk

POZVÁNKA


