
Noviny Krásňan nájdete:
Knižnica KD
Mestský úrad

Farský kostol sv. Ondreja
Kostol v Kalinove

Obchod Jednota pri kostole
Obchod Jednota pri cintoríne

www.mestokrasno.sk
Facebook: Noviny Krásňan

5/2016 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Gospelové Kysuce 2016
Gospelová hudba je jednou zo štyroch
najdôležitejších oblastí hudobnej tvorby,
ktoré povstali z afroamerickej kultúry v
priebehu 20. storočia. Venuje sa jej však
omnoho menej pozornosti ako džezu,
bluesu alebo rapovej hudbe.
14. ročník gospelového festivalu
Gospelové Kysuce sa uskutočnil v dňoch
1. a 2. októbra 2016 v kultúrnom dome. Gospelový festi-
val sa koná pravidelne od roku 2003. Vystupujú tu naj-
známejší domáci gospeloví interpreti, ale i skupiny zo
zahraničia. V sobotu sa na festivale predstavili známe
gospelové kapely: Emauz, Sond in the Night, Angelino,
BCC Workship a Janais. Nedeľný program sa začal svä-
tou omšou v kostole sv. Ondreja, kde zaspieval domáci
mládežnícky spevácky zbor Makabi. Počas nedeľného
programu sa všetkým prihovoril aj primátor mesta Ing.
Jozefa Grapa. Na festivale nechýbala ani výnimočná
prednáška o spravodlivosti a Božom milosrdenstve,

ktorú prezentoval vdp. Karol Vallo, ktorý
v rokoch 2006 – 2007 pôsobil v našej far-
nosti. O podvečernú duchovnú atmosféru
sa postarala tanečná skupina JI:DI a Stella
& hostia.
Hudobné zoskupenie Stella & hostia
pôsobí už viac ako 10 rokov. Poznali sme
ich skôr pod názvom ebed. Predstavili sa

novými piesňami, spolu s mladými talentami z Krásna.
Vystúpili v zložení Mária Poláčková, Soňa Beňová,
Miroslav Jozefík, Danko Cudrák gitara a Vladko
Halvoník cajon a perkusie a spev a gitara samozrejme
Stela Halvoníková. Gospelový festival je určený hlavne
pre mladých ľudí a rodiny s deťmi, aby na chvíľu spoma-
lili, zamysleli sa nad svojím smerovaním a rozjímali nad
Božím slovom, o prioritách a usporiadaní vlastného
života. Veríme, že všetci zúčastnení získali neopakova-
teľný zážitok a víkend bol pre nich pokojnejším a hod-
notnejším ako tie ostatné.

Správca farnosti Marian Vojtek Speváčka Janais Tanečná skupina JI:DI
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Osobnosti mesta Krásno 2016
Každoročne primátor mesta Ing. Jozef Grapa udeľu-
je ocenenie Krásňanom, ktorí sa nejakým výnimoč-
ným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho mesta. V
tomto roku ocenených bolo viac ako inokedy a preto
sa osobnostiam venujeme aj v tomto čísle novín, aby
sme si bližšie predstavili všetkých ocenených.
Ocenení boli rozdelení do 6 kategórii: v oblasti
dobrovoľnej činnosti, v sociálnej oblasti, v kultúr-
nej, v oblasti zdravotníctva, školstva a športu. Svoje
ocenenia si prevzali dňa 4. septembra 2016 z rúk
primátora mesta a predsedu ŽSK Ing. Juraja
Blanára. ZZG

Mária KOPÁSKOVÁ
Milovníčka folklóru, zvykov a  tradícií.
Pôsobila od začiatku vzniku Folklórnej
skupiny v  Krásne. Bola aktívnou člen-
kou skoro 38 rokov. Vystúpení sa zúčast-
ňuje ak jej to zdravie dovolí. Bola dôleži-
tou informátorkou pri vzniku monogra-
fie Krásno nad Kysucou. Je vždy usmiata, ochotná
pomôcť a poradiť. 

Ocenení v oblasti dobrovoľná
činnosť

Štefan PLOŠTICA
V  roku 1972 vstúpil do Dobrovoľného
hasičského zboru v Krásne. V roku 1992
– 1994 vykonával funkciu starostu obce
Krásno nad Kysucou. Je držiteľom rôz-
nych vyznamenaní. V  roku 2008 dostal
najvyššie možné vyznamenanie –
Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
V súčasnej dobe zastáva funkciu okrskového inštruktora. 

Ladislav BAKALA
V roku 1984 vstúpil do Dobrovoľného
hasičského zboru v Krásne. Vykonával
funkciu strojníka a následne zastával 10
rokov veliteľa DHZ. Počas jeho pôsobe-
nia sa venoval najmä výchove mladých

hasičov. Väčšiu časť mladších členov DHZ vycvičil
práve pán Bakala. V  súčasnej dobe stále pomáha pri
výcviku hasičov a je držiteľom vyznamenania Zaslúžilý
člen dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Anton HÁJNY
Človek obetavý, čestný a svedomitý. Od
roku 1992 pôsobí na Základnej umelec-
kej škole v  Krásne. Už 30 rokov skoro
každú svätú omšu v kostole sv. Ondreja
sprevádza jeho hra na organe.
Sprevádza mladých ľudí pri vstupe do
ich spoločného života a tiež odprevádza spoluobčanov
na poslednej ceste ich života. 

Ján KUBALA
Tri volebné obdobia pôsobil ako posla-
nec mestského zastupiteľstva. Bol pri
zakladaní cestného behu Krásňanskej
10tky, kde sa doteraz aktívne zúčastňu-
je v  organizačnom tíme. Zároveň je
spoluorganizátorom krásňanskej Cyklo

20tky a Krásňanskej zimnej 10tky v bežeckom lyžova-
ní. Aktívne pomáha pri každej športovej udalosti v
našom meste.

Ocenení v sociálnej oblasti

Margita ĎURIŠOVÁ
V  roku 1971 sa stala občiankou nášho
mesta. Svoj život zasvätila prácou pre
zdravotne postihnutých, detí a mládež,
tak i dospelých a seniorov. V roku 1999
založila základnú organizáciu Jednoty
dôchodcov v Krásne, zároveň aj okres-

nú organizáciu jednoty dôchodcov Slovenska v  Čadci,
kde až dodnes pôsobí ako predsedníčka. Od roku 2014
je poslankyňou v mestskom zastupiteľstve a už 30 rokov
pôsobí v sociálnej komisií.

Ocenení v kultúrnej oblasti

Milan JESENSKÝ
Celý svoj aktívny život venoval svojej
pedagogickej práci, ktorú mal veľmi rád.
Od roku 1994 bol zvolený za poslanca
pri mestskom zastupiteľstve, až doteraz.
Od uvedeného roku píše aj kroniku
mesta, vykonáva občianske sobáše
a pracuje v rôznych komisiach. Jeho krédom je pokora
a skromnosť, zodpovednosť v práci v mestskom úrade
a mestskom zastupiteľstve a pri rozvoji nášho mesta.

Jozef MURÍN
Obetoval svoj život školstvu, výučbe
mladých drevárov, no najmä folkloris-
tom, tanečníkom a  milovníkom našich
zvykov a  tradícií. Stál pri zrode
Folklórneho súboru Drevár. Pod jeho
vedením súbor precestoval skoro celý

svet – Mexiko, Juhoafrickú republiku, Švédsko, Turecko,
Macedónsko... Získal viacero ocenení za svoju činnosť v
oblasti folklóru a kultúry. 

Viera KORHELÍKOVÁ
Od detstva spievala, tancovala
a vystupovala v divadle. Ako sólistka
pôsobila v súboroch Jedľovina,
Drevár a Rozstutec. Na rôznych súťa-
žiach získavala mnoho prvenstiev. Vo
folklórnej skupine v Krásne účinkuje
ako členka od roku 2006 a ako vedúca od roku 2013.
Prioritami jej pôsobenia ako vedúcej bolo získať dobré
umiestnenie folklórnej skupiny na súťažiach
a pozdvihnúť ju na vyššiu úroveň pravidelnými skúš-
kami, výberom piesni, doplnenie scénok, obnovou kro-
jov, vybrať skupine názov a natočiť CD. 

Eduard KOPRNA
V oblasti kultúry pôsobí už dlho.
V roku 2003 sa stal zakladateľom
hudobnej skupiny Koma. Má za sebou
8 vydaných CD nosičov a pripravujú
sa ďalšie. V roku 2011 založil hudobnú
skupinu Tribute of Rock BAND.

Tvorba skupín bola vysielaná nielen v slovenských, ale
i v zahraničných médiach. Je organizátorom a spoluor-
ganizátorom mnohých hudobných festivalov, napríklad
v Krásne Rockfest, Fallfest či Rockové leto, v Nesluši
festival Rocknes, je zakladateľ a spoluorganizátor
hudobného festivalu Zborov fest v Zborove nad
Bystricou. V meste sa podieľa na spoluorganizácii aj
ďalších podujatí, ako Mikuláš, Krásno hľadá talent...

Zuzana ZUZČÁKOVÁ GACÍKOVÁ
Spieva od svojich 5 rokov. Najskôr
v speváckom zbore Vtáčatá, neskôr vo
Folklórnom súbore Drevár, Jedľovina,
Trnofčan a Rozsutec. Spievala v roc-
kovej kapele Koma a v súčasnosti
pôsobí v kapele Veľký dom. Získala
prvenstvá na regionálnych, krajských
a celoštátnych súťažiach nielen v speve, ale aj v recitácii
a moderovaní (Laureát Bojnicka perla, 1. miesto celo-
štátnej súťaže Sárová Bystrica – súťaž mladých moderá-
torv, Zlaté pásmo na celoštátnej recitačnej súťaži
Vansovej Lomnička...). Momentálne pôsobí na oddelení
kultúry v Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. 

Ocenení v oblasti školstvo

Helena ŠPALKOVÁ
Po absolvovaní základnej a strednej
školy pôsobí v Materskej škole v
našom meste. Z toho 18 rokov ako
riaditeľka. S manželom vychovala 3
deti, ktoré jej s vnúčatami robia
veľkú radosť. Ďakujeme jej za jej
veľké srdce pri práci s našimi najmenšími, a prajeme
jej ešte veľa zdravia, radosti a spokojnosti v pracov-
nom aj osobnom živote.

Alica NADZAMOVÁ
Po úspešnom absolvovaní štúdia na
umeleckopriemyselnej škole
v Kremnici, pokračovala v štúdiu na
Unverzite Konštantína Filozofa
v Nitre. V roku 1993 nastúpila na
Základnú školu v Krásne, kde vyučo-

vala slovenský jazyk a výtvarnú výchovu. Od roku
1999 pôsobí ako riaditeľka a zároveň ako pedagóg vo
výtvarnom odbore v Základnej umeleckej škole.
Ďakujeme jej najmä za obetavú prácu s deťmi a nezišt-
nú pomoc pri kultúrnym podujatiach nášho mesta.

Ján PALKO
Získava ocenenie nielen ako riaditeľ
Strednej odbornej školy drevárskej
a stavebnej, ale aj ako jej zástupca.
Počas jeho pôsobenia škola spolupra-
cuje s mestom v mnohých aktivitách.
Je to vybudovanie studničiek, oddy-
chovej časti pri tribúne, ale i pomoc pri výsadbe dre-
vín, zelene, čistení brehov rieky Kysuca... Žiaci svojou
šikovnosťou reprezentujú naše mesto na rôznych súťa-
žiach, kde získavajú mnoho úspechov. To si vyžaduje
patričné vedenie riaditeľa školy.

Ocenení v oblasti športu

Juraj LAHUTA
Po štúdiu nastúpil do zamestnania
Tatry Čadca. Postupne pracoval
v KDZ Krásno a v štátnej správe. 
Od roku 2000 pôsobí v podnikateľskej
oblasti. Od roku 2007 až 2014 trénoval
mládežnícke mužstvá a mužstvo

dospelých vo futbale. V súčasnosti pracuje vo vedení
telovýchovnej jednoty a futbalového klubu na dobro-
voľnej báze. Podieľa sa na sponzoringu futbalového
klubu.

Ján HORNIAČIK
Narodený 26.10.1951. Od roku 1978 do
1993 bol zamestnancom obecného
úradu v Krásne ako vedúci rozpočto-
vej organizácie. Od roku 1993 začal
podnikať ako súkromný podnikateľ.
V súčasnosti je dôchodca a zároveň
konateľ súkromnej firmy. Okrem toho je však i aktív-
nym hráčom stolného tenisu, v ktorom žne mnoho
úspechov.

Anna ĎURANOVÁ
Od malička rada spieva, pretože jej
starý otec a otec boli muzikanti a hudba
ju sprevádza už od detstva. Od roku
1979 začala spievať vo Folklórnej skupi-
ne. V  rokoch 2004 – 2005 sa folklórnej
skupiny ujala ako vedúca. Postupne

mala skupina 23 členov. V roku 2013 sa kvôli zdravot-
ným problémom svojho vedenia vzdala. Vo
folklórnej  skupine spieva doteraz, pretože spev je jej
radosť a veľká záľuba.

Ocenený v oblasti zdravotníctvo

MUDr. Milan PETERAJ
V súčasnosti žijúci so svojou rodinou
v Dunajove. Od roku 1983 zamestna-
nec nemocnice v Čadci. 
Od roku 2005 ako lekár infektologic-
kej ambulancie, v roku 2002 – 2004
štátny okresný lekár pre okres Čadca.

V roku 2008 – 2011 námestník riaditeľa pre liečebno-
preventívnu liečbu v Kysuckej nemocnici v Čadci.
V roku 2002 bol ocenený bronzovou medailou
Slovenskej lekárskej spoločnosti. 
V roku 2006 – 2010 bol poslancom mestského zastupi-
teľstva Krásno nad Kysucou. Patrí mu naše uznanie
a poďakovanie za jeho obetavú prácu lekára.



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.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 21. septembra 2016
Uzn.č. 59/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Vojtech Buchta, Marta Buková, overovateľov
zápisnice – MUDr. Peter Zapletal, Mgr. Martin
Ondruška a program rokovania MZ.
Uzn.č. 60/2016 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho pre-
vodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
p.č. KNE 9458/1 orná pôda o výmere cca 50 m2, ktorá je
vedená na LV 3396 za cenu 6,-Eur/m2 pre Janu
Kukučkovú, 023 02 Krásno nad Kysucou 284 v zmysle
ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa – pozemok sa nachádza pri jej rodin-
nom dome. Náklady na vypracovanie GP ako i náklady
spojené s vkladom do katastra hradí kupujúca.
Uzn.č. 61/2016 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov
KNC 8426/9 – trvalé trávnaté pozemky o výmere 28 m2

a KNC 8426/5 – zastavané plochy o výmere 17 m2,
ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 65/2016
zo dňa 06.06.2016 Štefanom Kocifajom z pôvodnej par-
cely KNE č. 9373 – zastavané plochy o výmere 2564,
ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 6,- Eur/m2 pre Ing.
Jozef Kučerík, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 327, v
zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa – pozemok sa nachádza pri
rodinnom dome.
Uzn.č. 62/2016 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného
na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže,  časť pozemku, p.č. KNC 3557/11 –
ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC
3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vede-
ného na LV 1812 do nájmu – Branislava Sýkora, 023 02
Krásno nad Kysucou 264 za cenu 40,-Eur/rok, od 1. 10.
2016 na dobu neurčitú v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 63/2016 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného
na liste vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže, časť pozemku, p.č. KNC 3557/11 –
ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC
3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vede-
ného na LV 1812 do nájmu – Mgr. Janka Švaňová, 023 02
Krásno nad Kysucou 651 za cenu 40,-Eur/rok, od 1. 10.
2016 na dobu neurčitú v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 64/2016 – MZ nesúhlasí s výmenou bytu na
základe žiadosti zo dňa 21. 8. 2016, ktorá bola podaná
Jaroslavom Golisom a Zuzanou Golisovou dňa 22. 8.
2016.
Uzn.č. 65/2016 – MZ schvaľuje náhradu za poškodenie
bytu č. 11 v bytovom dome č. 1617 vo výške 723,-Eur pre
Mgr. Marián Zátek, 023 02 Krásno nad Kysucou 1617.
Uzn.č. 66/2016 – MZ schvaľuje aby uznesenia, ktoré boli
prijaté dňa 9. 12. 2015 pod číslom 97/2015 a dňa 16. 3.

2016 pod číslom 9/2016 sa nevzťahovali na: Staš Marián
a Mgr. Michaela Stašová, Raček Miroslav, Lőrincz Peter
a Kašuba Miloš.
Uzn.č. 67/2016 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 68/2016 – MZ schvaľuje oznámenie o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení paragrafov
281 a nasl.. Obchodného zákonníka a podľa par. 9a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevo-
de vlastníctva bytu (kúpnej zmluvy) za účelom prevodu
vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa trojizbové-
ho bytu č. 5 vo vchode „C“ na prvom poschodí bytové-
ho domu súp. č. 1617 na parcele 6780/236 v k.ú. Krásno
nad Kysucou vrátane spoluvlastníckeho podielu na spo-
ločných častiach a spoločných zariadeniach domu
a spoluvlastníckeho podielu k pozemkom o veľkosti
6992/159822.
Uzn.č. 69/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť o predĺženie
nájomnej zmluvy pre ILSTAV PLUS, s.r.o. Krásno nad
Kysucou 1541 a schvaľuje oznámenie o vyhlásení
obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení paragrafov
281 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa par. 9a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy
o nájme nehnuteľnosti v k.ú. Krásno nad Kysucou,
ktoré sú evidované na LV č. 1812 ako:
– budova pre šport a rekreačné účely „kolkáreň s.č. 126“
na parcele č. CKN 6780/204, kat. územie: Krásno nad
Kysucou, 
– budova ubytovacieho zariadenia „ubytovňa s.č. 1541“
na parcele CKN 6780/205, kat. územie:. Krásno nad
Kysucou.
S pripomienkami, ktoré boli vznesené na MZ.
Uzn.č. 70/2016 – MZ berie na vedomie informatívny
rozbor hospodárenia mesta a Krasbytu, s.r.o. za I. pol-
rok 2016.
Uzn.č. 71/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 72/2016 – MZ berie na vedomie koncepciu
Krasbytu na rok 2016.
Uzn.č. 73/2016 – MZ na základe zápisnice zo zasadania
finančnej a inventarizačnej komisie schvaľuje vyradenie
dlhodobého investičného hmotného a nehmotného
majetku podľa návrhu komisie.
Uzn.č. 74/2016 – MZ berie na vedomie konsolidovanú
výročnú správu Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2015.
Uzn.č. 75/2016 – MZ berie na vedomie správu o bezpeč-
nostnej situácií a priestupkov v meste Krásno v roku
2016.
Uzn.č. 76/2016 – MZ berie na vedomie správu o činnosti
miestnej kultúry a knižnice.
Uzn.č. 77/2016 – MZ berie na vedomie správu z vyhod-
notenia prevedenia preventívnych protipožiarnych pre-
hliadok v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2016.
Uzn.č. 78/2016 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v zimnom období 2016/2017 s tým, že
pohotovosť vyhlasuje primátor.
Uzn.č. 79/2016 – MZ schvaľuje zmenu adresy Domu
opatrovateľskej služby, Ul. MUDr. Hálka č. 664, 023 02
Krásno nad Kysucou pre účely vykonania zmeny
v zápise registra poskytovateľa sociálnych služieb
Žilinského samosprávneho kraja na Dom opatrovateľ-
skej služby, 023 02 Krásno nad Kysucou č. 664.
MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad Kysucou, ktorým
sa určuje poriadok vybavovania petícií mestom.

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2016
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
November           28.             29.                    30.
December           19.             20.            21.

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

Mesto Krásno v spolupráci s Oblastnou organizáciou
cestovného ruchu Malá Fatra zorganizovalo v piatok 7.
októbra 2016 na mestskom úrade stretnutie, cieľom
ktorého bolo pokúsiť sa naplánovať ďalšie smerovanie
aktivít v našom meste tak, aby sa Krásno nad Kysucou
stalo atraktívnejším pre život i turizmus. Zo stretnutia
vyplynulo, že mesto v spolupráci s Ing. arch. Milanom
Šuškom, PhD. a OOCR Malá Fatra začiatkom roka 2017
zorganizuje sériu workshopov, na ktoré budú pozvaní štu-
denti a zástupcovia odbornej verejnosti. Prostredníctvom
workshopu sa vymedzí oblasť záujmov pre ďalšie
smerovanie nášho mesta.

Dňa 11. októbra 2016 sa na mestskom úrade konalo
stretnutie zástupcov mesta Krásno nad Kysucou s
predstaviteľmi našej novej partnerskej obce Metylovice
z Českej republiky.
Vzhľadom na to, že išlo o prvé stretnutie našich samo-
správ, úvodná časť sa niesla v znamení vzájomného sa
zoznamovania a predstavovania oboch miest. Primátor
Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a starosta
Metylovíc Ing. Lukáš Halata navzájom informovali o
zrealizovaných aktivitách svojich samospráv v pred-
chádzajúcom období a vzájomne si prestavili ďalšie
nové projektové zámery. Výsledkom stretnutia bola
dohoda, že do konca októbra podáme spoločný projekt
v rámci výzvy z operačného programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká republika. Mesto Krásno
nad Kysucou plánuje v rámci projektu obnoviť bunkre
z 2. svetovej vojny a vybudovať novú vyhliadkovú
vežu. Obec Metylovice naopak plánuje investovať do
novej cyklotrasy s prepojením na Slovensko.
Veríme, že pripravovaný projekt bude úspešný a jeho
realizácia prispeje k zlepšeniu prepojenia kultúrne a
prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne
a zvýšeniu turizmu.

Začiatkom mesiaca október, ktorý je Mesiacom úcty
k  starším, sa potešili najmä naši dôchodcovia, ktorí dostali
prvý darček. Po rekonštrukcii klubu seniorov, kde mesto
zrekonštruovalo nové priestory, ktoré sú priestrannejšie, lep-
šie dispozične riešené pre potreby seniorov a  doteraz mali
zapožičané stoličky, im primátor mesta Ing. Jozef Grapa
odovzdal sponzorský dar v  podobe 40 kusov nových čalú-
nených stoličiek. Ako povedal primátor mesta pri otváraní
klubu dôchodcov ho seniori požiadali o doplnenie zariadenia
klubu. Táto myšlienka dostala reálne kontúry pri pracovnom
stretnutí, keď zástupca firmy Kodreta Ing. Neveďal spomenul
svoju výrobnú činnosť a medzi inými aj výrobu stoličiek a bol
ochotný sponzorsky prispieť našim seniorom. “Chcem veľmi
pekne poďakovať Ing. Neveďalovi ako majiteľovi firmy za
ústretovosť a  dar, ktorý venoval seniorom a  mesto tak
nemuselo vynaložiť žiadne finančné prostriedky za nákup
nových stoličiek. Dúfam, že sa nájdu aj ďalší podnikatelia s
podobným zmýšľaním a prispejú na kultúrne alebo športové
potreby, ktoré sa v  našom meste čoraz viac rozširujú."
povedal primátor mesta. Seniori s radosťou prijali tento dar,
poďakovali a s úsmevom dodali, že sa budú stretávať oveľa
častejšie v klube seniorov.

KRÁSNO má nového 
zahraničného partnera

Dar pre seniorov

ATRAKTÍVNEJŠIE mesto
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Naša rodáčka, 17-ročná huslistka Laura Šamajová robí
nášmu mestu dobré meno nielen na Kysuciach, ale už
aj na Slovensku a v Česku. Laura aktuálne účinkuje v
mediálne známej talentovej televíznej súťaži, v ktorej
predstavuje svoje husľové umenie radené do moderny.
Postúpila už z dvoch výberových kôl. V blízkej dobe ju
budeme mať možnosť, opäť vidieť na televíznych obra-
zovkách. 
Laura vyhrala súťaž Kysuce majú talent a v súčasnosti
okrem účinkovania v televíznej súťaži, hrá v Kysuckom
orchestri, aktívne spolupracuje s našimi domácimi
hudobníkmi a rozpracovaných má veľa ďalších hudob-
ných aktivít. Všetci jej držíme prsty!

Laura Šamajová 
v súťaži Česko Slovensko
má talent 2016

Mesiac október je Mesiacom úcty k
starším a pripomína nám, aby sme
seniorom dali najavo svoju náklon-
nosť. Na tých skôr narodených
nezabudli ani v našom meste,
pozdravili a vzdali im úctu koncer-
tom známej folklórnej skupiny
Kysucký prameň. 
V nedeľu 9. októbra podvečer kul-
túrny dom patril len seniorom,
ktorí si mohli vychutnať a boli
svedkami skvelého vystúpenia
kapely Kysucký prameň
z Oščadnice a súčasne aj prezentá-
cie 13 cédečka. Prvá časť dvojhodi-
nového maratónu ľudových pesni-

čiek a hudby patrila tým skôr naro-
deným. Úvodná pesnička v podaní
speváčky a heligónkarky Patrície
Čepcovej bola ako na mieru ušitá
pre prítomné obecenstvo. Navodila
vynikajúcu atmosféru v koncertnej
sále. Kapelník a vedúci Kysuckého
prameňa Jozef Smolka pripravil pre
svojich poslucháčov výber toho naj-
lepšieho z doposiaľ vydaných 14
albumov. A za každú pesničku sa
tejto ľudovej kapele dostalo uznania
v podobe aplauzu. 
Cédečko pokropili horskou vodou
V druhej časti koncertu bolo prí-
tomné obecenstvo svedkami

“krstu” 13 cédečka s úvodnou
skladbou Krásňanské dievčatá.
Jozef Smolka to zdôvodnil celkom
prozaický. So svojím kolektívom ju
venoval mestu z vďačnosti. Krásno
sa stalo ich prechodným domovom,
kde sa cítia veľmi dobre. Krstným
otcom tohto 13 albumu bol primá-
tor mesta Jozef Grapa, ktorý spoloč-
ne s Jozefom Smolkom pokropili
cédečko bystrou horskou vodou. Po
tomto slávnostnom uvedení pokra-
čoval koncert ďalšími pesničkami
a v závere musela kapela pridať
ďalšie, za čo jej obecenstvo poďako-
valo búrlivým potleskom.       PM

Kysucký prameň odprezentoval 13. cédečko

V meste prebehla oprava schodov v časti Zákysučie pri
výstupe na mostné prepojenie. Dúfame, že sa realizá-
ciou zjednoduší a skvalitní prístup obyvateľom z časti
Zákysučie do mesta Krásno. 
V rámci rozšírenia verejného osvetlenia a prepojenia
mesta Krásno s časťou Blažkov cez mostné teleso
komunikacie sa realizuje verejné osvetlenie pre účastní-
kov cestnej premávky.

Vzpierači z Krásna
excelovali

V sobotu 15. októbra
2016 sa konalo finále
dorasteneckej ligy vo
vzpieraní a 4. ročník O
pohár primátora mesta
Krásno nad Kysucou.
Suverénne zvíťazili
vzpierači z Krásna a tak
trofej ostáva na domácej
pôde. Osobne im zagratuloval primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, ktorý pri tejto príležitosti dodatočne ocenil riadi-
teľa súťaže Miroslava Škrobiana, ktorý sa pričinil o roz-
voj nášho mesta. Za mesto Krásno nad Kysucou súťažili:
Vladimír Kubala, Matej Poštek, Samuel Paulus, Patrik
Broda a Matej Beleš.

Rekonštrukcia
schodov a roz-
šírenie verejné-
ho osvetlenia

Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne
usporiadala 11. ročník Medzinárodného turnaja v mini-
futbale O putovný pohár predsedu Žilinského samo-
správneho kraja. Turnaj otvoril poslanec ŽSK Ing.
Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou.
Turnaja sa zúčastnili všetci riaditelia súťažiacich škôl.
Na víťaznom 1. mieste sa umiestnilo družstvo zo
Spojenej školy, Strednej priemyselnej školy a
Obchodnej akadémie z Kysuckého Nového Mesta. 2.
miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy
technickej z Čadce. Stredná odborná škola drevárska
a stavebná Krásno nad Kysucou a jej družstvo skonči-
lo na 3. mieste. Mgr. M. Gavenčiaková

Medzinárodný turnaj 
v minifutbale

Študenti a  učitelia Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana
v Čadci mohli už po druhýkrát zažiť jedinečnú atmosféru
cyklistického pelotónu. V  piatok 9. septembra 2016 sa
nadšenci cyklistiky pod vedením riaditeľky školy Mgr.
Ingrid Mikovčákovej opäť stretli, aby spoločne zdolali
trasu Čadca – Krásno nad Kysucou – Zborov nad
Bystricou – Klubina – Stará Bystrica – Nová Bystrica a späť.
O bezpečnosť a  plynulosť dopravy na trase Čadca –
Krásno nad Kysucou sa postarali dopravné hliadky OOPZ
v Čadci a v Krásne nad Kysucou. Veľké poďakovanie preto
patrí riaditeľovi odboru poriadkovej polície Mgr.
Václavovi Slaninákovi. Podporovateľom podujatia bol pri-
mátor mesta Čadca Ing. Milan Gura, primátor Krásna nad 

Kysucou Ing. Jozef Grapa, starosta obce Zborov nad
Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý, starostka obce Klubina
Mgr. Božena Poliačková, starosta obce Stará Bystrica a
poslanec NR SR PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD. a sta-
rosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin.

CYKLOTOUR GYMO 2016
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Folklórny súbor DREVÁR oslávil 40 rokov

V stredu 21. septembra 2016 zavítal do materskej škôl-
ky časť Blažkov, Michalkov primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, aby otvoril zrekonštruované detské ihrisko, kde
ho s radosťou čakali netrpezliví škôlkári. Tí mu zareci-
tovali básničku a poďakovali za sladké maškrty. Počas
návštevy obnovených priestoroch škôlky spolu s riadi-
teľkou Annou Šarlákovou diskutovali o ďalšom zveľa-
dení týchto priestoroch.

Detské Ihrisko U Blažkov

Dňa 26. októbra 2016 sa stretlo takmer 30
bývalých pedagógov základnej školy v Krásne.

Riaditeľ školy Mgr. Vladimír Targoš ich privítal v
spoločneskej miestnosti. V programe vystúpili so
scénkami starší žiaci a najmladší prváci, sa predstavili
v milom hudobnom bloku pod vedením pani učiteľky
Márie Kováčikovej. Bývalí pedagógovia radi prijímajú
milé pozvanie a radi sa stretávajú v spomienkach na
svoje pôsobisko. Poďakovanie patrí vedeniu ZŠ, ktoré
toto tradičné stretnutie organizuje.

Stretnutie bývalých 
pedagógov základnej školy

Stredná odborná škola
drevárska a stavebná dňa
23. septembra 2016
slávnostne otvorila pri work-
outovom ihrisku športovú
zónu s  exteriérovými fitnes
strojmi. Zapojila sa do
grantového programu
Žilinského samosprávneho
kraja – Vráťme šport do škôl
2016 pod názvom Príď
k nám a buď fit. Cieľom pro-
jektu bolo obohatiť športové
aktivity školy moderným
a  zaujímavým spôsobom.
Pri tejto príležitosti sa stretli
primátor mesta Krásno Ing.
Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a
stavebnej PaedDr. Ján Palko, žiaci zo Základnej školy
z  Krásna s pánom riaditeľom Mgr. Vladimírom Targošom,
žiaci z Cirkevnej základnej školy Jána Palárika z Rakovej so
svojimi učiteľmi telesnej výchovy, pedagógovia a zástup-
covia médií so žiakmi školy. V slávnostnom príhovore primá-
tor mesta ocenil snahu vybudovať v  areáli školy pri work-
outovom ihrisku športovú zónu s exteriérovými fitnes strojmi.
Týmto moderným a  pre mladých ľudí atraktívnym športo-
vaním ich budú viesť nenásilnou formou k zmene životného
štýlu z  pasívneho na aktívny. Riaditeľ školy spolu s  primá-
torom mesta prestrihli pásku a otvorili športový areál. Žiaci
základných a  stredných škôl, ako aj široká verejnosť sa
oboznámili s  novým typom športovania, ktorý je kreatívny,
ale aj veľmi zábavný. Mgr. M. Gavenčiaková

Nová športová zóna v SOŠ
drevárskej a stavebnej

V  sobotu dňa 29. októbra 2016 oslávil náš folklórny
súbor 40. výročie svojho vzniku. Na oslave sa zišli bývalí
a súčasní členovia FS Drevár, spoločne s rodinnými prí-
slušníkmi a  hosťami. Jubilanta prišli pozdraviť hostia
z FS Kysučan a Jedľovina a tiež zástupcovia Kysuckého
múzea v Čadci, Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci
a  ďalší hostia. V  dvojhodinovom nonstop programe sa
Drevár prezentoval tým najlepším zo svojho repertoára.
Na tomto príjemnom stretnutí sa zišli a  na  koncerte

vystúpili tri gene-
rácie muzikantov.
Po skončení
maratónu ľudo-
vých piesni, tan-
cov a  muziky sa
rozprúdila naro-
deninová zábava
a  pokračovala až
do skorých ran-
ných hodín.
Myšlienka, nad-
šenie a vytrva-
losť boli na
začiatku vzniku
súboru. S myš-
lienkou založiť
súbor prišiel
milovník fol-
klóru a pracov-
ník odboru
školstva ONV v

Čadci Tomáš Sýkora. Mal skúsenosti s folklórom, istý
čas účinkoval v súbore Kysučan. V drevárskom závode
na výrobu okien v Drevine získal na svoju stranu
predsedu ZK ROH Rudolfa Kuljovského. Spoločne
dali dohromady mladých ľudí, všetko pracovníkov
závodu Drevina. Tomáš Sýkora sa stal umeleckým
vedúcim, Rudolf Kuljovský organizačným vedúcim. K
zakladajúcim členom patrila Vincencia Tvrdá ako hos-
podárka, Ján Ďurana ako člen výboru a napokon
tanečníci – Jozef Murín, Milan Murgaš, Vladimír
Vojtuš, Stanislav Pešát, Milan Brisučiak, Viera
Kubicová, Eva Masláková, Viera Kuricová, Jana
Šusteková, Viera Macurová, Štefánia Jánošíková.
Všetci členovia pracovali v závode Drevina, a preto sa
im zdalo samozrejmé dať novovzniknutému súboru
názov Drevár.
K výročiu Drevára bola vydaná publikácia, ktorá pred-
stavuje tento výborný a dynamický súbor. Publikáciu
zostavili: Mgr. Ľubica Podoláková, Ing. Katarína
Murínová, Bc. Jozef Murín st., Jozef Murín ml. a Ing.
Marek Murín. Vyšla vo vydavateľstve Magma – Mária
Ščuryová, Čadca v spolupráci s mestom Krásno nad
Kysucou a Žilinským samosprávnym krajom.
„Ľudový spev, tanec, hudba i ľudový výtvarný prejav je pra-
meň, z ktorého vychádza poznanie života nášho ľudu.
Slovenský folklór je produkt vzácnej a večnej mladosti národa.
Je to klenot vytvorený láskou človeka k človeku a jeho domovi-
ne. Úprimne ďakujem všetkým, vďaka ktorým súbor vznikol a
tým, ktorí pracovali a postarali sa o to, aby sa dožil 40 rokov.”
(napísal v úvodnom príhovore v publikácii vedúci súbo-
ru Jozef Murín st.) 

V posledný septembrový deň sa v Krásne uskutočnil
letný biatlon, ktorý sa konal pod záštitou náčelníka
Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milana Maxima,
predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja
Blanára, primátora mesta Krásno Ing. Jozefom Grapom
a primátora mesta Čadca Ing. Milana Guru a ďalších:
Olympijský klub KYSUCE, Centrum voľného času
Čadca, Okresné združenie technických a športových
činností Čadca, Klub biatlonu ŠKP Skalité. Svoje bežec-
ké sily a streleckú šikovnosť si zmerali šikovní žiaci a
žiačky základných škôl okresu Čadca a taktiež druž-
stvá DD Bytča – pracovisko Horný Kelčov na priprave-
nej trati v meste Krásno nad Kysucou.

VÝSLEDKY:
Kategória ZŠ CH
1. ZŠ Čadca–Rázusová 10:39,23 01:20,00 11:59,23
2. ZŠ s MŠ Skalité Kudlov 10:27,56 02:20,00 12:47,56
3. ZŠ M.R. Štefánika Čadca 11:38,33 01:20,00 12:58,33
4. DD Bytča – pr. Horný Kelčov 12:51,66 01:40,00
14:31,66 
5. ZŠ J. A. Komenského Čadca 13:41,17 02:00,00 15:41,17
6. ZŠ Krásno nad Kysucou 12:00,88 04:20,00 16:20,88
7. DD Bytča–pr. Horný Kelčov 14:08,08 03:20,00 -
00:35,00 16:53,08 

Kategória ZŠ D
1. ZŠ s MŠ Skalité Kudlov 11:38,99 00:40,00 12:18,99
2. ZŠ Čadca–Rázusova 11:48,60 02:00,00 13:48,60
3. ZŠ J.A. Komenského Čadca 14:18,64 01:20,00 15:28,64
4. ZŠ M.R. Štefánika Čadca 11:51,64 03:40,00 15:31,64
5. ZŠ Krásno nad Kysucou 13:15,89 03:00,00 16:15,89

Výsledky BIATLONU
Základných škôl
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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.
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JUBILANTI
september  – október  2016

M A T R I K A

90 ROKOV
Alojz Fabik

Jolana Lehocká

85 ROKOV
Michal Kopásek

Ľudmila Škerenčáková
Jolana Bodorová
Anna Ďuranová
Rozália Stehlová

75 ROKOV
Pavol Baranek 

Štefánia Bakalová
Miroslav Macejko

70 ROKOV
František Šustek

Zita Šuteková
Anna Kučerová
Milan Sýkora

Ladislav Novotný 
Rudolf Kuljovský

Justin Podolák
Ján Neveďál

Františka Fogadová
Elena Pagáčová

Pavol Rábik
Milan Vojtuš

NARODENÍ
Jakub Ondrúšek, 
Alexandra Gavlasová, 
Petra Arendáriková, 
Matej Kopásek, 
Sára Gáborová, 
Eliška Tobolková, Tomáš
Mekyňa, Mateo Kulla, 
Soňa Mičicová, 
Ján Zajac, Júlia Škorvagová,
Charlota Ďurčanová, 
Oliver Belko, Filip Kubišta 

ÚMRTIA
Peter Rosa, Helena
Harceková, Justína Štofová,
Štefan Firášek, Ján
Martášek, Emil Capek,
Peter Jedinák, Mária
Wartiaková, Anna Kasajová,
Emil Capek, Štefan Ďurana,
Eliaš Ganišin, František
Chovanec, Oľga
Gašperáková, Alfonz
Targoš, Angela Kuljovská

SOBÁŠE
Jaroslav Čimbora a Iveta Eliašová 
Zdenko Horoš a Júlia Kašubová
Jozef Kaštely a Mária Gavenčiaková
Martin Pristaš a Mgr. Lenka Buchtová
Tomáš Pišný a Kristína Miková
Peter Kopáč a Mgr. Michaela Mizerová
Jozef Neveďal a Mgr. Soňa Grapová
Martin Hutyra a Jana Krupová
Peter Hargaš a Erika Lahutová
Martin Buchta a Barbora Ondreášová
Jakub Jurčík a Mgr. Lenka Gavenčiaková

V utorok 11. októbra 2016 sa na mestskom úrade už po druhýkrát v tomto roku zišli mamičky a oteckovia s naj-
menšími ratolesťami. Uvítanie sa začalo milým vystúpením detí z materskej škôlky a pokračovalo slávnostným
príhovorom primátora mesta. Mamičky si prevzali z rúk primátora Ing. Jozefa Grapu červenú ružu, ktorá je sym-
bolom znovuzrodenia a lásky, pamätný list a praktickú darčekovú tašku, ktorá pomôže pri starostlivosti o bábät-
ko. Nezabudlo sa ani na podpis do Pamätnej knihy.
Do nášho mesta pribudli: Matej Ondruška, Sonja Šadláková, Marek Šurin, Dávid Tvrdý, Pavol Meľo, 
Richard Strýček, Diana Droščáková, Karolína Kormancová, Alžbeta Gavlasová, Daniel Ficek, Radovan
Kuljovský, Karin Matejičková, Kristína Koňušíková, Patrik Bajkai, Emma Nejdlová, Timea Fajnová, Vivien
Kubicová, Damián Sekerka, Jakub Ondrúšek, Alexandra Gavlasová, Sofia Makyňová, Petra Arendáriková,
Matej Kopásek, Soňa Mičicová, Mateo Kulla, Eliška Tobolková, Tomáš Mekyňa, Sára Gáborová.

Uvítanie detí

Požehnané životné jubileum oslávila 29. septembra
2016 pani Jolana Lehocká z Kalinova. Zagratulovať jej
prišiel primátor mesta Ing. Jozef Grapa a  potešil oslá-
venkyňu darčekovým košom a krásnou kyticou.
Prajeme pevné zdravie, inšpirujúcu a ducha povznášajúcu
lásku, bezodnú zásobu ľudského šťastia a radosti zo života.
Všetko najlepšie!

Dňa 24. septembra 2016 sa dožil životného jubilea 90.
rokov života pán Alojz Fabik z Krásna nad Kysucou. Pri
tejto významnej príležitosti mu zablahoželal primátor
mesta Ing. Jozef Grapa. Oslávencovi poprial veľa zdra-
via a odovzdal mu kyticu a darčekový kôš, no nezabudli
ani na zápis do Pamätnej knihy.
,,Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk trochu ťažký má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči len tak, bez dlhých rečí."
Prajeme všetko najlepšie!

Životné jubileum 90. rokov

Zomrel učiteľ a 
hudobník Alfonz Targoš

Pamiatka zosnulých

Dňa 1. októbra 2016 vo veku 86 rokov zom-
rel učiteľ a hudobník Alfonz Targoš. Svoj
život prežil so svojou rodinou, medzi
deťmi, ktoré vyučoval, v blízkosti hudby a
folklóru, ktorý mal rád. Vychoval s manžel-
kou šesť detí. Posledná rozlúčka sa konala
na mestskom cintoríne v Krásne nad
Kysucou, kde sa s ním prišli rozlúčiť rodin-
ní príslušníci, ale aj osobnosti z kultúrneho
života, jeho spolupracovníci. 

V 8. storočí určil
pápež Gregor IV.
sviatok Všetkých
svätých na 1.
november, ktorý
mal byť spomienkou
na známych kres-
ťanských svätcov.
Tento zvyk sa
postupne rozšíril a v
kalendári sa zakot-
vil 2. november ako
Pamiatka zosnulých
(Dušičky). 

Podľa starších zvy-
kov sa v noci z 1. na
2. novembra na
stole necháva časť
večere a na hroboch
sa zapaľujú sviečky.
Kladenie vencov a
kvetinová výzdoba
na cintorínoch patrí
k novším tradíciám.
V 13. storočí sa
tento zvyk rozšíril v
celej západnej cirk-
vi.
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Prvú augustovú sobotu sa v Piešťanoch konali Majstrovstvá Slovenska v dlhom triatlone – Slovakman 226. Začalo
sa plávaním na trati dlhej 3,8 km, pokračovalo sa na bicykloch 180 km a maratónska trať vedúca cez centrum
kúpeľného mesta merala 42,2 km. Z 203 prihlásených pretekárov zo 17 krajín sveta na štart nastúpilo 148. Preteky
úspešne absolvovali aj dvaja Krásňania – Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. s výsledným časom 12:52:12 (13)
a Marián Seko s výsledným časom 13:46:31 (15). K titulu železného muža sa dopracovali aj napriek nepriazni
počasia. Na Majstrovstvá si zaspomínali slovami: „Boli to veľmi pekné, ale zároveň náročné preteky. Pri plávaní nás spre-
vádzal dážď, cyklistika sa niesla v znamení vetra a počas behu nás ešte aj opálilo.“ Dlhý triatlon patrí k najnáročnejším
športom na svete a ani dobrý športovec ho nezvládne bez niekoľkomesačnej intenzívnej prípravy. Krásňanom
k úspešnému zvládnutiu súťaže Ironman gratulujeme!

Cykloklub Turzovka zorganizoval v sobotu 24. septembra
2016 medzinárodné cyklistické podujatie. Mesto Krásno nad
Kysucou na ňom reprezentovali dvaja pretekári – Miroslav
Kolenčík a Vladimír Kormanec. Bola to časovka do vrchu na
trati medzi Makovom–Kasárňami (6,3 km s prevýšením 388
m) a Veľkými Karlovicami–Kasárňami (5,0 km s prevýšením
402 m). Na ukážku svojich cyklistických schopností využilo
príjemné jesenné počasie celkom 74 pretekárov zo Slovenska
a Česka. Náročná kopcovitá trať preverila kondíciu a vytrval-
osť všetkých pretekárov. S časom 41:17 obsadil Vladimír
Kormanec 9. priečku vo svojej kategórii. Miroslav Kolenčík
zdolal trate s časom 44:30 a umiestnil sa na 7. mieste vo svo-
jej kategórii. Pretekári z Krásna sa vyjadrili o pretekoch poz-
itívne: „Páčilo sa nám krásne horské prostredie, v ktorom sa
preteky konali. Teší nás, že sme mali možnosť opäť sa športo-
vo vyžiť a stretnúť kamarátov cyklistov, ktorí sa na pretekoch
každoročne schádzajú.“

Krásno má dvoch železných mužov

plávanie 3,8 km
na bicykloch 180 km 

maratónska trať 42,2 km

Mesto Krásno nad Kysucou pozýva bežcov i nadšen-
cov na 33. ročník cestného behu Krásňanská desiat-
ka, ktorý sa uskutoční v nedeľu 13. novembra 2016 o
10.00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad
Kysucou. Prezentácia: od 08.00 hod. do 09.45 hodiny.
Možnosť online registrácie na linku:
http://www.casomierapt.sk/prezentacia/pretek7.p
Štartuje sa v kategóriách:
Muži
A – do 39 rokov
B – veteráni od 40-49 rokov
C – veteráni nad 50 rokov
Ženy
D – do 34 rokov
E – od 35 rokov
Žiaci
Mladší – 1. až 5. ročník – 800m
Starší – 6. až 9. ročník – 3 000m
Štartovné pre kategórie mužov a žien – 3 Eura, žiac-
ke kategórie sú bez poplatku a len pre neregistrova-
ných bežcov. Pre víťazov budú pripravené finančné
odmeny a tiež prémia za prekonanie časového rekor-
du 10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný
suvenír. Tešíme sa na Vašu účasť!

POZVÁNKA
33.ročník Krásňanskej desiatky 2016


