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Primátor privítal prvú Krásňanku 2014

Prvým občanom mesta Krásno nad Kysucou je Izabela
Ďurčanová, ktorá sa narodila 3. januára 2014 v nemocnici v Čadci. Zaujímavosťou je, že sa narodila presne v
ten istý deň, ako prvý občan v roku 2013 Lukáško.
Izabelka je prvým dieťaťom Terézie a Ľubomíra, po
narodení vážila 2300 g, merala 47 cm. V piatok 24. januára 2014 navštívil mladú rodinu primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Šťastným rodičom poprial veľa zdravia,

lásky a veľa trpezlivosti pri výchove malej Izabelky.
Mamičke odovzdal finančnú hotovosť, malej priniesol
knihu Mesto Krásno nad Kysucou Prechádzky mestom,
ktorá jej pomôže spoznať naše mesto. Tiež nechýbala
hračka a mamičke kytica. Rodičia sa počas návštevy
podpísali aj do Pamätnej knihy mesta. Ku gratulácii sa
pripájame aj my a tiež prajeme zdravie, šťastie, lásku.
JĎ

Na návšteve u bývalého správcu
farnosti Krásno nad Kysucou ĽUDOVÍTA BALÁŽIHO
Dňa 5. februára 2014 oslávil bývalý správca farnosti a
čestný občan nášho mesta Mons. Ľudovít Baláži 94. narodeniny. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa spoločne so starostom obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Jurajom
Hlavatým vycestovali za ním, aby mu poblahoželali k
sviatku. Primátor oslávencovi odovzdal pozdrav od bývalých farníkov a v mene svojom ako i obyvateľov mesta mu
poprial najmä veľa zdravia, Božieho požehnania a
duchovnej sily.
V nádhernej priateľskej atmosfére v terajšom bydlisku
Cabaj-Čápore spomínali na výstavbu kostola v Zborove,
ale i na výstavbu novej fary v Krásne, rekonštrukciu strechy kostola v Krásne, ktorá bola vykonaná za pôsobenia
Mons. Balážiho. Pri každej príležitosti sa Mons. Baláži
krásne vyjadruje o Krásňanoch a Zborovanoch a vždy pripomenul, že sú to najkrajší a najlepší ľudia akých doteraz
v živote stretol a preto odovzdal pre všetkých srdečný
pozdrav. Pri príležitosti tohto jubilea mu primátor odovzdal obraz Krásňanského kostola sv. Ondreja od maliara
Chilého, aby mu pripomínal pôsobenie v našom meste.
Mons. Ľudovít Baláži pôsobil vo farnosti Krásno nad
Kysucou, ktorej filiálkou bol aj Zborov nad Bystricou od
roku 1958–1990. Z Krásna jeho cesta smerovala do Ivanky
pri Nitre a v súčasnosti žije v Cabaj-Čápore, svojom rodisku.
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Mestská polícia informuje
Mestská polícia
Mesta Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Linka tiesňového volania: 0800 100 159
Email: mestskapolicia@mestokrasno.sk

vykonávaní spoločných obchôdzok v katastri Krásno
nad Kysucou a Zborov nad Bystricou.
MP taktiež spolupracovala so Železničnou políciou
pri kontrolách na budovy železničnej stanice a jej
okolia.
MP vykonávala asistencie na požiadanie od
exekútorských úradov, pri exekúciách.

Z činnosti Mestskej
polície za rok 2013
V roku 2013 Mestská polícia vyriešila 176
priestupkov z toho 35 vo verejnom poriadku a 141
priestupkov v doprave. V porovnaní z rokom 2012
došlo k výraznému zníženiu páchania priestupkov,
viac ako o polovicu (viď príloha 1). V roku 2013 došlo
ale k zvýšeniu počtu túlavých psov v meste, čo viedlo
k zvýšenému počtu odchytov a následne umiestnenie
túlavých psov v útulku v Korni. V spolupráci s
útulkom bolo odchytených 14 psov. Mestská polícia
zistila majiteľov ďalších 12 túlavých psov a následne
ich vrátila majiteľom.

MP spolupracovala so súdmi, a inými orgánmi
štátnej správy pri doručovaní súdnych a písomných
zásielok.
MP asistovala Rýchlej zdravotnej pomoci. Vďaka
dobrej miestnej znalosti bola MP kontaktovaná RZP už
pred príchodom do mesta a požiadaná aby presne
naviedla vozidlo RZP na miesto k pacientovi,
asistovala pri vykonávaní zákrokov a vykonávala
asistencie pri transporte agresívnych pacientov.
MP spolupracovala pri spoločenských, kultúrnych
a športových akciách, ktoré organizovalo mesto
Krásno nad Kysucou a obec Zborov nad Bystricou.
Roman Felszeghy, náčelník MP

V minulom roku Mestská polícia vykonala kontroly
v spolupráci s Rybárskou strážou. Bolo vykonaných 6
kontrol na dodržiavanie zákona o rybárstve.
Mestská polícia úzko spolupracuje s OOPZ Krásno
nad Kysucou, v spolupráci boli vykonané kontroly, v
pohostinských a reštauračných zariadeniach, vo
vykonávaní bezpečnostno – preventívnych akciách
zameraných na zisťovanie alkoholu u vodičov, vo

Hosťom reprezentačného plesu bol Štefan Skrúcaný
Pohoda a dobrá nálada sa niesla počas celého večera
6. reprezentačného plesu Mesta Krásna nad Kysucou
25. januára 2014. Už o 18.00 hod. začali prichádzať prví
hostia do foyer reštaurácie Kolkáreň, kde pre čakajúcich
bol pripravený sprievodný program – vystúpenie speváckeho dua IRDA, ktoré predviedlo slovenské a české piesne
z rokov 80. a 90.-tych. Zároveň bola pripravená prezentácia
fotografií najdôležitejších udalostí minulého raka.
Hosťom programu bol tento rok známy slovenský herec,
moderátor a humorista Štefan Skrúcaný, ktorý úvodnou
piesňou a následným slovom privítal všetkých v sále a
zároveň poprosil primátora mesta Jozefa Grapu, aby otvoril 6. ročník reprezentačného plesu. Primátor poprial
všetkým zúčastneným dobrú náladu a manželka pani
Renáta Grapová gongom otvorila ples. Úvodný valčík

manželia Grapovci zvládli opäť bravúrne a po pár tónoch
sa pripojili aj další tanečníci. Následne sa rozprúdila zábava plná vtipov, hudby a dobrej nálady. O polnoci bola vyhlásená tombola, do ktorej mesto zabezpečilo prvú cenu
32“ LCD televízor. V tombole bolo veľa nádherných a hodnotných darčekov za čo všetkým sponzorom ďakujeme.
Foto: Milan Čimbora

ŠTEDRÁ VEČERA

Voľba prezidenta SR

pre ľudí v núdzi a bez
domova

Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v
sobotu 15. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00
hodiny. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej
republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov
oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v
sobotu 29. marca 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny.
V zmysle zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov vytvárame v meste Krásno nad
Kysucou volebné okrsky a určujeme volebné miestnosti
nasledovne:

Príloha
Rok 2012
PRIESTUPKY
432
VEREJNÝ PORIADOK
76
DOPRAVA
356

Rok 2013
176
35
141

Dane a miestne poplatky za komunálne odpady
Dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2014
Mesto Krásno nad Kysucou v prijatom Všeobecnom záväznom nariadení na rok 2014 dňa 18. 12. 2013 pod
číslom uznesenia 115/2013 ponecháva nezmenené sadzby dane z
pozemkov stavieb a bytov.
Oslobodenie od dane a zníženie
dane:
– 50% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a na byty, garáže si
môžu uplatniť občania starší ako 70
rokov, alebo občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Doklady preukazujúce dôvody na
zníženie dane predloží daňovník
správcovi dane najneskôr do 31.
januára 2014.
Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na osobu a deň 0,0275 Eur:
– fyzické osoby
– občania, ktorí majú v meste trvalý
pobyt, občania, ktorí nemajú v obci
trvalý pobyt ani prechodný pobyt,
ale užívajú stavbu – chatu.
Mesto stanovuje poplatok za množstvový zber 0,022 Eur/l pre poplatníkov:
– pre fyzické osoby oprávnené na
podnikanie a právnicke osoby, ktoré

sú oprávnené užívať nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa na území mesta na
účel podnikania.
Odpustenie poplatku:
Mesto Krásno nad Kysucou odpustí
poplatok za obdobie, za ktoré
poplatník preukáže, že sa viac ako
90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
mesta Krásno nad Kysucou.
Z predloženého dokladu musí byť
zrejmé, od kedy a do kedy sa
poplatník v zdaňovacom období
nezdržiava alebo nezdržiaval na
území mesta.
Podklady pre uplatnenie odpustenia
poplatku predloží poplatník mestu
do 31. januára 2014.

Už tradične ako v posledných rokoch býva zvykom,
pripravilo mesto na čele s primátorom Ing. Jozefom
Grapom pre 29 sociálne odkázaných a občanov bez
domova vianočnú večeru, resp. obed. Aj keď to nebolo v kruhu rodiny, toto stretnutie sa uskutočňuje s
láskou, pochopením a nahrádza to, čo títo ľudia
počas Vianoc nezažívajú. Tento rok sa stretnutie
konalo 19. decembra 2013 v priestoroch reštaurácie
Kolkáreň a okrem pracovníkov MsÚ sa ho zúčastnili
aj ľudia ochotní pomôcť druhým ľudom v núdzi.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Michálkov č.s. 613
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť: Mestský úrad č.s. 1255, prízemie
VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s. 1343 –
pavilón „B“
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167,
prízemie
VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť: Obchod Zákysučie č.s. 1528 –
prízemie
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 18. decembra 2013
Uzn.č. 97/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Anton Kašuba, Mgr. Michal Koňuch,
overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, Ing. Mária
Goreková a program rokovania MZ doplnený o bod
– ukončenie zmluvy o nájme pomocného ihriska.
Uzn.č. 98/2013 – MZ odročuje žiadosť D. Sedláčkovej,
Krásno nad Kysucou č. 932.
Uzn.č. 99/2013 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou a zámer prevodu majetku
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom odpredania majetku v k.ú. Krásno
nad Kysucou, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti rodinného domu A. Mikovej v časti mesta Šustkov a to:

zmluvu) – záber do jedného roka – náhrada za rok
4.695,58 Eur, dočasný záber – náhrada za rok 3.549,95
v prospech obchodnej spoločnosti – Národná diaľničná
spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45, Bratislava, IČO:
35919001, v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm.c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že sa
jedná o realizáciu predkupného práva štátu na pozemky,
na ktorých sa uskutoční stavba diaľnice D3.
Uzn.č. 109/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 110/2013 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2013.
Uzn.č. 111/2013 – MZ schvaľuje úpravu
KN-E
KN-C
Výmera
Výmera
Podiel
Výmera podielu
rozpočtu
na rok 2013 podľa predloženého
mesta na KN-C m2
KN-E m2 KN-C m2 mesta
návrhu.
5723
5723/2
793
609
3/16
114,19
Uzn.č. 112/2013 – MZ berie na vedomie roz5739
5739
224
224
3/16
42
bor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok
5843
5741/3
8022
82
89/3456
2,11
2013.
za cenu 1,-Euro/m2 pre Anna Miková, Jablunkov 42.
Uzn.č. 113/2013 – MZ schvaľuje stanovisko MK k návrhu
Uzn.č. 100/2013 – MZ ruší uzn. č. 26/2013 zo dňa 15. 5.
rozpočtu mesta na rok 2014.
2013.
Uzn.č. 114/2013 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok
Uzn.č. 101/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
2014.
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevoUzn.č. 115/2013 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
du – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa –
Kysucou o miestnych daniach a miestnom poplatku za
pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti RD p. Sýkorovej
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
podľa § 9a) odst.8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
2014.
znení a to p.č. 6780/173 – ostatné plochy o výmere 395 m2
Uzn.č. 116/2013 – MZ berie na vedomie správu nezávisza cenu 3,32 Eur/m2 pre Sýkorová Mária, bytom Krásno
lého audítora k výročnej správe Mesta Krásno nad
nad Kysucou 1475.
Kysucou za rok 2012.
Uzn.č. 102/2013 – MZ odročuje žiadosť M. Šadláka,
Uzn.č. 117/2013 – MZ schvaľuje komisie podľa predKrásno nad Kysucou č. 619.
loženého návrhu pre vykonanie inventarizácie majetku
Uzn.č. 103/2013 – MZ odročuje žiadosť J. Kullu, Krásno
Mesta Krásno nad Kysucou k 31. 12. 2013.
nad Kysucou č. 1336.
Uzn.č. 118/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
Uzn.č. 104/2013 – MZ neschvaľuje žiadosť Bc. R.
zastupiteľstva na I. polrok 2014.
Podoláka, Krásno nad Kysucou 1470 o zmene posunutia
Uzn.č. 119/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej konzatváracích hodín v piatok.
trolórky na I. polrok 2014.
Uzn.č. 105/2013 – MZ odročuje žiadosť Reality – SK,
Uzn.č. 120/2013 – Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad
s.r.o. Palárikova 76, 022 01 Čadca.
Kysucou
Uzn.č. 106/2013 – MZ schvaľuje zmluvu o zriadení veca) Odvoláva
ného bremena uzatvorenú podľa § 151n až 151 p
z funkcie veliteľa DHZ v Krásne nad Kysucou p. Milana
Občianskeho zákonníka. Právo zodpovedajúce vecnému
Buchtu, bytom Krásno nad Kysucou č. 935 ku dňu 1. 1.
bremenu spočíva v práve umiestnenia elektroenergetick2014 na vlastnú žiadosť.
ého zariadenia na pozemku parc. KNC č. 6068/43
b) Menuje
a v práve vstupu, prechodu a prístupu na pozemok parc.
v zmysle §33 odst. 5 zákona 314/2001 Z.z. v znení nesko„E“ KN č. 9292 a parc. KNC č. 7064/32, nachádzajúcom sa
rších predpisov a po schválení OR HaZZ v Čadci p. Petra
v k.ú. Krásno nad Kysucou v rozsahu GP č. 50/2012 pre
Presaloviča, nar. 3. 4. 1989, bytom ul. Struhy č. 1331 do
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s., Pri
funkcie veliteľa DHZ v Krásne nad Kysucou odo dňa 1. 1.
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
2014.
Uzn.č. 107/2013 – MZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy
c) Ukladá
o budúcej kúpnej zmluve na pozemky v k.ú. Krásno nad
vydať novému veliteľovi DHZ p. Petrovi Presalovičovi
Kysucou (viď zmluvu) v prospech obchodnej spoločnosti
menovací dekrét na funkciu veliteľa DZH Krásno nad
– Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45,
Kysucou odo dňa 1. 1. 2014.
Bratislava, IČO: 35919001, v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm.c)
Uzn.č. 121/2013 – MZ schvaľuje správy o výchovnozákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
predpisov, že sa jedná o realizáciu predkupného práva
školský rok 2012/2013 v ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Kalinov,
štátu na pozemky, na ktorých sa uskutoční stavba diaľnice
ZŠ Blažkov, MŠ Lesnícka, ZUŠ Krásno a CVČ Krásno 1255.
D3 za cenu 1089759,30 Eur.
Uzn.č. 122/2013 – MZ schvaľuje právnu subjektivitu
Uzn.č. 108/2013 – MZ schvaľuje uzatvorenie nájomnej
Materskej školy Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou od 1.
zmluvy a zmluvy o vecnom bremene na pozemky (viď
1. 2014.
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Uznesenia z MZ
Uzn.č. 123/2013 – MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na
prenájom priestorov v ZŠ Blažkov na I. poschodí o výmere
50,12 m2 a k tomu zodpovedajúcu alikvotnú časť
spoločných priestorov za účelom výchovno vzdelávacej
činnosti MŠ Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou od 1. 1.
2014.
Uzn.č. 124/2013 – MZ schvaľuje zverenie majetku Mesta
Krásno nad Kysucou do správy MŠ Lesnícka 1370 od 1. 1.
2014 na dobu neurčitú a inventarizáciu majetku k 31. 12.
2013.
Uzn.č. 125/2013 – MZ schvaľuje štatút mestskej knižnice
v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 126/2013 – MZ schvaľuje knižničný a výpožičný
poriadok mestskej knižnice v Krásne nad Kysucou.
Uzn.č. 127/2013 – MZ schvaľuje cenník služieb
a poplatkov mestskej knižnice Krásno nad Kysucou.
Uzn.č.č.128/2013
na vedomie
kontrolu
priUzn.
78/2010– –MZ
MZberie
schvaľuje
návrhovú
komisiu
jatých
opatrení
z Buchta,
kontrol uskutočnených
v rokoch
v
zložení
Vojtech
Božena Ďurčanová,
Mgr.
2012–2013.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
Uzn.č.Milan
129/2013
– MZa berie
na vedomie
kontrolu
MUDr.
Peteraj
program
rokovania
MZ. plnenia
uznesení
od
roku
2008–2013.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
Uzn.č. 130/2013 – MZ berie na vedomie správu
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2bo vymáhaní nedoplatkov od roku 2009 za TKO, psa, daň
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
a parkovné.
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
Uzn.č. 131/2013 – MZ ruší uzn. č. 59/2013, 123/2012
v súlade s platným územným plánom obce a platným
a 186/2010.
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Uzn.č. 132/2013 – MZ mení uznesenie č. 35/2013 a to
mesta;
tak, že náklady spojené s prevodom pozemku hradí kupu– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
júci.
o NFP;
Uzn.č. 133/2013 – MZ schvaľuje:
–a) financovanie
projektu vo
výške 5%
z celkových
sobášnou miestnosťou
zasadačku
MsÚ,
ktorá sa
oprávnených
výdavkov
na projekt
t.j.Ul.
vo 1.
výške
997,50
nachádza v budove
mestského
úradu,
mája10
1255,
II.
eur.
poschodie,
Uzn.
č. 80/2010
schvaľuje
zásadydruhá
hospodárenia
b) sobášne
dni– –MZ
štvrtok
a každá
sobota.
sSobášnymi
majetkomdňami
mesta nebudú
s tým, že
v
poslednej
štrnástej
nedele, štátne a cirkevnéhlave
sviv
bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
atky
Uzn.č.
81/2010
– MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
c) sobášne
hodiny:
2 p.hod.
štvrtok o
od výmere
8.00 hod.21
do m
15.00
(bezplatne)Poštekovi,
3747/32
Vladimírovi
sobota od
13.00
hodza
do116.00
(bezplatne) že bude
Kysucká
cesta
1002
eurohod.
s podmienkou,
Uzn.č. 134/2013
– MZ
schvaľuje č.smernicu
o verejnom
uskutočnená
zámena
za pozemok
371, ktorého
je vlast2
obstarávaní.
níkom v podiele z celkovej výmery 926 m . Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
Uzn.č.č. 82/2010
135/2014– –MZ
MZ
schvaľuje
ukončenie
zmluvy
Uzn.
schvaľuje
žiadosť
o príspevok
na
o
nájme
pomocného
ihriska
so
spoločnosťou
Milan
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orgaHacek farské
– OKY
– hydraulik,
Kalinov
353, Krásno hnunad
nizuje
pastoračné
centrum
prostredníctvom
Kysucou
dohodou.
tia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapitole príspevky.
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2014
Marec
Apríl

Blažkov
24.
28.

Krásno Kalinov
25.
26.
29.
30.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám!
Ďakujeme.
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Privítanie Nového
roku 2014

Medzi tradičné stretnutia obyvateľov mesta Krásno
patrí aj rozlúčka so starým rokom a privítanie nového
roku. Na námestí s fontánou sa zišiel rekordný počet
nielen obyvateľov nášho mesta, ale i občanov z okolipovrchom
číslo
7250/29 katastri obce tak, aby
tých obcí aparcely
blízkeho
regiónu.
stavebník
p.
Jozef
Hájny
mohol
tomto mieste
realizoUž od 23.00 hodiny začal
DJ na
príjemnými
skladbami
navodzovať
dobrú atmosféru a postupne sa zaplnilo
vať
stavbu žumpy.
námestie
a priľahlé
priestory.
Predprenájom
polnocoupozemku
už bolo
Uzn. č.84/2010
– MZ
schvaľuje
zaplnenéč.celé
námestie
a množstvo
ľudí
bolo v očakáparcelné
98/1
o výmere
20 m2 na
položenie
novivaní príchodu
roku
2014.
nového
stánku Nového
p. Emilovi
Kováčovi,
Krásno č. 250 za
Pred polnocou
prenájom
100 eurzaznela
ročne. Slovenská štátna hymna, ktorou sme si pripomenuli i vznik Slovenskej republiky,
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
po nej sa prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa,
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzaktorý poďakoval všetkým občanom za pomoc v stačovi
Miroslavovi
Macašovi,
č. 1612
za cenu
15
romp.roku
a poprial
všetko Krásno
dobré do
nového
roku,
2
eur/m
.
najmä veľa
zdravia, rodinnej pohody, šťastia a požehUzn.
č.
86/2010
– MZ schvaľuje
odpredaj
par. č.s
naný celý
nasledujúci
rok 2014
s tým,pozemkov
že spoločne
2
12416/6
o
výmere
102
m
,
12415/2
o
výmere
1415
m2,
davom ľudí na námestí odpočítavali posledné sekundy
výmere
361 m2s, 6068/12
12415/7
výmere
21 m2, 6068/1
staréhooroku
a privítali
novýorok
súčasne,
prvými
2
mestského
ohňostroja,
ktorý
rok bol
o výmere
177i tento
m2, 6068/23
ovýstrelmi
výmere 87
m , 6068/22
onádherný.
výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
15 minútový
ohňostroj
pekne
vidieť2.na námestí,
Májová
1098, 022
01 Čadcabolo
za cenu
10 eur/m
hoci
zabránila– možnosť
pozorovať
ho ľuďom,
Uzn.hmla
č. 87/2010
MZ schvaľuje
prenájom
časti
ktorí
ostali
vo
svojich
domovoch.
2
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m , 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).
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.
Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.

6

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Výročná členská schôdza DHZ Krásno

Krásňan
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Štatistika zamestnanosti
UoZ v meste Krásno nad
Kysucou za rok 2013
§52 Aktivačná činnosť:
Termín: 4. 2. 2013 – 31. 5. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 11
Menšie obecné služby:
Termín: 1. 1. 2013 – 31. 5. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 13
Termín: 1. 6. 2013 – 31. 12. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 22
§50j Príspevok na podporu miestnej
a regionálnej zamestnanosti:
Termín: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 10

Dňa 26. januára 2014 v reštaurácii Kolkáreň sa uskutočnila výročná
členská schôdza dobrovoľného
hasičského zboru. Schôdzu viedol jej
predseda p. Štefan Ploštica. Na
začiatku schôdze privítal vzácnych
hostí, a to: primátora mesta Ing.
Jozefa Grapu; správcu farnosti ICLic.
Mgr. Mariana Vojteka; predsedu OV
DPO v Čadci Ľudovíta Kováčika;
bývalého riaditeľa OV DPO v Čadci p.
Ladislava Dediča. V správe prednesenej p. Štefanom Plošticom bola vyjadrená kritika na niektorých členov
DHZ, ktorí sa slabo zapájajú do práce
v DHZ. Ďalej bol prednesený plán činnosti na rok 2014. V správe kontrolnej
a revíznej komisie, ktorú predniesla
slečna Beáta Jacková sa zaoberala
hospodárením s verejným majetkom a
finančnými prostriedkami DHZ.
Koncom roka 2013 došlo v rámci
projektu „Rozmiestnenie síl a
prostriedkov na území SR" ku katego-

rizácii jednotlivých dobrovoľných
hasičských zborov. V rámci okresu
Čadca bolo zaradených 5 zborov do
kategórie „B", medzi ne aj DHZ
Krásno. Ostatní sú zaradení do
kategórie „C". Taktiež došlo k výmene
vo funkcii veliteľa DHZ, kde doterajší
veliteľ DHZ p. Milan Buchta sa zo
zdravotných a rodinných dôvodov
vzdal tejto funkcie. Predseda DHZ p.
Štefan Ploštica sa p. Milanovi
Buchtovi poďakoval za jeho obetavú
prácu vo funkcii veliteľa DHZ, ktorú
vykonával 24 rokov. Ako povedal
predseda, nebolo miesta, kde by sa s
technikou TATRA 148 CAS 32 nebol
dostal. Bol vždy pripravený pomôcť v
akejkoľvek situácii. Mohli sa na neho
spoľahnúť aj hasiči z OR HaZZ Čadca.
Taktiež primátor mesta p. Grapa sa
v príhovore poďakoval všetkým prítomným členom DHZ za ich činnosť v roku
2013 a zvlášť bývalému veliteľovi p.
Buchtovi za jeho prácu vo funkcii

Chystaná rekonštrukcia
storočného mosta

V meste máme unikát – storočný most. Ide o najstarší
železobetónový most na Slovensku. Už dlhé roky nás
spája s okresným mestom Čadca aj s Bystrickou dolinou.

veliteľa DHZ. Vo svojom príhovore
prisľúbil, že sa zo všetkých síl bude
snažiť o získanie finančných prostriedkov na dobudovanie novej požiarnej
zbrojnice v bývalej plynovej kotolni,
nakoľko v jestvujúcej zbrojnici nám
tečie cez strechu voda.
Taktiež dal prísľub pomoci pre
získavanie ďalšej zásahovej techniky.
V diskusii sa prihlásil doterajší veliteľ
p. Milan Buchta, ktorý ďakoval Bohu,
že za 24 rokov jeho pôsobenia vo
funkcii veliteľa DHZ sa nik vážne
nezranil pri jednotlivých zásahoch.
Taktiež sa poďakoval ostatním
členom, že mu po celú dobu pomáhali.
Prisľúbil, že novému veliteľovi p.
Petrovi Presalovičovi bude pomáhať,
ako aj jemu pomáhal p. Ladislav
Bakala, keď prebral funkciu veliteľa.
Ostatní členovia ho odmenili dlhým
potleskom. Na záver bolo prečítané
uznesenie, ktoré prečítal p. Jozef
Kormanec.

Je to jediná prístupová cesta z už spomínaných smerov.
Tento rok čaká most zaťažkávajúca skúška. Plánujú totiž
jeho rekonštrukciu. Ako nás informoval primátor mesta
Ing. Jozef Grapa, pred dvoma rokmi poškodili jeho
nosné prvky kamióny a ostatné autá. Preto premávku
presmerovali. Teraz ho musia zrekonštruovať. V rámci
plánovanej rekonštrukcie most rozoberú. Na staré železobetónové klenby položia platňu, ktorá rozloží nosné
tlaky z vozovky. Most ako historickú pamiatku však
nemôžu rozšíriť. Bude prejazdný ako doteraz v jednom
smere, ale prechod áut už nebude riadiť prednostné
dopravné značenie, ale svetelná signalizácia. Zachovaná
ostane aj časť pre chodcov. Krásňanský most svojou históriou s zachovanou konštrukciou patrí medzi skutočné
unikáty. Na Slovensku máme vyše dvadsaťtisíc mostov,
no len niektoré majú podobnú hodnotu. Stav mosta
v rámci projektu zmapujú aj odborníci zo Stavebnej
fakulty Slovenskej technickej univerzity.
Foto a text: LH

§50j Príspevok na podporu zamestnanosti
na realizáciu protipovodňových opatrení:
Termín: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2013
Počet amestnancov/UoZ/: 6
Termín: 1. 4. 2013 – 31. 6. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 10
Absolventská prax:
Termín: 1. 1. 2013 – 31. 3. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 3
Termín: 1. 7. 2013 – 31. 7. 2013
Počet zamestnancov/UoZ/: 1
Spolu Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2013 zamestnalo skrz projekty Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
na podporu zamestnanosti cca. 60 rôznych uchádzačov
o zamestnanie.

Z úseku sociálneho
zabezpečenia
V Krásne nad Kysucou máme Dom s opatrovateľskou službou, kde je umiestnených 8 žien – dôchodkyne. V DD a ZSS Čadca Park, Žiarec, Horelica, Čierne,
KNM, Horný Vadičov a Zákopčie – máme umiestnených 19 občanov.
V Detskom domove máme umiestnených 6 detí.
V roku 2013 bolo vyplatených 31 sociálnych jednorázových príspevkov, z toho 1 návratný a 30 nenávratných
príspevkov v celkovej sume 1269 Eur. Príspevky sa
vyplatili žiadateľom na preklenutie soc. situácie a občanom, ktorí vykonávajú menšie obecné práce v meste.
Mesto poskytuje opatrovateľskú službu, OS je
poskytnutá 13 občanom.
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Štatistika k 31. 12. 2013
Počet obyvateľov s trvalým pobytom v Krásne: spolu:
6757 z toho mužov 3367, žien 3390
Prihlásení občania: spolu: 64 z toho mužov 30, žien 34
Odhlásení občania: spolu: 85 z toho mužov 44, žien 41
Počet novonarodených detí: spolu: 56 z toho chlapcov
32, dievčat 24
Počet úmrtí: spolu: 63 z toho mužov 32, žien 31
Počet sobášov: 23
Počet občanov, ktorí majú viac ako 90 rokov: 6 z toho
mužov 1 a žien 5
Najvyšší vek: 94 rokov
Priemerný vek: 37 rokov
V Krásne nad Kysucou sme v roku 2013 privítali ako nových
občanov spolu 56 detí. Mená, ktoré im rodičia určili boli
rôzne: Branislav, Samuel, Tomáš, Natália, Timea. Najviac
používané mená boli pre chlapcov Adrián a pre dievčatá
Eliška. Tento rok dostali deti aj zaujímavé u nás menej používané mená ako Mia, Vivien, Mathias.

Zber komunálneho
odpadu v meste
Mesto Krásno nad Kysucou chce opäť zlepšiť služby pri
zbere tuhého komunálneho odpadu. Po nedávnom
zakúpení nového vozidla na zber odpadu mesto pristúpilo
v mesiaci január k realizácii prestavby jestvujúceho vozidla
na zber TKO montážou univerzálneho čela, ktoré realizuje
odborná firma. Prestavbou vozidla dôjde k celkovej zmene,
k lepšiemu využitiu a k lepšej efektívnosti pri zbere, nakoľko
vozidlo bude prestavané tak, že sa budú môcť vysypávať
naraz dve nádoby. Pri pôvodnej verzii vozidla sa mohli
zberať iba okrúhle pozinkované nádoby a žiadne iné. Pri
tomto novom univerzálnom čele sa budú môcť zberať
všetky druhy nádob na TKO od 110 l pozinkovaných, po 120
l plastové, či 240 l plastové až po 1100 l veľké kontajnery.
Táto prestavba je dôležitá najmä preto, že v meste bude
pokračovať aj v tomto roku výmena pozinkovaných 110 l
nádob za efektívnejšie a lepšie manipulovateľnejšie plastové nádoby 240 l.
Od nového roku sa zlepšili aj podmienky pre garážovanie
danej techniky, ich údržbu a opravu, nakoľko sa mestu
podarilo získať naspäť 4 veľkoplošné garáže na miestnej
prevádzke, ktoré boli ešte bývalým vedením prenajaté na
neobvyklú dlhú dobu – 15 rokov. Vzhľadom k tomu, že sa
rozširuje technický park, získaním týchto garáží sme zlepšili
kvalitu služieb pre občanov ako aj prácu zamestnancov,
ktorí zabezpečujú tieto služby. Dúfajme, že i do budúcnosti
sa bude dariť mestu rozširovať techniku na údržbu mesta,
či už na letnú alebo zimnú údržbu mesta.
Marián Šustek, vedúci dopravy a služieb

S t ave b n ý ú r a d v K r á s n e n a d Ky s u c o u
Počet vydaných územných rozhodnutí v roku 2013:
Počet vydaných stavebných povolení v roku 2013:
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí v roku 2013:
Počet vydaných rozkopávok:
Počet vydaných súhlasov k ohláseným drobným stavbám:

Rok 2013
9
40
41
11
50

Rok 2012
13
45
34
8
62
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Spomienky na Vianoce 2013

Krásny Betlehem
pri farskom kostole
Počas vianočných sviatkov bol v Krásne nad
Kysucou nainštalovaný betlehem pri farskom kostole sv.
Ondreja, ktorý v rámci projektu „Tradície nepoznajú
hranice“ v poslednej aktivite Od Ondreja do troch
kráľov pripravilo Mesto Krásno nad Kysucou spolu so
ZUŠ pod vedením riaditeľky Mgr. Alice Nadzamovej.
Mesto Krásno nad Kysucou sa tak mohlo počas sviatkov
prezentovať umeleckými dielami vytvorenými
mladými umelcami.
HISTÓRIA BETLEHEMU. V roku 354 priniesli z
Betlehema do Ríma jasličky, aby ich pápež Libérius
slávnostne vysvietil v kostole Santa Maria Maggiore. V
13. storočí legendárny František z Assisi postavil v
talianskej Umbrii prvé živé jasličky. Na Slovensku sa
betlehemy začali objavovať na konci 18.storočia. Pre
Slovensko boli typické predovšetkým drevené
vyrezávané betlehemy.
„Tradície nepoznajú hranice“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007–
2013.
Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022

Tesco Mikuláš v škôlke Kalinov
Materská škola Kalinov sa zapojila do súťaže TESCO
Mikuláš. Spomedzi mnohých materských škôl bola vybraná. Návšteve Mikuláša, ktorého sprevádzal anjelik sa deti
veľmi potešili dňa 11. decembra 2013. Deti sa predstavili
Mikulášovi svojím programom, za čo boli odmenené nielen
sladkosťami ale aj vecnými cenami, medzi ktorými bol krásny stan, počítadlo pre predškolákov, výtvarný materiál.

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

9

M i s i j n ý j a r m o k 2 01 3

Dobrá novina 2013

Dvere Základnej školy Mládežníckej sa znova 18.
decembra 2013 otvorili dokorán nielen pre žiakov a učiteľov, no privítali aj rodičov, priateľov školy, bývalých
žiakov a širšiu verejnosť. Dôvodom stretnutia bol
Misijný jarmok, ktorý sa v priestoroch školy konal už
piaty raz. Koledy a vianočné piesne v podaní školského
speváckeho zboru DOREMI pod vedením pani učiteľky
Gabriely Bírovej otvorili jarmok a prispeli k vytvoreniu
príjemnej atmosféry. Žiaci sa spolu s učiteľmi už dlhší
čas usilovne pripravovali na túto udalosť. Svojimi výrobkami potvrdili, že sú šikovní a zruční. Pripravili si
mnoho krásnych výrobkov, ktoré na jarmoku predávali.
Okrem vlastných prác a darčekov sme mohli ochutnať
rozmanité dobrotky aj nápoje. Vďaka deťom a všetkým
zúčastneným sme spoločne vyzbierali 1 732,15 Eur.
Získanou sumou podporíme pápežské misijné diela,
prispejeme na štúdium a živobytie nášmu adoptovanému dievčatku z Albánska Xhenifer Deda a podporíme
žiakov našej školy, ktorí sú vo finančnej núdzi.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili tento projekt.

Naše mesto sa pravidelne zapája do koledníckej
akcie pod názvom Dobrá novina. Teraz to bol už jej 19.
ročník. Deti prišli zavinšovať a zaspievať do našich
domácností. Po celom Slovensku prinášali zvesť
o narodení Ježiša v Betleheme, o jeho poslaní na tomto
svete, o nádeji, ktorá dala zmysel nášmu pozemskému
putovaniu. Každoročná zbierka, spojená s touto akciou,
je zároveň základom na uskutočnenie dôležitých
projektov v mnohých rozvojových krajinách sveta,
najmä však na africkom kontinente. Mesto sa zapája do
akcie od roku 2003. Minulý rok u nás koledovalo 83
koledníkov, z toho 58 detí. Ako nás informoval Juraj
Buchta, ktorý bol zodpovedný za priebeh a organizáciu
Dobrej noviny, zvyšok tvorili starší koledníci, ktorí deti
pripravili, motivovali a sprevádzali, aby sa im na
cestách, najmä na frekventovaných, nič nestalo. Počas
dvoch dní spoločne navštívili 157 domov a vyzbierali
3 000 Eur. Na Slovensku akcia Dobrá novina trvala do 6.
januára, teda do Zjavenia – Troch kráľov. Mottom bolo
heslo Rovnaký meter na každého – táto myšlienka
zdôrazňovala fakt, že každý má právo na dôstojný život.

ŽIVOT V LESE OČAMI DETÍ, Školský klub detí Krásno

Vianočná besiedka v ZŠ s MŠ Kalinov
K tomu, aby sme v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na
starosti všedných dní a nový rok prežili, čo najlepšie prispeli aj deti zo ZŠ s MŠ svojím vianočným programom,
ktorý sa uskutočnil dňa 20. decembra 2013. Program bol
plný vianočných veršov, kolied, tanca. K vianočnej atmosfére prispeli svojím programom aj najmenšie deti z MŠ.
Nechýbalo ani sprítomnenie atmosféry narodenia malého
Ježiška cez scénku školákov pod vedením pani vychovávateľky, ktoré vyvolalo nejednu slzičku v očiach rodičov, starých rodičov, ktorí sa vianočnej besiedky zúčastnili.

Do školského klubu v ZŠ Mládežníckej v Krásne prišiel opäť dlhoročný priateľ detí a prírody – lesník Ing. Peter
Ladňák s novými poznatkami a skúsenosťami, ktoré deti radi počúvajú. Navrhol vytvoriť projekt z doterajších teoretických vedomostí a spoločných aktivít priamo v lese i v školskom areáli, ktoré deti zažili v jeho sprievode. Projekt
sa skladal z piatich skupín, ktoré si deti samé vylosovali: vodná – AQUA, vtáčia – AVES, stromová – FLORA, zvieracia – FAUNA a pozorovateľská (výhľadňa, krmelec). A začalo oboznámovanie a príprava. Z vychádzok v lese a z
okolitej prírody deti prinášali rôzne materiály. Jednotlivé skupinky vyhľadávali určitý druh prírodnin - šišky, rastliny, kôru stromu, vetvičky... Z prírodnín postupne vytvárali model lesa, brehu rieky, pozorovateľňu... Každá skupinka vytvorila malé dielko obohatené o všetko, čo sa v lese a pri rieke nachádza. Tento projekt zaujal nielen deti, ale i
dospelých a rodičov, ktorí si ho prišli pozrieť. Ďakujeme p. lesníkovi Petrovi za jeho obetavosť, ktorú venuje našim
deťom už niekoľko rokov. Približuje im prostredie lesa, vzťah a úctu k prírode, zvieratám formou zážitkového učenia.
Vychovávateľky ŠKD
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Uvítanie nových občanov mesta

Primátor navštívil jubilantky

Mesiac december 2013 bol bohatý na oslávenkyne
nášho mesta, ktoré sa dožili jubilea 90 rokov. Okrem
Veroniky Jakubcovej, o ktorej sme písali v čísle 6/2013 sme
navštívili ešte oslávenkyne pani Annu Poštekovú a Magdu
Čimborovú z Krásna nad Kysucou. Ku krásnemu jubileu im
zaželal primátor mesta veľa zdravia, šťastia a lásky v kruhu

Matrika

Krásneho životného jubilea jubilea 90 rokov sa dožila
pani Mária Bírová z Krásna nad Kysucou. Dňa 27. januára
2014 jej k jubileu prišiel zablahoželať aj primátor mesta,
Narodení
ktorý jej odovzdal darčekový kôš a kyticu. Spolu s pani
Marek
Viktória
Králiková,
Bírovou Masnica,
zaspomínali
na jej Madajová,
mladosť a Liliana
život v jej
rodine a
Alžbeta
Gilániová,
Radoslav Rábik,
Matejpodpísala
Benko, do
našom meste.
Oslávenkyňa
sa zároveň
Tomáš
Krupa,
SamuelsaBrňák,
Denisa
Pamätnej
knihy Peter
mesta.Škereň,
K blahoželaniu
pripájame
a praJančigová,
Teresa
Fojtíková
jeme ešte veľa
ďalších
v zdraví prežitých rokov.

najbližších. Obom odovzdal darčekový kôš a kyticu. Spolu si
zaspomínali na detstvo, mladosť a život v Krásne nad
Kysucou.
Oslávenkyne sa zároveň podpísali aj do Pamätnej knihy
mesta a my im prajeme dodatočne ešte veľa ďalších v
zdraví prežitých rokov.

Dňa 11. februára 2014 sme pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívili oslávenkyňu pani Annu Šarlákovú z Krásna
nad Kysucou. Ku krásnemu jubileu jej zaželal primátor
mesta, ktorý jej odovzdal darčekový kôš a kyticu.
Spolu s pani Šarlakovou zaspomínali na jej mladosť a
život v jej rodine. Oslávenkyňa sa zároveň podpísala aj do
Pamätnej knihy mesta a my jej prajeme ešte veľa ďalších v
zdraví prežitých rokov.

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová
73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel Jozef mladý Jozef nastúpil do podniku
Vojtušová
87brat
r., Agnesa
Poláčková
r., František
Neskôr sa odsťahoval do
Hübel († 82),
akademického
malia-62 Drevina.
Spišskej
Novej
ra Františka
ktorého
sieň je51
otvoŠutek
59 r.,Hübla,
František
Kocifaj
r., Lukáš
Grapa
21Vsi a prakticky po celý
svoj profesijný
v našom
kultúrnom
Krásno
r.,rená
Imrich
Škerenčák
77dome.
r., Helena
Završanová
73 r.,život pracoval na podninad Kysucou Jozef Hübel navštívil 12. kovom riaditeľstve Železorudné bane,
MárianMoskálová
r., Stanislav
Gavlas
r.,
š.p., 58
po absolvovaní
Vysokej školy ekoMarca 2007, kedy sa80
stretol
s vtedajším
pánom Koleno
primátorom
Štefan
80 r. Ing. Jozefom nomickej v Bratislave ako ekonóm.

Smutná správa prišla zo Spišskej Novej Vsi

Horníkom a spolu debatovali nielen V roku 1990 bol zvolený za poslanca
o Krásne, ale aj o zriadení pamätnej Slovenskej národnej rady. V SNR pracoSobáše
val vo Výbore pre životné prostredie,
miestnosti jeho brata Františka.
kde
inicioval
Jozef Hübel
sa anarodil
13. novembra
Marián
Krupa
Júlia Jakubíková,
Peter
Pavlík
a viacero zákonov súvisiaso skvalitnením životného prostre1931 v Oravskej
Lesnej
v rodine
Zuzana
Blahutová,
Ján
Gavlasučiteľa.
a Jana cich
Vaňovcová,
V roku 1933 sa správcom Štátnej ľudovej dia. Neskôr sa angažoval ako poslanec v
Martin
a stal
Miroslava
Šadlákzastupiteľstve
a
Mestskom
v Spišskej
školy v Cech
Ústredí
jeho otecPošteková,
Jozef, čiže Jozef
Lenka
Macurová
istý čas
prežili práve v Krásne nad Novej Vsi. Okrem toho po Novembri '89
Kysucou. Školu spravoval až do roku pôsobil niekoľko rokov ako spolupraJĎ
1950. Po maturite na gymnáziu v Žiline covník Rádia Slobodná Európa z regió-

Medzi prvé slávnostné chvíle Krásňancov/Krásňanky
– ako občana/občianky mesta patrí uvítanie do života.
Slávnostný obrad sa vykonáva na mestskom úrade.
Pozývané sú všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v
Krásne nad Kysucou, bez rozdielu miesta narodenia.
Slávnostný obrad sa koná väčšinou v utorok v popoludňajších hodinách. Program realizujú pracovníčky kultúry Mgr. Labáková, p. Šusteková a matrikárka p.
Ďuranová. Na jedno uvítanie je pozvaných asi 20 detí so
svojimi rodičmi. Okrem rodičov prichádzajú aj iní rodinní príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a
podobne. O obľúbenosti tohto obradu svedčí aj hojná
účasť. Každé dieťatko dostáva od Mesta Krásno nad
Kysucou darček a pamätný list, mamičky kytičku.

Slávnostný akt prebieha za účasti primátora mesta.
Tak tomu bolo aj v utorok 25. februára 2014, kedy sme
privítali 26 detí: Melissa Škerenčáková, Matej Droščák,
Šimon Tvrdý, Teo Mikoláš, Pavol Kopásek, Andrej
Martášek, Matúš Šuráb, Svetlana Jakubcová, Simona
Šadláková, Natália Bakalová, Michaela Gavlasová,
Eliška Slaná, Samuel Delinčák, Nina Ševčíková,
Barbora Šusteková, Tomáš Seko, Juraj Filipek, Lucas
Masničák, Alexandra Buchtíková, Michal Jarabica,
Kvetoslava Brandisová, Matej Kuljovský, Patrik
Gavlas, Izabela Ďurčanová, Liliana Zuzčáková, Michal
Čambora.
Ide o deti, ktoré sú narodené v septembri 2013 v januári 2014.
JĎ
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MATRIKA

90 roční
Mária Bírová
Anna Šarláková

80 roční
Anna Kopásková
Ernestína Pavčíková
Marta Kasajová
Anna Šusteková

75 roční
Ján Ďurana
V ZUŠ s riaditeľkou Mgr. Alicou Nadzamovou
počas návštevy v Krásne, marec 2007

nu Spiša. Posledná rozlúčka so zosnulým Jozefom Hübelom sa konala 10.
februára 2014 v Dome smútku v Spišskej
Novej Vsi.
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Anna Rončáková
Miroslav Kormanec
Helena Šumská
Zdena Kučerová
Irena Jesenská

70 roční
RSDr. Vincent Kašík
Justína Ďuranová
Justína Kopásková
Ing. Pavol Tvrdý
Jozefa Galgánková

OZNAM Z MATRIKY:

SOBÁŠNE DNI NA ROK 2014
8. 3., 22. 3., 5. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 12. 7., 26. 7., 9.
8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12., 20. 12.

NARODENÍ
Barbora Šusteková, Tomáš Seko,
Juraj Filipek, Lucas Masničák, Alexandra
Buchtíková, Michal Jarabica, Kvetoslava
Brandisová, Matej Kuljovský, Patrik Gavlas,
Izabela Ďurčanová, Liliana Zuščáková,
Michal Čambora, Martin Ondruška
ÚMRTIA
Emília Gavlasová, Milan Čambora,
Peter Zátek, Irena Ondrušková,
Drahomíra Ďuranová, Marek Ježik,
Mária Bírová, Miroslav Pišoja, Ján Murgaš
SOBÁŠE
Radoslav Lahuta a Lucia Gerátová
Matej Ganišin a Katarína Kasajová
Rudolf Červený a Mgr. Katarína Radôšťanová
Jaroslav Majer a Erika Macurová
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ŠPORT

Športovec roka 2013
Vyhodnotenie ocenení Športovec roka sa konalo v piatok 7. februára
2013 v reštaurácii Lapek, Stretli sa tu jednotlivé športové kluby, ktoré
reprezentujú mesto na rôznych súťažiach, patriace pod
Telovýchovnú jednotu. Patria tu menovite - futbalový, futsalový, tenisový, hokejbalový, stolnotenisový a vzpieranie. Kluby predniesli
svoje správy o činnosti. Za predsedu TJ si zvolili Jána Záteka.
Jedným z bodov schôdze bolo aj prijatie cyklistického oddielu do TJ.
Primátor mesta Jozef Grapa poďakoval všetkým športovcom a
poprial im veľa úspechov aj do ďalšej športovej sezóny a vyhlásil najlepších športovcov.

Za jednotlivé kluby boli ocenení:
Futbalový klub - Juraj Švábik
Futsalový klub - Miroslav Galgánek
Tenisový klub - Pavol Húšťava
Stolnotenisový klub - Anton Kalužný
Hokejbalový klub - Jozef Čarada
Vzpieranie - Broda Patrik
Za prínos v športe boli ocenení seniori:
Miroslav Galgánek - futbal
Rudolf Zátek - kolky
Najlepším športovcom za rok 2013 sa
stal Samuel Paulus zo vzpieračského
oddielu.

Posolstvo 1. ročníka Zimného biatlonu
Kašubová,
Patrik
Podolák
a František Ďurana výsledným
časom 16,04 min. Druhé družstvo
v poradí TOM Tulák CVČ Čadca
dosiahlo čas 20,29 min. a tretí boli
súťažiaci zo ZŠ M. R. Štefánika
Čadca časom 20, 41 min.
Víťazstvo v kategórii 2-členné družstva dosiahli Andrej Čarnecký,
Vlasta Čarnecká z TOM Tulák, TJLOK Čadca, keď dosiahli čas 17,15
min. Na druhom mieste skončili
domáci pretekári Martin Kolenčík,
Olympijský klub Kysuce spolu
s naším mestom zorganizoval netradičné súťažné stretnutie – Zimný
biatlon. Podujatie, ktoré uzrelo svetlo sveta v sobotu 15. februára 2014
uprostred ZOH v Soči a organizátori
ho príznačne nazvali Posolstvo regiónu Kysuce Žilinského samosprávneho kraja pre účastníkov „ZIMNÝCH OLYMPIJSKÝCH HIER
SOČI 2014“, sa uskutočnilo pod
záštitou Juraja Blanára, predsedu
Žilinského samosprávneho kraja.
Účastníkov z celého okresu privítal
primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Prihovoril sa im aj Mgr. Jaroslav

Klus, predseda OK Kysuce, a podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba.
V 1. ročníku Zimného biatlonu súťažili štvorčlenné družstvá žiakov
základných škôl i detí z detských
domovov. Doplnili ich dvojčlenné
družstvá zložené z rodičov a detí.
Štart súťaže bol o 10. hodine po
predchádzajúcej prezentácii pred
miestnym Domom kultúry. Každý
súťažiaci absolvoval beh po určenej
trase a streľbu zo vzduchovky.
Víťazmi biatlonových pretekov sa
stali členovia družstva zo ZŠ v
Krásne nad Kysucou v zložení
Alexandra Mináriková, Anetka

Samo Kolenčík, tretí skončili Tomáš
Čierňava, Gabriel Horos z DD
Semeteš. Za absolútnych víťazov
celého podujatia vyhlásili družstvo
chlapcov a dievčat zo ZŠ v Krásne
nad Kysucou pod vedením učiteľa
Mgr. Michala Masnicu.
LH
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