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Spevák PETER CMORÍK zaplnil námestie
Dni mesta Krásno 2014
SOBOTA 30. augusta 2014
Vystúpenie rockových kapiel obohatil mladý bubeník Andrej Kampf,
ktorý predviedol svoje umenie.
Vystúpila aj kapela Alfa z Nesluše a
napokon domáci obľúbenci T.O.R.
NEDEĽA 31. augusta 2014
Program nedeľného dňa začal
príhovorom primátora mesta Ing.
Jozefa Grapu, ktorý pozdravil obyvateľov Krásna a aj všetkých, ktorí
prišli na slávnostnú sv. omšu na
námestie s fontánou. Svätú omšu
celebroval vdp. Marian Vojtek, ktorú
hudobne doprevádzal spevácky zbor

Makabi. Počasie tento rok bolo priaznivejšie a vidina dazďa len visela
niekde vo vzduchu. Poobede prebiehali súťaže v požiarnom útoku,
ktorých sa zúčastnili požiarne
družstvá z okolitých obcí. Prebehla aj
súťaž Kysucký horál, kde si mohli
šikovnosť vyskúšať hlavne kysuckí
muži – pribíjali a zatĺkali klince,
hádzali sekerou a rezali drevo.
Pre deti bolo pripravené bábkové
divadlo Gašparko a lakomý
zemepán. Starších bavil obľúbený
Kaiser a Meluš a kapela zo Žiliny V8
band. Tradične vystúpila domáca
skupina Krásňanka, Folklórna

skupina Krásno a Folklórny súbor
Drevár. Najväčším lákadlom bol
držiteľ Zlatého slávika 2006, 2007 a
2008 a mnohých ďalších ocenení
spevák Peter Cmorík, ktorý prišiel so
svojou kapelou. Primátor mesta mu
na pamiatku odovzdal knihu o
našom meste. Námestie s fontánou
bolo rekordne zaplnené a do konca
koncertu Krásňania spievali spolu s
Petrom jeho piesne. Pieseň Dážď
patrí snáď k najznámejším hitom.
Skutočný dážď začal až cez koncert
záverečnej skupiny Veľký dom, ktorá
uzavrela Dni mesta Krásna nad
Kysucou.
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Historický železo-betónový most
v rekonštrukcii
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V meste bola oficiálne zahájená
výstavba nového závodu

Foto: Ľubica Podoláková

Od pondelka 4. augusta 2014 začala
rekonštrukcia historického železobetónového mosta cez rieku
Bystricu. Jediný prístupový most do
mesta je zatvorený na 2 až 3 mesiace. Osobná doprava bola presmerovaná na cestu I/11. Autobusová
zastávka Struhy je dočasne zrušená
a zástavka pri Základnej umeleckej
škole bola premiestnená k futbalovému ihrisku. Školské autobusy
budú naďalej dochádzať k mestskému úradu.
Počas rekonštrukcie mosta sa opravil mlynský náhon, ktorým išla
rieka smerom k mlynu
Špilákových, ktorý ešte donedávna
stál v meste. Výstavba mostov v
Krásne začala niekedy medzi 1825 –
1834 a tento most bol jeden z troch
vtedy postavených, spájajúcich tzv.
stoličnú cestu. Na výstavbu bol
použitý kameň z lomov v
Kysuckom Novom Meste a z lomu

v Starej Bystrici. Dá sa povedať, že
stavba našich troch kamenných
mostov (mosta U Blažkov,
Prašivého mosta a mosta cez rieku
Bystricu) bola dôležitá pre celé
Kysuce, ktoré spájala a zabezpečovala bezpečný, pohodlný presun do
Čadce a na sever krajiny, preto pri
stavbe pomáhali mnohé obce.
Oprava historického mosta prebieha podľa harmonogramu aj napriek
daždivému počasiu, ktoré robí
dodávateľovi problémy. Je odokrytý
celý nosný systém a vedeckí pracovníci z výskumného centra
Žilinskej univerzity, Slovenskej
technickej univerzity a ďalší vedeckí pracovníci spolu s projektantom
odobrali vzorky materiálov z konštrukcie mosta a rozhodujú o ďalšom postupe prác. Tak ako to býva
pri rekonštrukcii takýchto objektov,
nemohol projektant predpokladať
všetky práce, ktoré je potrebné

vykonať a preto sa dopracovávajú
ďalšie postupy. Potešujúce je, že sa
už okrem rozoberania a odstraňovania časti prvkov mosta začína aj
budovať a dodávateľ zrealizoval
opravu mlynského náhonu, ktorý
prechádza v päte mosta, zosílil ho
betónovou klembou, spevnil ho i
zvnútra a doplnil chýbajúce kusy,
ktoré boli rozpadnuté. Smerom od
Čadce sa začína opäť budovať oporný múr, ktorý bol rozobraný a
vzhľadom k tomu, že mlynský
náhon bolo treba celý obkopať,
začínajú sa pomaly robiť i násypy
štrku z oboch strán až po hranu
cesty. „Dúfam, že i napriek dodatočným prácam a nepriaznivému počasiu
dodávateľ dodrží termín, nakoľko pre
Krásno a jeho obyvateľov je uzávierka
veľkou záťažou a snažím sa robiť všetko pre to, aby bol termín, ktorý sme si
dali dodržaný“, uviedol primátor
mesta, Jozef Grapa.

Tak, ako sme už dávnejšie avizovali, v našom meste
vybuduje spoločnosť Hyunnam SK, s.r.o závod na výrobu
plastových odliatkov a protihlukového materiálu pre
automobilový priemysel a postupne zamestná až 750
ľudí.
Už koncom tohto roka by tu mohlo nájsť zamestnanie
prvých 150 ľudí. Vo štvrtok 14. augusta 2014 bolo oficiálne
zahájenie výstavby tohto závodu, na ktorom sa zúčastnil
aj minister hospodárstva Pavol Pavlis. Minister
hospodárstva zároveň podpísal memorandum o
spolupráci so zástupcom kórejského investora Jong Bum
Parkom. Podpis memoranda stanovuje určitý rámec
spolupráce pri ďalšom rozvoji.
V rámci zahájenia výstavby sa okrem slávnostného
výkopu a prestrihnutia pásky uskutočnilo aj vysvätenie
areálu a svätá omša, ktorú odslúžil v kórejskom jazyku
kňaz z Viedne. Vybudovanie tohto závodu je veľkým
prínosom nielen pre Krásno nad Kysucou, ale pre celé
Kysuce. Prácu tu môžu nájsť nielen nezamestnaní, ale aj tí,
ktorí museli za prácou dochádzať stovky kilometrov.

Rekonštrukcia chodníkov
Mesto Krásno realizuje z vlastných finančných zdrojov
rekonštrukciu chodníka pri zdravotnom stredisku a
autobusovej zastávke Struhy. Chodník od autobusovej
zastávky po zdravotné stredisko bol v zlom technickom
stave a výškové pomery robili problém najmä zdravotne
postihnutým, ktorí prichádzali na zastávku Struhy autobusom a šli do zdravotného strediska. Nové chodníky
budú riešené ako bezbariérové a taktiež budú prispôsobené pre nevidiacich, ktorí sa budú môcť orientovať
podľa dlažby. Vybudovanie týchto chodníkov prispeje k
bezpečnosti chodcov i bezpečnejšiemu schádzaniu v
miestach, kde sa križujú komunikácie a uľahčí prístup
zdravotne postihnutým a starším ľuďom.
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Voľby primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva budú 15. novembra 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra
2014.
Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO (mestského, miestneho) ZASTUPITEĽSTVA - podáva kandidátnu listinu osobitne
za každý volebný obvod politická strana, politické hnutie,
koalícia politických strán a politických hnutí, nezávislý kandidát. Politická strana, politické hnutie a koalícia politických
strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55
dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014.
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu
osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej
(mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom
volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej
listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je
petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru.
Pre VOĽBY STAROSTU OBCE (primátora mesta, starostu
mestskej časti) - podáva kandidátnu listinu, politická strana,
politické hnutie, koalícia politických strán a politických hnutí,
nezávislý kandidát. Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu
listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch
rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej
komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr
21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripo-

jené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi
miestnej (mestskej) volebnej komisie najneskôr 55 dní predo
dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané
vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej
listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Počet podpisov je stanovený podľa počtu obyvateľov
obce, pre Krásno nad Kysucou je počet 200 podpisov.
Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť
pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného
zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň
stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú: výučný list,
vysvedčenie o záverečnej skúške, záverečné vysvedčenie,
vysvedčenie o maturitnej skúške. Ak má kandidát vyššie
vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania.
Za poslanca alebo starostu a primátora budú zvolení tí z
kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov. Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú
v obci, meste alebo v mestskej časti Bratislavy alebo Košíc
trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov. Voliť
môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku
a v čase konania hlasovania musia byť v mieste trvalého
bydliska. Rovnako ako každý iný občan SR, ktorý chce vo
voľbách odovzdať svoj hlas. Voličský preukaz, ktorý by
oprávňoval hlasovať inde ako v mieste ich trvalého bydliska,
sa vybaviť nedá.

Kolumbárium na cintoríne pomôže vyriešiť problém
s nedostatkom hrobových miest
dve urny bežných rozmerov. Vďaka sprevádzkovaniu
kolumbária sa ušetria hrobové miesta, ktorých je v každom meste nedostatok. Pozostalí namiesto pomníka, ktorý
je značne finančne náročný, dajú vyrobiť len mramorovú
tabuľu alebo tabuľu z iných materiálov o rozmeroch
31x31cm s menom, dátumom narodenia, úmrtia, prípadne
s ďalšími údajmi.
V prípade otázok sa občania môžu obrátiť na Mestský
úrad na č. dverí 13, prípadne sa informovať na tel. čísle:
0917 529 045.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2014
Kolumbárium (miesto na uskladnenie urny) má v súčasnosti 42 miest. V prípade, že bude zo strany občanov o
urnové miesta veľký záujem, pri rekonštrukcii ďalšej časti
pôvodného plota sa vybudujú ďalšie miesta pre urny,
nakoľko sa tým nezaberie žiaden priestor cintorína určený
pre hrobové miesta.
Prenájom urnového miesta je ekonomicky výhodný,
nájom stojí len 5,-Eur na 10 rokov a je možné umiestniť tam

September
Október

Blažkov
22.
27.

Krásno Kalinov
23.
24.
28.
29.

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

Krásňan
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PRÁZDNINY čas slnka a oddychu
Začiatkom leta žiaci majú svoje obľúbené dvojmesačné prázdniny. Čas
výletov a navštev príbuzných či krásnych svetových miest. Ako však
prežívajú prázdniny a svoj čas letného voľna a kde hľadajú oddych, sme
sa opýtali niekoľkých známych Krásňanov.
Ing. Jozef Grapa

slúžia sväté omše v kaplnkách v týchto osadách a keď mi
to dovolí čas, aj ja sa ich rád zúčastním. Je to náš krásňanský unikát a teší ma, že sa počet omší každoročne zvyšuje. Terajší osadníci a bývalí rodáci vedia pripraviť veľmi
príjemné prostredie pri týchto kaplnkách a atmosféra je
odlišná v každej osade a v každej kaplnke. Mnoho ľudí
chodí na tieto omše, ktoré dokážu povzbudiť nielen
ducha, ale aj telo.

Ladislav Hrubý
Primátor pred odletom na dovolenku

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
Ako trávi tohtoročné prázdniny a čas voľna primátor
v
zložení
Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
mesta
Krásna?
Gabriela
Bírová,
zápisnice prázdniny
Pavol Targoš,
Tak ako po inéoverovateľov
roky, ani tohtoročné
sa
MUDr.
Milan
Peteraj
a
program
rokovania
MZ.
neodlišujú od bežného obdobia v roku a prázdniny
sú
Uzn.
79/2010
– MZ schvaľuje
pre
mňač.časom
pracovným.
Z pracovných činností sa mi
podarilo
uvoľniťžiadosti
na týždeň,
ktorý
som výzvy
strávilROP-3.2bpri mori.
– predloženie
o NFP
v rámci
Počas
tohto
týždňa
sa mi podarilo
prepnúť
na iný
rytmus,
2010/01
ROP
za účelom
realizácie
projektu
„Bystrická
načerpať
energiu
a zabudnúť
na dennodenné
dolina – pre
cestovný
ruch stvorená“,
ktorého pracovné
ciele sú
starosti.
somúzemným
mohol stráviť
s rodinou
čas,
v súladeKonečne
s platným
plánom
obce adlhší
platným
čo počas roka nie je možné. Som rád, že som na dovoProgramom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
lenke mohol byť s celou rodinou, tráviť čas aj s dospelými
mesta;a pochopiť priority, ktoré majú v dospelosti. Voľný
deťmi
– zabezpečenie
realizácie
projektu
po schválení
žiadosti
čas,
ktorého veľa nie
je sa snažím
tráviť
doma s rodinou,
o NFP;
chodievam
na bicykel, zahrať si tenis alebo relaxujem v
– financovanie
projektu
výške okolia
5% z rodinného
celkových
záhrade
pri kosení
trávy avoúprave
domu.
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
Existuje nejaké miesto, ktoré Vám prirástlo k srdcu a
eur.
kam
rádč.chodievate?
Uzn.
80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
Aj
keď celý
živots bývam
veľkú
časť života
s majetkom
mesta
tým, ževvKrásne,
poslednej
štrnástej
hlave
som strávil mimo Kysúc na internáte počas strednej a
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
vysokej školy, a taktiež som bol takmer 15 rokov pracovne
Uzn.č. 81/2010
– MZ
schvaľuje
číslo
vzdialený
z Krásna
a domov
som odpredaj
chodil lenparcely
sporadicky
2
3747/32
o výmere
21 m
p. Vladimírovi
Poštekovi,
na víkendy.
Vždy som
hovoril,
že na Kysuciach
je i
Kysuckálepší
cestaako
1002
za 1 euro
s podmienkou,
že bude
vzduch
v Bratislave
a najmä
cez letné horúčavy
uskutočnená
zámena
za pozemok
č. 371,
ktorého
je vlastsom si doma medzi
horami
odpočinul
a nabral
novú
silu.
2.okolí
A aj preto
sú mi veľmi
blízkevýmery
práve miesta
Krásna.
Hlasovalo
sa
níkom
v podiele
z celkovej
926 mv
Rád
sa
vyberiem
do
ktorejkoľvek
osady,
zo
všetkých
je
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
krásny
výhľad,
ale
zvlášť
mi
učaril
Vojtov
vrch,
ktorý
je
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
jeden z najvyšších
kopcovdetského
na hranici
Krásna,
dopravu
detí do letného
tábora,
ktoréČadce,
orgaOchodnice a susedných obcí. Sú tu síce zachované len tri
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnupôvodné chalúpky, ale výhľad je úchvatný a to najmä v
tia
kresťanských
detíje avzduch
mládeže
sume
498Vtedy
eur.
jesennom
období, keď
čistý,vbez
oparu.
si človek uvedomí, že nemusí chodiť do zahraničia, pretože nádhernú prírodu máme aj tu u nás. Je mi to možno
blízke i tým, že pod týmto vrchom sa nachádza osada u
Grapov, kde vyrastal môj otec a pravdepodobne ju
založili naši predkovia. Myslím, že tým, že Krásno
vznikalo v podstate z osád, ktoré sa týčia nad našim
mestom, si každý nájde svoje obľúbené miesto. Jedinečnú
atmosféru je možné zažiť najmä v tomto období, keď sa

Spisovateľ so svojimi vnúčatami

Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapiAko trávi tohtoročné prázdniny a čas voľna spisovateľ
tole príspevky.
a redaktor našich novín?
Uzn.
č.83/2010
schvaľuje
preloženie
starého
Môžem
povedať,–žeMZ
tohtoročné
prázdniny
sú pre
mňa
mestského
vodovodu
nachádzajúceho
sa
pod
zemským
skutočným časom oddychu. Snažím sa príliš nemyslieť na
povrchom
7250/29
katastri čo
obce
tak,jest
aby–
to, čo budeparcely
dnes, čočíslo
bude
zajtra, beriem,
je. To
oddychujem.
Pomáham
najmänana
stavbách,
fyzicky
stavebník
p. Jozef
Hájny mohol
tomto
mieste realizopracujem
trochu si udržujem kondíciu. Časť prázdnin
vať
stavbuažumpy.
byUzn.
som chcel
ešte stráviť
chalupe Uprenájom
Hacka, kam
chodia
č.84/2010
– MZnaschvaľuje
pozemku
aj
naše
deti
a
vnúčatá.
Na
vrchoch,
rovno
pod
oblohou,
2
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m na položenie noviuprostred prírody sa najlepšie oddychuje. Pritiahne vás
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
tu neopakovateľné prostredie, vhodné na turistiku a na
prenájom 100 eur ročne.
zbery chutných a voňavých letných plodov. Je to taká
Uzn.
č. 85/2010
– MZ z schvaľuje
odpredaj
časti
malá
idylka,
ktorú si každý
nás aspoň raz
v roku určite
2
pozemku
zaslúži. č. 9074/2 o výmere 22 m vybratému uchádzačovi
p. Miroslavovi
Macašovi,
Krásno
č. 1612 za
cenu 15a
Existuje
nejaké miesto,
ktoré
Ti prirástlo
k srdcu
kam sa2.rád vraciaš?
eur/m
Rád č.
sa86/2010
vraciam
práve
do osady
U Hacka,
kde par.
je asi
Uzn.
– MZ
schvaľuje
odpredaj
pozemkov
č.
2
2
desať
chalúp
a
nádherné
ticho.
Tu
sa
dá
oddychovať
a
tiež
12416/6 o výmere 102 m , 12415/2 o výmere 1415 m ,
tvoriť. Práve
v dome
na
som napísal
zopár
2, manzardke
12415/7
o výmere
21 m
6068/1 o výmere
361 m2,už
6068/12
väčších vecí, ktoré
mi uverejnili v tlači a v2 rozhlase.
2
o výmere 87 m , 6068/22 o výmere 177 m , 6068/23
Z osady vedie priama cesta po hrebeni k Veľkej Rači.
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Dookola sú lesy a čistiny plné húb, černíc a čučoriedok.
Deti sa v novom prostredí vyšantia, zabudnú na televízor
aj na počítače.
Ale existuje ešte ďalšie miesto, kam by som sa chcel ešte
aspoň raz vrátiť – Medžugorie v Bosne a Hercegovine.
Miesto pokoja a meditácií, neďalekého azúrového
a tyrkysového mora a krásnych Kravických jazier, ktoré
akoby z oka vypadli slávnym Plitvickým jazerám, len ich
turisti ešte nestačili poriadne objaviť...
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1. ročník Krásňanskej cyklo-20tky

Výsledková listina
Kategória "A" - muži do 50 rokov
1. CAPEK Andrej 28:16 CK Kysuca
2. TALAPKA Filip 29:24 Čadca
3. ŠIDLO Michal 29:48 Vážka Team – KNM
4. KASAJ Stanislav 30:02 Krásno nad Kysucou
5. ČIERŇAVA Ľuboslav 30:13 Slovenský orloj–Stará Bystrica
6. KUFA Matej 30:36 Čadca
7. ŠIDLO Štefan 31:05 KNM Vážka Team
8. MIZERA Pavol 31:20 Ochodnica
9. BUCHTA Jaroslav 31:36 Krásno nad Kysucou
10. BONEK Tibor 31:52 Čadca
11. ČIMBORA Martin 31:55 KNM Vážka Team
12. DIČKA Róbert 32:06 Čadca
13. PODOLÁK Patrik 32:08 Snežnica
14. KUBINA Michal 32:17 Krásno nad Kysucou
15. DRAHŇÁK Ján 32:26 TJ Krásno
16. LUČAN Juraj 32:29 Raková
17. ŠAMAJ Andrej 32:42 Turzovka
18. MIKULA Michal 32:48 Raková
19. STENCHLÁK Pavol 32:58 TO Lokomotiva Čadca
20. PODOLÁK Juraj 33:12 Snežnica
21. BORIK Štefan 33:22 Krásno nad Kysucou
22. GRAJCIAR Peter 33:22 Krásno nad Kysucou
23. JONEK Niklas 33:24 Čadca
24. MUDRÍK Martin 33:33 Čadca
25. TVRDÝ Lukáš 33:48 Krásno nad Kysucou
26. POLÁČIK Anton 34:15 Olešná

27. KAČERIAK Patrik 34:58 Krásno nad Kysucou
28. KRÁLIK Miroslav 35:06 Snežnica
29. KUBALA Vladimír 35:22 Krásno nad Kysucou
30. PODOLÁK Andrej 35:34 Zborov nad Bystricou
31. ŠEFÁR Milan 35:43 Krásno nad Kysucou
32. PITEL Marián 35:53 Stará Bystrica
33. SMOLKA Štefan 36:03 Krásno nad Kysucou
34. ŠARLÁK Peter 36:35 Krásno nad Kysucou
35. ĎURANA Ján 36:36 Krásno nad Kysucou
36. ŠTEINIGER Ján 37:01 Nová Bystrica
37. JARABICA Daniel 37:29 Krásno nad Kysucou
38. PRAŽENEC Branislav 37:35 Dunajov
39. KOLENČÍK Samuel 40:42 Krásno nad Kysucou
40. ČIMBORA Filip 48:39 Krásno nad Kysucou
Kategória "B" - muži nad 50 rokov
1. ŠIMAŠEK Pavol 28:52 Slovenský orloj – Stará Bystrica
2. KOLENČÍK Miro 30:16 Krásno nad Kysucou
3. ŠUTÁK Peter 33:28 Horelica
4. ŠUŠKA Anton 34:59 CK Kysuce
5. MELIŠ Peter 37:57 Krásno nad Kysucou
6. TARGOŠ Pavol 40:28 Krásno nad
Kategória "C" – ženy
1. POŠTEKOVÁ Petra 34:43 Krásno nad Kysucou
2. CHMÚROVÁ Ivana 36:00 Stará Bystrica
3. PONEKOVÁ Lenka 38:21 Čadca
4. PRAŽENCOVÁ Evka 39:05 Dunajov
5. BORIKOVÁ Michaela 40:23 Krásno nad Kysucou
6. ČARADOVÁ Marta 44:09 Krásno nad Kysucou

Krásňan
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Sobota pre milovníkov športu i histórie...

Sobota 26. júla 2014 – Námestie pred kultúrnym domom
sa zapĺňalo priaznivcami cyklošportu, ktorí si prišli zmerať
sily na 1. ročníku Krásňanskej cyklo-20tky. Ako minulý,
tak aj tento rok sa pretekov zúčastnil veľký počet pretekárov. Celkový počet pretekárov bol 52 a súťažili v 3 kategóriach – muži do 50 rokov, muži nad 50 rokov a ženy bez
rozdielu veku. Štart bol v Krásne pri Kultúrnom dome
odkiaľ pretekári pokračovali až na Klubinu, kde bola otočka a po cyklotrase sa vrátili do cieľa v Krásne. Po skončení
pretekov víťazom odovzdal ocenenia primátor mesta
Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a starostka obce
Klubina Mgr. Božena Poliačková. Okrem ocenených na
prvých troch miestach v jednotlivých kategóriach, boli ocenení aj najmladší a najstarší účastníci pretekov.
V rámci 17. ročníka Beskyd Rallye 2014 mali historické
vozidlá v sobotu 26. júla 2014 zastávku aj v našom meste.
Už okolo 11.00 hodiny sa námestie pred kultúrnym
domom začalo zapĺňať historickými vozidlami. Tento rok
ich bolo až 150. Nešoferovali len muži, ale aj elegantne
oblečené dámy. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa z pódia
celý sprievod privítal a odovzdal ocenenia majiteľom

vybraných vozidiel. Návštevníci sa mohli poprechádzať
medzi vozidlami a vďaka tematickej hudbe sa zdalo, akoby
sa v Krásne na chvíľu vrátil čas. Historické tátoše boli v
skvelom stave a krásne sa leskli v slnečných lúčoch.
Prehliadka historických vozidiel je tradičným a hlavne
obľúbeným podujatím.
Zatiaľ čo na námestí ľudia obdivovali historické vozidlá,
v areáli školy prebiehal 10. ročník tenisového turnaja vo
štvorhre O pohár primátora mesta. Tento rok sa ho zúčastnilo osem dvojíc. V súboji o 3. miesto sa stretli Presalovič–
Tomčala s dvojicou Pitel–Harvan, v ktorom nakoniec zvíťazili Presalovič–Tomčala. Vo finále bojovali dvojice
Tarana–Potočar a Húšťava–Lopušan. Víťazmi sa stala dvojica Húšťava–Lopušan, ktorým primátor Ing. Jozef Grapa
okrem cien odovzdal aj putovný pohár. Za najlepšieho
hráča bol vyhlásený Pavol Húšťava. Zároveň prebiehal v
školskom areáli Základnej školy Mládežnickej aj Streetball
proti rakovine 2014. Výťažok z tejto akcie bol venovaný
Lige proti rakovine a darované finančné prostriedky budú
použité na zlepšenie podmienok pre pacientov onkologických ambulancií FNsP Žilina.
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Thajský box na námestí

V piatok 18. júla
2014 uskutočnila akcia
s názvom Thaiboxing promotion 3, na ktorej sa divákom
predstavili borci v thajskom boxe, klasickom boxe a v K1.
Akcia sa konala na námestí pred Kultúrnym domom,
hovoreným slovom ju sprevádzal moderátor Roman
Nadányi a nechýbal ani hudobný doprovod. Už počas
prvých zápasov sa na námestí aj vďaka peknému počasiu
začalo zhromažďovať početné obecenstvo. V jednotlivých
zápasoch sa predstavili borci z rôznych hmotnostných
kategórií a o napätie nebola núdza. Počas dvojhodinového predstavenia obecenstvo aktívne povzbudzovalo
najmä domácich zápasníkov. Zápasy domácich Miroslava
Hruštíka proti Miroslavovi Pittnerovi a len 10 ročného
Alana Šlapku proti Patrikovi Havelekovi skončili remízou. Domáci Miroslav Trauer zvíťazil na body nad
Kryštofom Himmerom. Vrcholom večera bol zápas
domáceho Michala Šurina, ktorý už v prvom kole zvíťazil
KO proti Daliborovi Černému. Športovci predviedli
naozaj dobrý výkon a tak si na svoje prišli aj náročnejší
diváci.
Výsledky jednotlivých stretnutí:
K1 40 kilogramov: Patrik Havelek, Lumberjack Gym
Bílovec vs. Alan Šlapka Bull Gym Krásno nad Kysucou
skončilo remízou.
K1 do 50 kilogramov: Rišo Novotka, Ares Gym Žilina
vs. Stano Martinka, Ares Gym Žilina skončilo remízou.

K1 do 81 kilogramov: medzi Robert Hauptvogel,
Triglav Gym Kysucké Nové Mesto vs. Jakub Holešťák,
Bull Gym Krásno nad Kysucou , vyhral na body Robert
Hauptvogel.
K1 do 70 kilogramov: Krystof Himmer CZE vs.
Miroslav Trauer Bull Gym Krásno vyhral na body
Miroslav Trauer.
K1 do 65 kilogramov: Miroslav Pittner, MTA Martin vs.
Miroslav Hruštík, Bull Gym Krásno skončilo remízou.
Box do 69 kilogramov: Pavel Svoboda, JMFS Havířov vs.
Martin Pakaník, Box Sport Žilina , stretnutie vyhral na
body Martin Pakaník.
Box do 91 kilogramov: Robert Štepník, BOX klub
Ružinov 821 vs. Peter Bandur, Hyro Gym Žilina, stretnutie vyhral Peter Bandur TKO.
Box do 81 kilogramov: Dalibora Černý, Lumberjack
Gym Bílovec CZE vs. Michal Šurín, Bull Gym Krásno nad
Kysucou, stretnutie vyhral Michal Šurín KO v prvom kole
Po skončení zápasov pokračoval program hudobným
vystúpením skupiny Polaris. Námestím sa v ich podaní
ozývali ľudové aj moderné piesne. O 21.00 hod. primátor
mesta, Ing. Jozef Grapa, za spevu folklórnej skupiny
Krásno zapálil Vatru zvrchovanosti, ktorú postavili vďaka
drevu zabezpečenému Združením vlastníkov súkromných lesov Hlboké Krásno nad Kysucou. Zábava pri
speve skupiny a folklóristov pokračovala až do neskorých
hodín.

Krásňan
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Noc strašidelných príbehov

Dňa 15. – 16.
augusta 2014 sa
v najmladšom
meste na
Slovensku v
Krásne nad
Kysucou uskutočnila akcia s
názvom Noc strašidelných príbehov. Hlavnou
organizátorkou
udalosti sa stala
študentka doktorandského štúdia
Mediamatiky a
kultúrneho dedičstvo na Žilinskej
univerzite Zuzana Gacíková a
mesto Krásno nad Kysucou.
Myšlienkou Noci strašidelných
príbehov bolo získať hrôzostrašné
príbehy na pripravovanú publikáciu Strašidelné príbehy Kysúc.
Súčasťou tejto akcie bolo aj divadelné predstavenie „Sľub sestier“
v podaní ochotnícke divadla
Driak zo Zborova nad Bystricou, v
ktorom si zahrala naša rodáčka už

Fotografie z divadelného predstavenia Sľub
sestier v podaní ochotníckeho divadla Driak

spomínaná Zuzana Gacíková.
Noc strašidelných príbehov sa
konala aj minulý rok vo veľkom
vojenskom stane, ktorý bol umiestnený na školskom ihrisku. Kvôli
tohtoročným chladným nociam sa
udalosť konala v telocvični pri
Základnej škole Mládežníckej, kde
sa stretli nielen deti, mládež, ale aj
dospelí. Pútavé príbehy miestami
naháňali strach a spôsobovali
zimomriavky. Každý zo zúčastne-

ných mal možnosť v telocvični prenocovať.
Príbehy boli
zaznamenávané
na nahrávacích
zariadeniach.
Strava pre každého účastníka
bola zabezpečená.
Poďakovanie
patrí primátorovi mesta
Krásno Jozefovi
Grapovi za jeho
ústretovosť, riaditeľovi základnej
školy Vladimírovi Targošovi za
požičanie priestorov, všetkým,
ktorí sa podieľali pri prípravách
akcie a samozrejme každému zo
zúčastnených“. Akcia sa bude
samozrejme konať aj na budúci
rok. Ak ste sa jej nemohli zúčastniť, svoje príbehy môžete zasielať
na mailovú adresu:
mestskelegendy@gmail.com
-r-

Finančná zbierka DNI NEZÁBUDIEK
V dňoch 11. – 14. septembra 2014 aj v našom meste organizuje Liga za duševné zdravie SR
zbierku s názvom Dni nezábudiek. Cieľom kampane a zbierky je podpora rozvoja siete starostlivosti
o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia. Výťažok z predaja nezábudiek využije
Liga na podporu aktivít, ktoré sú v súlade s cieľmi a poslaním Ligy, na podporu projektov chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na
zmysluplné a tvorivé trávenie voľného času a prevencie v oblasti duševného zdravia.
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Úspech vzpieračov z Krásna
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Školá volá... žiaci začali
nový školský rok

D

lhé dvojmesačné dni
voľna, pohody a radosti
sa skončili a deti opäť 2. septembra nástúpili do školy.
Prváčikov tento rok nastúpilo 63 a deviataci im
symbolicky odovzdali knihu. Želáme všetkým žiakom,
aby sa im v škole darilo, učiteľom, aby mali mali veľa
šikovných žiakov a všetkým veľa šťastia a zdravia v
novom školskom roku 2014/2015.
V dňoch 13. a 14. júna 2014 sa konal medailu. Posledný pretekár, Marián
v Novom Meste nad Váhom 4. ročník Poláček, štartoval v kategórii do 45 kg
Memoriálu Ondreja Hekela. Našim a nemal súpera ktorý by ho porazil. V
vzpieračom sa podarilo získať 6 trhu zdolal 36 kg, v nadhode 48 kg, čo
zlatých, 2 strieborné a 3 bronzové znamenalo tretiu zlatú medailu pre
medaile. Na turnaji sa objavila aj tím z Krásna.
ikona vzpierania, Oto Zaremba.
V sobotu turnaj pokračoval súťažou
V piatok súťažili mladší žiaci v trhu starších žiakov a dorastencov. Prvý
a nadhode podľa hmotnostných súťažil Adam Jesenský v kategórii do
kategórií. Za Krásno štartovali 45 kg. V trhu zdolal 27 kg a v nadhode
Vladimír Macura, Marián Poláček, 40 kg. Tento výkon stačil, aby vyhral
Marek Krištof a Dominika Brodová. svoju kategóriu. Marek Mečár a Patrik
Dominika súťažila v hmotnostnej Kačeriak štartovali do 62 kg. Lepšie sa
kategórii do 36 kg. V trhu zdolala 23 darilo Marekovi, ktorý zdolal v trhu
Narodení
kg, v nadhode 29 kg. Tento výkon jej 51 kg a v nadhode 70 kg, čo stačilo na
Marek
Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
zaručil 2. miesto. Len 9-ročný Vladko tretie miesto. Patrik zdolal v trhu 41
Alžbeta
Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Macura štartoval v kategórii do 36 kg. kg a v nadhode 51 kg a tento výkon
Tomáš
Krupa,
Peter
Samuel
Denisa
V trhu zdolal 26
kg aŠkereň,
v nadhode
38 Brňák,
mu zaručil
4. miesto. Ďalej štartovali v
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
kg, čo mu zaručilo 1. miesto. Súťaže sa hmotnostnej kategórii do 69 kg Patrik
zúčastnil prvýkrát a hneď sa mu Broda a Lukáš Meliš. Patrik v trhu
podarilo získať zlatú medailu. zdolal 90 kg a v nadhode pokoril 105
Úmrtie
Pretekár
Marek 72
Krištof
štartoval
do 56 kg.
Získal
ďalšiu zlatú medailu.
Pavel
Kurinec
r., Mária
Kopásková
80 r.,
Justína
kg. V trhu zdolal 28 kg a v nadhode Lukáš zdolal v trhu 63 kg a v nadhode
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
pokoril 40 kg, čím potvrdil, že je vo 76 kg a umiestnil sa na 3. mieste. V
Vojtušová
87 r.,najlepší
Agnesaa získal
Poláčková
r., František
svojej kategórii
zlatú 62kategórii
do 77 kg štartoval Samuel

Matrika

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.,
V meste sa v poslednom období rozvíjajú rôzne šporŠtefan Koleno 80 r.

Paulus urobil svoj osobný rekord, keď
zdolal v trhu 104 kg. V nadhode však
ostal na základe na 110 kg, pretože 115
kg mu spadlo vo výraze a to ho
posunulo na 2. miesto. Ako poslední
súťažili Lukáš Zátorský a Matej
Poštek. Lukáš v trhu zdolal 85 kg, v
nadhode 110 kg a získal 3.miesto.
Matej Poštek potvrdil, že je najlepší a
v trhu zdolal 101 kg, v nadhode 120
kg. Súťažilo sa aj v trojčlenných
družstvách, ktoré tvorili Marián
Poláček, Patrik Broda a Dominika
Brodová. V družstvách skončili na 3.
mieste.
PORADIE DRUŽSTIEV
1. Horní Suchá CZ
2. Bobrov
3. Krásno nad Kysucou
4. Nové Mesto nad Váhom
5. Rotava CZ
6. Košice
7. Moravské Lieskové

Mrože budú plávať v rieke Kysuca

ty a pribúdajú nové aktívne oddiely. Je to i prejavom
toho, že sa mesto snaží vytvárať vhodné podmienky
Sobáše
pre šport. Okrem tradičných športov, ktoré sú typicMarián
a Júlia
Peter Pavlík
ké i preKrupa
niektoré
iné Jakubíková,
mestá, sa v našom
meste a
bude
Zuzana
Gavlas ašport,
Jana ktorým
Vaňovcová,
rozvíjaťBlahutová,
zaujímavýJán
netradičný
plávanie
Martin
Cech
a Miroslava
Pošteková,
Jozef Šadlák
v ľadovej
vode
nepochybne
je. S nápadom
prišiel a
pán
Kubatka,
ktorý
ako
otužilec
pôsobil
už
v žilinLenka Macurová
skom
klube
a
rád
by
priniesol
tento
šport
i
do
nášho
JĎ
mesta. Tento nápad sa stretol s pochopením, keďže v

Krásne, ani v okolí sa takýto šport nepraktizuje.
Klub ponesie názov Krásňanské mrože a záujemcovia o tento šport sa môžu prihlásiť u pána Kubatku
na tel. čísle 0917 266 223. Okrem pravidelného otužovania sa studenou sprchou, začnú otužilci od septembra plávať aj v rieke Kysuca. Už v najbližšom
období mesto upraví terén a zabezpečí podmienky
tak, aby tu otužilci mohli trénovať. V zimných mesiacoch tu podľa predpokladov prebehne aj pretek v
ľadovej vode.

MATRIKA
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Primátor blahoželal k
jubileu Jozefovi Janíčkovi

Dňa 12. mája 2014 sme pri príležitosti jubilea 90 rokov
navštívili oslávenca, pána Jozefa Janíčka. Ku krásnemu
jubileu mu zaželal primátor mesta, ktorý mu odovzdal
darčekový kôš a kyticu. Spolu s pánom Janíčkom a jeho
manželkou Jolanou zaspomínali na mladosť a život v
ich rodine. Oslávenec sa zároveň podpísal aj do
Pamätnej knihy mesta a my mu prajeme ešte veľa
ďalších v zdraví prežitých rokov.

JUBILANTI
júl – august 2014

NARODENÍ
Zuzana Bírová, Maximilian Kysela,
Jakub Kolembus, Alexandra Kozová,
Jessica Kozová, Lenka Čupková, Tatiana
Kováčová, Dominik Poštek, Matej Koleda
ÚMRTIA
Milan Gavlas, Štefan Kavčák,
Anton Mordáč, Justína Jakubcová,
Katarína Chylá, Emil Pagáč,
Ľubomíra Bodorová, Peter Jacek,
Jozef Targoš
SOBÁŠE
Edin Pecikoza a Nadja Hamzić
Jozef Dišek a Jana Drahňáková
Peter Kasaj a Valéria Dovcová
František Kopásek a Tijana Avramović
Pawel Jan Wierzchowski a Radka Michalinová
Beňadik Gábor a Barbora Blažeková
Boris Jurga a Veronika Jakubcová
Miroslav Kyzek a Lenka Kubicová
Radoslav Ihelka a Slavomíra Kopásková
Peter Murgaš a Ing. Katarína Čimborová
Patrik Bajkai a Barbora Majáková

90 ročná
Irena Bajcarová

85 roční
Anna Šusteková
Justína Sýkorová

80 roční
Mária Zátková
Anna Jacková
Anton Manas

75 roční
Oľga Blahutová, Emil Sýkora,
Jozef Lehocký, Mária Kučerová,
Jolana Vaňovcová,
Helena Gajdošíková,
Stanislav Šarlák, Jozef Ďurana,
Mária Kubinová

70 roční
Otília Masariková, Ján Macejko,
Jozef Čimbora, Viera Ďuranová,
Mária Ignačáková, Magdaléna Kubalová
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Šenk Cup vyhrali mladíci Galacticosu

V sobotu dňa 5. júla 2014 sa v Krásne, na malom
ihrisku s umelou plochou, uskutočnil 4. ročník turnaja v
malom futbale pod názvom Šenk Cup. Štartovalo na ňom
9 mužstiev, ktoré usporiadatelia rozdelili do dvoch
skupín, v ktorých odohrali každý s každým. Podľa poradia v skupinách sa stretli jednotlivé dvojice vo
štvrťfinále, kde už išlo do tuhého a hralo sa vyraďovacím
spôsobom. Zápasy boli dramatické, plné zaujímavých
futbalových akcií, v ktorých sa skóre neustále menilo. Do
finále sa prebojovali mladíci Galacticos a družstvo
Tatrana, teda futbalisti, ktorí štartujú v treťoligovom A
mužstve. Galacticos mal v bránke skvelého Kosu, ktorí
ešte v minulom ročníku obliekal dres Kysuckého Nového
Mesta a ten doslova vychytal skúsených futbalistov
Tatrana. Víťazne družstvo hralo v zložení, Peter Kosa,
Pavol Húšťava, Tomáš Tomčala, Branislav Macura, Boris
Kopásek, Kamil Koleno, Roman Sýkora, Matej Ganišin,
Peter Kormanec, Matej Harvan, Michal Kopásek, vedúci
družstva Marián Sýkora, tréner Peter Kršiak.
Organizátori aj v tomto ročníku udelili individuálne ocenenia.
Svoju streleckú potenciu opäť potvrdil Andrej Jakubec,
ktorý sa stal najlepším strelcom turnaja s 12 gólmi. Ako
najlepšieho hráča vyhodnotili Petra Gavenčiaka z družstva Tatran. Najlepší brankár Peter Kosa z Galacticosu.
Organizátori udelili aj mimoriadne ocenenie hráčovi za
úspešné chytanie, ktoré si odniesol Ondrej Koleno z
Tatranu. Ako najtechnickejšie mužstvo turnaja vyhodnotili Debakel. Víťazne celky dekoroval primátor mesta
Jozef Grapa a organizátori turnaja Peter Kršiak a Marián
Sýkora. Spokojnosť s priebehom tohto špotového podujatia vyjadril aj primátor Jozef Grapa, „Myslím si, že štvrtý
ročník sa vydaril. Dnes som sa opäť presvedčil, že ak mesto
vytvorí podmienky tak všetko sa dá. Na dnešnom turnaji sa

zúčastnili nielen aktívni futbalisti štartujúci v súťažiach, ale aj
rekreační. Zahrali si v rámci prípravy na nový ročník, otestovali kondíciu. Boli tu ľudia nielen z Krásna, ale aj z okolia a
najviac mňa teší, že tento turnaj nadobúda už svoju tradíciu a
vládne tu vynikajúca atmosféra,“ zhodnotil turnaj Jozef
Grapa.
VÝSLEDKY:
Star – Galacticos 1:6, Party boys – Jbmnt 3:2,
Debakel – Ca-cargo 5:3, Stars – Tenisti 4:5,
Tatran – Celtic 7:1, Galacticos – Jbmnt 7:2,
Party boys – Tenisti 2:5, Debakel – Celtic 5:2,
Stars – Jbmnt 6:1, Galacticos – Party boys 5:3,
Ca-cargo – Tatran 4:4, Tenisti – Jbmnt 6:1,
Stars – Party boys 5:1, Ca-cargo – Celtic 3:3,
Debakel – Tatran 1:2, Galacticos – Tenisti 4:1.
Štvrťfinále:
Galacticos – Celtic 9:3
Tenisti – Ca-cargo 6:2
Stars – Debakel 0:4
Party boys – Tatran 2:6
Semifinále:
Galacticos – Debakel 6:5,
Tenisti – Tatran 7:7, na pokutové kopy 1:3.
O tretie miesto:
Debakel – Tenisti 6:6, na pokutové kopy 3:1.
Finále:
Galacticos – Tatran 6:4.

PORADIE
1. Galacticos
2. Tatran
3. Debakel
4. Tenisti
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