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PRIVÍTALI SME NAJMLADŠÍCH KRÁSŇANOV
V utorok 30. septembra 2014 sme na uvítanie do života pozvali až 42 detí. Ide o deti, ktoré sú narodené v
období február 2014 až začiatok augusta 2014. Už je zvykom, že na túto slávnosť prídu nielen maminy s
dieťatkom, ale aj príbuzní. Každé dieťa na pamiatku dostalo Pamätný list, darčeky a každá matka bola
primátorom obdarovaná ružou. Zábavný a veselý bol aj program detí z Materskej školy na Lesníckej ulici.
Účinkujúci na tvárach všetkých vyvolali úsmev. Primátor v príhovore poďakoval všetkým zúčastneným a poprial
im a hlavne novým občanom veľa, zdravia a veselú budúcnoť. Na záver ako býva vždy zvykom, si všetci urobili
spoločnú fotografiu s primátorom mesta. Celú slávnosť si budú môcť rodiny pripomínať na fotografiách a DVD,
ktoré im daroval MsÚ.
JĎ

Detské centrum RIO v Kalinove onedlho otvoria

V obchodnom centre v Kalinove pribúdajú nové
obchodíky a ďalšou novinkou bude detské centrum,
ktoré sa bude volať RIO. Detské centrum bude určené
hlavne pre deti od narodenia do 6 rokov v sprievode
dospelých, ktorí si môžu posedieť v blízkosti detí so
svojimi známymi, priateľmi a rodinou. Súčasťou centra
je certifikované ihrisko a množsto hračiek. Pekné
miesto bude vhodné aj na oslavy pre najmenších s
občerstvením a animátorom. RIO sa bude snažiť pre

deti vytvárať podujatia, krúžky – tvorivé dieľne,
maľovanie a aj angličtinu pre najmenších... Miesto, kde
by sa mohli stretávať mamičky s ratolesťami aj v zlom
počasí chýba a tu bude možnosť si posedieť v
bezpečnom a čistom prostredí. Detské centum bude
otvorené v pondelok od 12.00 do 19.00 hodiny a od
utorka do nedele od 09.00 do 19.00 hodiny.
O slávnostnom otvorení detské centra vás budeme
informovať na našom Facebook-u.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 10. septembra 2014
Uzn.č. 51/2014 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Pavol Targoš, Peter Šuráb, overovateľov
zápisnice PhDr. Marta Jozefíková, Miroslav Capek
a program rokovania MZ:
Uzn.č. 52/2014 – MZ konštatuje, že novozvolená
poslankyňa Ing. Anna Trauerová zložila sľub
poslankyne.
Uzn.č. 53/2014 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov
pod budúcu výstavbu IBV od vlastníkov podľa zoznamu za cenu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 54/2014 – MZ schvaľuje dohodu o urovnaní
uzatvorenú v zmysle ust. § 585 a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
medzi Mestom Krásno nad Kysucou zastúpené
Krasbyt, s.r.o. a Janou Nekorancovou, rod.
Chalupčíkovou, a Romanom Nekorancom tak, ako bola
predložená.
Uzn.č. 55/2014 – MZ schvaľuje vykonané
rekonštrukčné práce v miestnostiach č. 9 a 12 v Dome
služieb kompenzovať bezplatným nájmom do 30.6.2015
pre Brainy JAM, 023 02 Krásno nad Kysucou 557.
Uzn.č. 56/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 57/2014 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za I. polrok 2014.
Uzn.č. 58/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu
podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 59/2014 – MZ schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebisko „mestský cintorín“ Mesta Krásno
nad Kysucou v správe Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 60/2014 – MZ schvaľuje komisiu v zložení: A.
Kašuba, M. Capek, P. Targoš, V. Buchta, I. Šumská
Lastovicová za účelom posúdenia škôd na bytovke 1617.
Uzn.č. 61/2014 – MZ neschvaľuje poskytnutie jednorázovej pôžičky pre Elenu Praženkovú, Krásno nad
Kysucou 1998.
Uzn.č. 62/2014 – MZ berie na vedomie výročnú konsolidovanú správu Mesta Krásno nad Kysucou za rok
2013.
Uzn.č. 63/2014 – MZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (kód
výzvy OPŽP-PO2-14-1) na realizáciu projektu:
„Opatrenia na ochranu pred povodňami v meste
Krásno nad Kysucou“ s výškou
– celkové výdavky podľa rozpočtu projektu
– celkové oprávnené výdavky podľa rozpracovaného
rozpočtu
Spolufinancovanie vyššie uvedeného projektu vo
výške 5% Eur z celkových oprávnených výdavkov na
projekt z vlastných zdrojov.
Uzn.č. 64/2014 – MZ schvaľuje predĺženie lehoty
archivovania prihlasovacích a odhlasovacích lístkov
z trvalého a prechodného pobytu v odkladacej evidencii na oddelení – ohlasovňa pobytu z 10 rokov na
30 rokov.
Uzn.č. 65/2014 – MZ berie na vedomie správu
z vyhodnotenia preventívnych protipožiarnych prehliadok v Meste Krásno nad Kysucou za rok 2014.

Uzn.č. 66/2014 – MZ schvaľuje správu o činnosti
miestnej knižnice a kultúry.
Uzn.č. 67/2014 – MZ berie na vedomie správy
mestskej kontrolórky.
Uzn.č. 68/2014 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti v zimnom období 2014/2015 s tým, že
pohotovosť vyhlasuje primátor.
Uzn.č. 69/2014 – MZ schvaľuje odmenu 400,- Eur
mestskej kontrolórke.
Uzn.č. 70/2014 – MZ schvaľuje tvorbu Fondu opráv
vo všetkých nájomných bytovkách podľa vyhlášky.

PRÍHOVOR primátora

Krásňan

o krátku chvíľu pristúpite k volebným urnám, aby
ste zvolili primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí budú spravovať naše mesto ďalšie
štyri roky. Aj keď na primátora mesta kandidujem
sám, výber na poslancov je väčší ako pred štyrmi
rokmi. Okrem toho budete v tomto volebnom
období vyberať všetkých poslancov a nielen časť za
svoj volebný obvod.
Preto Vás prosím, aby ste sa pri výbere zamysleli,
ktorí z poslancov budú v mestskom zastupiteľstve
prínosom. Napriek tomu, že poslanci nemôžu zrealizovať priamy výkon činností v meste, vedia podporiť iniciatívu primátora pri budovaní jednotlivých aktivít alebo naopak vedia pribrzdiť niektoré
iniciatívy.
Počas môjho pôsobenia som nachádzal cestu k
poslaneckému zboru ako v minulom, tak aj v tomto
volebnom období a s väčšinou poslancov sme vedeli nájsť spoločnú reč pri podpore rôznych projektov.
Dúfam, že aj v týchto voľbách zvolíte opäť takých
poslancov, ktorým bude záležať na rozvoji celého
mesta a nielen na individuálnych záujmoch jednej
ulice alebo pár domoch. Veď v nadchádzajúcom
volebnom období nás čakajú veľké investičné akcie,
či už je to výstavba nových bytov, vybudovanie
kanalizácie, príprava pozemkov pod individuálnu
bytovú výstavbu, začatie výstavby diaľnice a s tým
spojené vybudovanie autobusového nádražia a ďalšie aktivity, ktoré Vám chcem predstaviť v budúcom čísle Krásňana.
Z tohto dôvodu Vám budem vďačný, ak nasledujúce zastupiteľstvo bude podporou a nie brzdou a
preto Vás chcem poprosiť najmä o to, aby ste prišli
voliť a zvolili takých zodpovedných ľudí, vďaka
ktorým bude Krásno môcť pokračovať v rozbehnutých aktivitách.
Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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VOĽBY– 15. november 2014
Mestská volebná komisia v Krásne
nad Kysucou podľa § 18 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov vyhlasuje, že
pre voľby primátora a poslancov
mestského zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnia 15. 11. 2014 zaregistrovala týchto kandidátov.

PRIMÁTOR mesta, kandidát:
1. Jozef Grapa, Ing., 56 r.,
primátor mesta, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1223,
SMER – sociálna demokracia, Hnutie
za demokraciu, Slovenská národná
strana

POSLANEC MZ, kandidát:
Vážení spoluobčania,
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1. Vojtech Buchta, 52 r.,
referent kontroly, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1435,
nezávislý kandidát
2. Marta Buková, 60 r.,
odborná referentka, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1385,
Hnutie za demokraciu
3. Zdenko Bukový, 39 r.,
robotník, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 96, nezávislý kandidát
4. Miroslav Capek, 51 r.,
súkromný podnikateľ, Krásno nad
Kysucou, Kalinov 1463, Hnutie za
demokraciu
5. Ján Dubeň, 63 r.,
dôchodca, Krásno nad Kysucou,
Blažkov 601, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
6. Margita Ďurišová, Mgr., 64 r.,
invalidná dôchodkyňa, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou
1303, SMER – sociálna demokracia
7. Igor Gašper, Ing., 33 r.,
súkromný podnikateľ, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1301,
Hnutie za demokraciu
8. Petra Heltová, Mgr., 25 r.,
administrátorka obchodnej prevádzky, Krásno nad Kysucou, Krásno nad
Kysucou 2093, Hnutie za demokraciu
9. Jana Jarabicová, Mgr., 27 r.,
verejná zdravotníčka, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1478,
SMER – sociálna demokracia
10. Milan Jesenský, Mgr., 67 r.,
dôchodca, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 274, Hnutie za
demokraciu
11. Marta Jozefíková, PhDr., 61 r.,
projektová manažérka, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 26,
Kresťanskodemokratické hnutie
12. Michal Koňuch, Mgr., 33 r.,
manažér, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1160, SIEŤ
13. Alojz Kormanec, 51 r.,

konateľ, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1378, SMER –
sociálna demokracia
14. Vladimír Kormanec, Ing., 30 r.,
technik, Krásno nad Kysucou,
Blažkov 569, nezávislý kandidát
15. Dagmar Labáková, Mgr., 46 r.,
referentka, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 1964, nezávislý kandidát
16. Mário Lastovica, 39 r.,
elektrotechnik, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1331,
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Miloš Lastovica, 47 r.,
robotník, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 14, nezávislý
kandidát
18. Jana Lehocká, Mgr., 41 r.,
charitatívno-sociálna pracovníčka,
Krásno nad Kysucou, Kalinov 976,
NOVA
19. Rudolf Masár, 40 r.,
živnostník, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 111, SMER –
sociálna demokracia
20. Jozef Mozol, Mgr., 27 r.,
moderátor/redaktor, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1274,
nezávislý kandidát
21. Jozef Murín, Bc., 62 r.,
pedagóg, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 251,
Komunistická strana Slovenska
22. Gregor Nadzam, 22 r.,
študent, Krásno nad Kysucou,
Blažkov 575, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická
strana
23. Marián Ondrušek, Mgr., 41 r.,
pedagóg, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1331, Strana
demokratického Slovenska
24. Martin Ondruška, Mgr., 33 r.,
pedagóg, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 70, SMER –
sociálna demokracia
25. Jaroslav Pagáč, 52 r.,
zástupca primátora, Krásno nad
Kysucou, Kalinov 2000, Hnutie za
demokraciu
26. Michal Pagáč, 31 r.,
súkromný podnikateľ, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1433,
Strana moderného Slovenska
27. Jozef Pauk, PhDr., 62 r.,
vys. pedagóg, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 125,
Kresťanskodemokratické hnutie
28. Ján Pitoňák, PaedDr., 37 r.,
učiteľ SOŠ-DaS, Krásno nad
Kysucou, Kalinov 1977, nezávislý
kandidát
29. Irena Plánková, 56 r.,
zubná sestra, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 1454, nezávislý kandidát
30. Štefan Ploštica, 66 r.,
dôchodca, Krásno nad Kysucou,

Krásno nad Kysucou 1233, SMER –
sociálna demokracia
31. Peter Poláček, Ing., 46 r.,
elektrotechnik, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 108,
Kresťanskodemokratické hnutie
32. Radoslav Polák, 35 r.,
živnostník, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 192, SMER –
sociálna demokracia
33. Zuzana Poništová, 42 r.,
nezamestnaná, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 1283, nezávislý kandidát
34. Peter Presalovič, 31 r.,
hasič–záchranár, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1331,
Strana moderného Slovenska
35. Milan Rebroš, JUDr., 39 r.,
prednosta OÚ, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1303, SMER –
sociálna demokracia
36. Miloš Šadlák, 32 r.,
živnostník, Krásno nad Kysucou,
Blažkov 1236, Slovenská národná
strana
37. Michaela Šimášková, Mgr., 29 r.,
skladníčka, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1086,
Magnificat Slovakia
38. Miroslav Škrobian, 42 r.,
vodič, Krásno nad Kysucou, Krásno
nad Kysucou 1108, SMER – sociálna
demokracia
39. Zdenko Štrba, 38 r.,
športovec, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1434, Hnutie za
demokraciu
40. Peter Šuráb, 43 r.,
živnostník, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 1358, SMER –
sociálna demokracia
41. Ján Šustek, 24 r.,
predajca, Krásno nad Kysucou,
Krásno nad Kysucou 48, Slovenská
národná strana
42. Marián Šustek, 49 r.,
vedúci dopravy, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 247,
SMER – sociálna demokracia
43. Pavol Targoš, 64 r.,
dôchodca, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 313, Hnutie za demokraciu
44. Anna Trauerová, Ing., 49 r.,
odborná radkyňa, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1163,
SMER – sociálna demokracia
45. Miloslav Tvrdý, Ing., 48 r.,
ekonóm, Krásno nad Kysucou,
Kalinov 294, nezávislý kandidát
46. Peter Zapletal, MUDr., 66 r.,
lekár, Krásno nad Kysucou, Krásno
nad Kysucou 1163,
Kresťanskodemokratické hnutie
47. Ján Zátek, 49 r., konateľ poľnohospodárskej firmy, Krásno nad
Kysucou, Krásno nad Kysucou 1273,
Hnutie za demokraciu
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Cestovanie je úžasná vec a pokiaľ je
spojené s tými, ktorých máte najradšej...
Ešte raz sa vrátime k letným prázdninám spolu so svetoznámou opernou a operetnou
speváčkou a hlavne našou rodáčkou Oľgou Bezačinskou ml. Zaspomínala si s nami
na svoju prázdninovú cestu nieken krásami Talianska.
bolo cítiť vôňu sušených paradajok, olív, pizze a
a bazalky. Len veľmi ťažko sme sa po týždni lúčili
s touto nádherou. Bolo to očarujúce. Určite sa tam raz
ešte vrátime.
Na záver putovania Talianskom, sme sa vydali na
plavbu obrovskou loďou po západnom Stredomorí.
Naša loď vyrazila od pobrežia talianskej La Spezie
a pokračovala v smere Francúzsko, kde sme navštívili
mesto Marseille, druhý deň mestečko Pallmanova na
ostrove Mallorka a na ostrove Malta sa môj syn dokon-

Skupina KYSUCKÝ PRAMEŇ v Krásne
predstavila svoje desiate cédečko
V piatok 17. októbra 2014 sa v Kultúrnom dome v
Krásne nad Kysucou stretli priaznivci populárnej
skupiny Kysucký prameň z Oščadnice. Koncert spojili s
odprezentovaním ich desiateho CD albumu. Kysucký
prameň je jedna z najúspešnejších a aj najpopulárnejších
folklórnych skupín na Kysuciach, známa aj na TV Šláger.
Oficiálne vznikla v roku 1997, aby uchovali krásne
ľudové piesne, ktoré po stáročia vytváral chudobný
kysucký ľud.
Zaplnenou sálou sa ozývali známe piesne z predchádzajúcich albumov a zazneli aj piesne z nového CD.
Koncerty Kysuckého prameňa sú spojené s úžasnou
atmosférou, ktorú vedia vytvoriť fanúšikovia nielen z
Kysúc. Tentokrát prišli členovia z viacerých fanclubov.
Nepochybnú zásluhu na tejto príjemnej atmosfére mal
moderátor Stanislav Vitáloš. V hudobných prestávkach

zabával obecenstvo vtipnými príbehmi zo života.
Na rad prišiel aj očakávaný “krst” CD, ktorého krstným otcom sa stal primátor mesta, Ing. Jozef Grapa.
Mesto Krásno nad Kysucou každoročne organizuje pre
seniorov v októbri podujatie v rámci úcty k starším a
tento rok využilo práve možnosť tohto koncertu.
Skupina Kysucký prameň dostala krásnu tortu, na
ktorej svietilo symbolických 10 sviečok.
Zabávali sa nielen tí skôr narodení, ale aj mladší. Po
vyše dvojhodinovom koncerte si diváci vypýtali od
skupiny ešte ďalšie hudobné prídavky. Koncert mal
medzi divákmi veľký úspech a jeho záver sprevádzal
obrovský aplauz a standing ovation. Kysucký prameň sa
teší veľkej obľube a svojim fanúšikom má stále čo predstaviť. Piesne plné emócii, Kysúc a ľudskosti rozozvučia
nejedno srdce.
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neexistuje. Takže sme strávili dva veľmi pohodové týžKysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude
dne, plné odpočinku.
uskutočnená
zámena
pozemok č. 371,Keďže
ktorého
je vlastA potom začalo
naše za
dobrodružstvo...
sme
túži2. Hlasovalo sa
níkom
v
podiele
z
celkovej
výmery
926
m
li spoznať neznáme miesta, vybrali sme sa autom krípodľa
zákonapo
č. 258/2009
par. 9a, odst.
žom krážom
Taliansku.–Navštívili
sme9.Benátky,
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
žiadosť
príspevok
Veronu a veľa ďalších krásnych miest, aleona
jedno na
dopravu
detí do letného
detského
ktoré
orgaz nich nezabudneme
už nikdy.
A to tábora,
je Cinque
terre.
Je
to 5 malých
v talianskej Ligúrii,
nizuje
farskérybárskych
pastoračnémestečiek
centrum prostredníctvom
hnuv ktorých
vraj kedysi
prebývali
morskí
tia
kresťanských
detí
a mládeže
v piráti.
sume 498 eur.
Prenádherné miesta, kde domy padajú zo skál
do mora. Majú prekrásne farby, žltá, ružová, zelená a
život sa tu, v dobrom slova zmysle, zastavil asi pred
100 rokmi. Ľudia sa živia lovom rýb a predajom toho,
čo sami vypestujú. Ocitli sme sa jednoducho v rozprávke plnej farieb, vôní a šumenia prenádherného
ligurského mora, ktorého vlny pri pobreží dosahovali
miestami až šiestich metrov. Bol to raj na zemi. Všade

Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapica kúpal s delfínmi. Pokračovali sme na Sicíliu, do
tole príspevky.
krásneho historického mestečka Trapani, kde malo
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
more nádhernú tyrkysovú farbu. Plavbu sme zakončili
mestského
nachádzajúceho
sa úžasný
pod zemským
výletom dovodovodu
Ríma a nevynechali
sme ani
povrchom
parcely
číslo
7250/29
katastri
obce tak, aby
Vatikán. Bol to neuveriteľný týždeň plný zážitkov,
stavebník
p.
Jozef
Hájny
mohol
na
tomto
mieste
kedy sme každý deň poznávali inú krajinu, inú realizokultúvať
stavbu žumpy.
ru, stretávali
inak hovoriacich ľudí a videli neuveriteľč.84/2010
– MZpamiatok.
schvaľujeMali
prenájom
néUzn.
množstvo
krásnych
sme takpozemku
možparcelné
č. 98/1
o výmere
20 m2 nanádhera.
položenie novinosť poznať
kus histórie.
Jednoducho
Ešte doteraz
zo p.
všetkých
zážitkov
žijeme.
A jaza
nového
stánku
Emilovitýchto
Kováčovi,
Krásno
č. 250
mám po prvýkrát
pocit, že som svojmu synovi dala
prenájom
100 eur ročne.
ďaleko
ako inokedy.
Pretože
žiadneodpredaj
materiálnečasti
Uzn. viac
č. 85/2010
– MZ
schvaľuje
veci
nikdy
nenahradia
zážitky,
ktoré
si
človek
uchová
2
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m vybratému uchádzauž
navždy.
Mám
pocit,
že
jeho
duša
je
teraz
ešte
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
bohatšia. Vytvoril si denník, kam si nalepil fotografie,
eur/m2.
mapy, prospekty a ku každému miestu napísal pár
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
viet. Je veľmi milé v ňom2listovať. Cestovanie je úžasná
12416/6
o výmere
102 m
, 12415/2
o výmere
1415 m2,
vec a pokiaľ
je spojené
s tými,
ktorých
máte najradšej,
2
2
12415/7
výmere 21Verím,
m , 6068/1
o výmere
361 m , 6068/12
je to o too silnejšie.
že je na
svete nespočetné
2, 6068/23
omnožstvo
výmere prekrásnych
87 m2, 6068/22
o
výmere
177
miest a ja som veľmimvďačná,
že
2
2
osme
výmere
m , 12611/2
o výmere
352 m pre
ENZA
s.r.o.,
mali18
možnosť,
vidieť
aspoň niektoré
z nich.
Boli
to pre nás zatiaľ tie najkrajšie prázdniny a ja dúfam, že
nie posledné.
Koniec augusta sme strávili na Kysuciach u maminy.
Prišla aj sestra s rodinkou a naše deti sa spolu do
sýtosti vyšantili. Kysuce stále zostávajú mojou srdcovou záležitosťou a už teraz sa veľmi teším na zasnežené Vianoce, kedy sa tu opäť zíde celá naša rodina.”
ĽP
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Práce na rekonštrukcii
starého mosta pokračujú

Poberatelia dávky
v hmotnej núdzi vykonávajú
prospešnú prácu pre mesto
Občania nášho mesta, ktorí si musia dávku v hmotnej
núdzi odpracovať, pracujú na rôznych prácach, ktoré sú
prospešné pre mesto. Rozdelení sú podľa jednotlivých
mestských častí, prípadne lokalít tak, aby nemuseli
dochádzať ďaleko. Zatiaľ títo nezamestnaní pracovali
prevažne na čistení a úprave potokov pred blížiacou sa
jeseňou, aby zvýšenie ich hladiny neohrozovalo okolité
domy, opravovali nespevnené cesty do jednotlivých
osád, ktorých má mesto niekoľko, čistili rigoly a priekopy okolo komunikácií, natierali a upravovali okolie
autobusových zastávok, odstraňovali nálety v okolí sídlisk a verejných budov, čistili záchytné rigoly na komunikáciach, robili nové odrážky vody na nespevnených
cestách. Pre naše mesto vykonali veľa užitočnej práce a
aj naďalej budú pracovať na podobných úlohách.

PRACOVNÁ DOBA
mestskej polície v októbri
Z dôvodu čerpania dovoleniek bude mestská polícia v Krásne nad Kysucou pracovať
v mesiaci október v nasledujúcich časoch:
Pondelok:
07.00 – 15.00 hod.
Utorok:
07.00 – 15.00 hod.
Streda:
07.00 – 15.00 hod.
Štvrtok:
07.00 – 15.00 hod.
Piatok:
07.00 – 13.00 hod.
Sobota:
19.00 – 08.00 hod.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2014
November
December

Blažkov
24.
15.

Krásno Kalinov
25.
26.
16.
17.

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

Krásňan
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GOSPELOVÉ KYSUCE 2014

Starý most cez rieku Bystrica, ktorý spája naše mesto
s Bystrickou dolinou a je zároveň príjazdovým mostom
do centra, stále opravujú. Rekonštrukčné práce trvajú od
augusta tohto roku. Pôvodne mali byť dokončené
v októbri, no po kontrolnom dni, ktorý začiatkom
októbrového mesiaca zvolal primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, je jasné, že most sa bude rekonštruovať dlhšie,
než sa plánovalo.
Na kontrolnom dni sa stretli investor, t. j. Správa ciest
Žilinského samosprávneho kraja, dodávateľ so svojimi
subdodávateľmi, zástupcovia okresného úradu, Správy
ciest Čadca, OO PZ – Dopravného inšpektorátu Čadca,
stavebný dozor a ďalšie zainteresované osoby. Primátor
mesta zdôraznil, že pre mesto je dôležité most, ktorého
rekonštrukčné práce sa značne rozšírili, lebo ide
o dôležitý historický objekt, v čo najkratšom čase sprevádzkovať.

„Dohodli sme sa teda na postupe, ktorý by urýchlil práce,
i tie, ktoré sú navýšené oproti projektu, tak, aby bol most aspoň
provizórne spustený do zimnej prevádzky,“ informoval
primátor. Mesto požadovalo pripraviť nový harmonogram prác s jednotlivými termínmi realizácie, aby niektoré práce, ktoré nebránia sprevádzkovaniu mosta, boli
presunuté na jarné obdobie a naopak. „Treba zrýchliť
práce, ktoré umožnia spojazdniť most aspoň v jednom pruhu,“
vysvetlil primátor.
LH

JESENNÁ VYCHÁDZKA
Jedno pekné jesenné popoludnie sa vybrali žiaci zo
školského klubu na vychádzku po našej obci. Ako sme tak
kráčali, zbadali sme za jedným plotom veľké oranžové
čudo. Bola to obrovská tekvica, ktorú vypestovala pani J.
Chylá z Kalinova. Porozprávala nám príbeh o tejto tekvici.
Zasadila celý balík tekvicových semienok, lenže slimáci jej
skoro všetky mladé rastlinky zničili. V záhone teda
zostalo len zopár tekvicových výhonkov a medzi nimi aj
táto obrovská tekvica. Tá stále rástla, rástla a možno ešte
rastie, ak ju pani Jožka zo záhonu nevytrhla. Bol to pre
nás veľký zážitok a chceme sa týmto spôsobom
poďakovať pani Jožke za ochotu, pozvať nás do svojej
záhradky a potešiť sa z jej pestovateľských úspechov.
Žiaci a pani vychovávateľka, ŠKD v Krásne–Kalinov

V dňoch 6. – 7. septembra 2014 sa v Kultúrnom
dome v Krásne nad Kysucou uskutočnil hudobný
festival Gospelové Kysuce 2014. Návštevníkov už
tradične čakal bohatý program, v ktorom sa
predstavili skupiny zo Slovenska a Českej republiky.
Program začal v sobotu vystúpením skupiny
Emauz a pokračoval ďalšími hudobnými
vystúpeniami skupín Prečo nie?, Godknows a Espé,
ktorí roztancovali publikum. Divákom sa predstavila
aj veľmi obľúbená skupina Lamačské chvály a
skupina Jiný Rytmus z Českej republiky. Posledné
dve spomenuté sme v meste hosťovali už viackrát.
V nedeľu pokračoval program Gospelových Kysúc
o 10.45 hodine sv. omšou v kostole sv. Ondreja, ktorú
spevom sprevádzal mládežnícky spevácky zbor
Makabi. O 14.30 hodine bol pripravený program pre
tých najmenších, vytvorený zábavnými súťažami a

piesňami pre deti. Potom sa divákom predstavila
gospelová tanečná skupina JI:DI, ktorá svojím
vystúpením zaujala obecenstvo. Pre zúčastnených
bola pripravená prednáška na tému „Manželstvo
dnes“, ktorú odprezentoval vdp. Roman Seko.
Večer na divákov opäť čakal koncert gospelovej
hudby a so svojím hudobným vystúpením sa
predstavila skupina Dizraeli. Zlatým klincom celého
festivalu bolo bez pochýb vystúpenie speváčky Janais
s kapelou.
Festival Gospelové Kysuce je obľúbeným
podujatím nielen medzi staršími, ale aj medzi
mládežou a pravidelne sa jej zúčastňujú ľudia zo
širokého okolia. Počas viacerých ročníkov festivalu sa
v Krásne nad Kysucou predstavili najznámejšie
gospelové skupiny zo Slovenska, Českej republiky
Poľskej republiky, dokonca aj z Anglicka.
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Študentský život v Strednej odbornej škole
drevárskej a stavebnej

KRÁSŇANSKÉ STUDNIČKY

Rockové koncerty v meste patria k obľúbeným

V piatok 10. októbra 2014 sa v klube Drevina v
Krásne nad Kysucou uskutočnilo hudobné podujatie,
s názovom Rocková noc, vol. 1.
Organizátor rockovej noci Eduard Koprna chcel nadviazať na tradíciu rockových koncertov, ktoré sa v
minulosti v tomto klube konali. Od prvého koncertu
ubehlo už 10 rokov. A to, že sa aj v tomto roku konalo
takéto podujatie, hovorí o tom, že rocková hudba sa
na Kysuciach teší obľube a stále je dosř kapiel a fanúšikov.
Podujatie začalo krátko po 21. hodine vystúpením
kapely Tak či onak zo Starej Bystrice. Kapela funguje

od roku 2013 a predviedla punk-rockové skladby z ich
debutového CD. Ďalším účinkujúcim bola kapela
Bezpochýb z Turzovky. Krátko po polnoci vystúpila
skupina Alfa z Nesluše, ktorá sa nášmu publiku
predstavila aj na Dňoch mesta Krásno.
Atmosféra podujatia vygradovala pri vystúpení
domácej kapele Tribute Of Rock (T.O.R.). Výborná
zábava pri tónoch známych rockových pesničiek v
prevedení T.O.R. bandu trvala až do tretej hodiny rannej. V blízkej budúcnosti sa fanúšikovia môžu tešiť na
pokračovanie tohto podujatia, pod názvom Rocková
noc, vol. 2.
Tribute Of Rock sa týždeň po koncertnom vystúpení
v Drevine predstavila publikum v Martine. Dňa 31.
októbra 2014 skupina koncertuje v Čadci v podniku
Roxy a 27. decembra 2014 na Zimnom festivale pod
Veľkou Račou. V pláne majú tiež koncert v Ostrave.

Žiaci SOŠ drevárskej a stavebnej začali realizovať projekt obnovy studničiek a prameňov. Získali finančné
prostriedky z projektu SPPoločne pre domovinu –
životné prostredie „Zlepšíme SPPoločne Slovensko“, v
ktorom boli úspešní.Nápad oživiť pôvodné studničky v
jednotlivých osadách mesta chytil za srdce nielen žiakov, ale žije ním celá škola a celé mesto. Projekt predložili primátorovi mesta, Ing. Jozefovi Grapovi, ktorý ho
prijal s nadšením, súhlasil s navrhovanými aktivitami a
poskytol aj pomoc pri realizácii tohto projektu.V rámci
projektu by chceli sprístupniť päť studničiek s pramenitou vodou, aby sa k ním ľudia ľahšie dostali. Už existujúce studničky, ktoré si pamätajú ešte staré mamy a
otcovia vyčistia, vyložia a spevnia prírodnými kamienkami, osadia k ním lavičky z prírodného dreva a vybudujú tak mini oddychovú zónu. V školskom laboratóriu
zistia zloženie vody a návštevníci si o ňom budú môcť
prečítať na tabuliach v blízkosti jednotlivých studničiek. Na projekte je zaujímavé i to, že žiaci ho realizujú
za úzkej spolupráce s dobrovoľníkmi a osadníkmi
mesta. Plánujú spoločné stretnutia s osadníkmi a návštevníkmi jednotlivých lokalít za účelom rozhovoru o
vzájomných zážitkoch, príbehoch, aby sa tak mohli
podeliť o informácie týkajúce sa jednotlivých studničiek, zistiť ako je možné chrániť tento vzácny dar zeme,
ako ho využívať a naučiť rekreantov a turistov správať
sa uvedomelo v prírode a aby tak zveľaďovali krásy
prírody.
„Zlepšime SPPoločne Slovensko“ Tento projekt sa uskutočnil
vďaka podpore z programu SPPoločne.

predsedu Žilinského samosprávneho kraja a poslanca
NR SR Ing. Juraja Blanára. Hlavným cieľom exkurzie
bola priama účasť žiakov na zasadnutí Národnej rady
SR. Pre žiakov bola veľkým zážitkom kontrola pri vstupe do budovy. Pracovníci sa hneď za vstupnou bránou
postarali, aby všetci žiaci aj pedagógovia prešli skenerom. Predtým však museli dať kovové predmety, mobily a tašky na zröntgenovanie. Po vstupe do budovy parlamentu a po absolvovaní bezpečnostných opatrení
sprievodca v sieni J. M. Hurbana žiakov oboznámil
s históriou Národnej rady, so štátnymi symbolmi našej
vlasti a procesom vzniku Ústavy SR, prezreli si vo vitrínach kópiu Ústavy SR, pečate, vlajky. Získali informácie o práci poslancov, prezreli si miestnosti. Pán Blanár
pozval žiakov do rokovacej sály, kde im podrobne
vysvetlil, ako fungujú hlasovacie zariadenia, ako sa
poslanci hlásia o slovo pri rozprave, ako sa prijímajú
zákony. Porozprával im o práci poslancov parlamentu.
Najviac žiakov zaujal samotný priebeh zasadnutia, keď
mali možnosť priamo v rokovacej sieni sledovať rozpravu k jednotlivým zákonom. Žiakov zaujali aj obrazy
Albína Brunovského na chodbe. Sprievodca im vysvetlil, čo jednotlivé obrazy predstavujú a ako vznikali.
Celá návšteva NR SR bola veľmi pútavá a bola hodnotným doplnkom k všeobecnému rozhľadu.

ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
Tohtoročnou jeseňou začína Študentská kvapka krvi 13.
októbra. Tento rok „beží“ pod sloganom Nebuď tuniak
a daruj krv! Je zameraná na získavanie prvodarcov,
medzi ktorými sú najmä mladí ľudia.
A preto už tradične neváhame aj my a do Študentskej
kvapky krvi sa opäť zapojila aj naša škola a Centrum
voľného času. Dňa 16. októbra 2014 navštívilo 16 žiakov pod vedením koordinátorky Mgr. A. Trlicovej
hematologicko-transfúzne oddelenie NsP v Čadci.
Keďže kampaň bola zameraná na získavanie prvodarcov, o to potešujúcejšie bolo, že väčšina z nich boli
prvodarcovia. Poctou pre našich darcov bolo aj samotné
privítanie od predsedu Mládeže Slovenského
Červeného kríža, územného spolku Čadca Jána Vojtáša.
Naše rozhodnutia môžu ovplyvniť životy iných ľudí
a ako povedal jeden zo študentov: „...nemusíme robiť nič,
len mať odvahu...“.

ZREVITALIZOVANÉ IHRISKO
S UMELOU TRÁVOU

NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV
v Národnej rade Slovenskej republiky
SOŠ drevárska a stavebná dňa 17. septembra 2014
usporiadala exkurziu do hlavného mesta Bratislavy
s cieľom navštíviť parlament. NR Slovenskej republiky
je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom.
Táto akcia sa mohla uskutočniť vďaka pozvaniu od

Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne
nad Kysucou rovnako ako na vedomostiach a zručnostiach svojich študentov záleží aj na tom, aby mali dostatok
pohybu. Práve preto každý rok usporadúvajú niekoľko
turnajov. Keďže umelý trávnik na ihrisku bol už značne
zničený, uskutočnila škola revitalizáciu ihriska s umelou
trávou. Cieľom školy je podporovať rôzne pohybové a
športové aktivity nielen študentov, ale taktiež aj širokej
verejnosti. Z toho dôvodu je možnosť prenajať si toto
ihrisko, aby tak aj verejnosť mohla aktívne využívať svoj
voľný čas.
Mgr. Mária Gavenčiaková
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POZVÁNKA

KRÁSŇANSKÁ DESIATKA 2014 – 31. ročník
Mesto Krásno nad Kysucou pozýva bežcov i nadšencov
na 31. ročník cestného behu Krásňanská desiatka, ktorý
sa uskutoční v nedeľu – 9. novembra 2014 o 10.00 hod.
na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou.
Prezentácia: od 08.00 hod. do 09.45 hodiny.

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

MATRIKA
„ČERVENÉ JABĹČKO“ v Materskej škole U Michálkov
Slová tejto piesne najlepšie vystihujú, kedy bola v MŠ Krásno nad Kysucou – Michálkov zorganizovaná aktivita s
rodičmi pri príležitosti Európskeho dňa rodiny a školy. Deti si na popoludnie pripravili tance, jesenné básne, piesne.
Spolu s rodičmi vyrábali jedinečné výtvory s jesennou tematikou – s využitím prírodného materiálu. Na konci si
všetci pochutili na skvele pripravenej hostinke, ktorú pripravili rodičia a pani učiteľky. Prežili spolu krásne jesenné
popoludnie na, ktoré sa tak rýchlo nezabudne.

Matrika
Tesári zo SOŠds v Krásne
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková

nad Kysucou prví v súťaži
„Mladý remeselník 2014“

Stredná odborná škola drevárska a stavebná sa zúčastňuje rôznych odborných súťaží zručností a snaží sa
Úmrtie
zmerať si svoje sily so súpermi z iných škôl. Dňa 14.
Pavel
Kurinec
r., Mária
Kopásková
806.r.,ročníka
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JĎodbore tesár si odniesli krásne 1. miesto. Víťazné
družstvo tvorili Rastislav Rybár a Andrej Gera. V tejto

NARODENÍ
Vratislav Kocifaj, Marek Kopásek,
Sára Holazová, Dominika Bučeková,
Juraj Sihelník, Ema Kosturáková,
Klára Magátová, Filip Šurina,
Vladimír Škola, Barbora Šusteková,
Sebastián Vaňovec, Kristína Valíková,
Emma Žilinčárová, Ema Ondrušková,
Timea Janošíková
ÚMRTIA
Štefánia Gáliková, Alojzia Šusteková,
Pavel Šustek, Justína Kopásková,
Emília Koptáková, Štefan Borik,
Josef Vaněk

kategórii boli preskúšaní z teoretickej a praktickej časti
tohto oboru. Museli čo najlepšie vyhotoviť test z odborných vedomostí a z praktickej časti zhotoviť kŕmidlo
pre zverinu podľa skice. Hodnotil sa nárez materiálu a
jednotlivé časti konštrukcie, dodržanie rozmerov, rovnobežnosti a uhlovania, montáž jednotlivých dielov
a celku, dodržanie BOZ a PO, poriadok, čistota pracoviska a samozrejme dodržanie pracovného limitu. Žiaci
zastupujúci učebný odbor murár sa umiestnili na 5.
mieste.Týmto našim žiakom prajeme veľmi veľa podobných úspechov. Mladý remeselník splnil svoj účel a
prispel k rozvoju a propagácii odborného vzdelania
v regionálnom školstve aj na Kysuciach.
Mgr. Mária Gavenčiaková

SOBÁŠE
Jozef Zuzčák a Anna Ihelková,
Martin Strapko a Lenka Saksonová,
Dávid Kasaj a Júlia Beňová,
Rastislav Jarabica a Lenka Vorková,
Martin Švancár a Petra Mičicová,
Marek Kordek a Eva Baltiarová,
Peter Ozaňák a Monika Baltiarová,
Daniel Holák a Ing. Lenka Nečedová,
Ing. Jozef Suchoň a Katarína Grajciarová

ŽIACI
Mladší – 1. až 5. ročník – 1 000m
Starší – 6. až 9. ročník – 3 000m
Štartovné pre kategórie mužov a žien sú 2 Eura, žiacke
kategórie sú bez poplatku a len pre neregistrovaných
bežcov. Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny
a tiež prémia za prekonanie časového rekordu 10 km
trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír.
Tešíme sa na Vašu účasť! Informácie:
MsÚ Krásno nad Kysucou, tel.: 041/438 5 200,
e-mail: info@mestokrasno.sk

JUBILANTI
september – október 2014
85 roční
Irena Kopásková
Štefan Golas

80 roční
Jolana Buchtová
Veronika Grapová
Anna Kormancová

75 roční
Ján Švábik
Alžbeta Labáková
Štefánia Vojtíková
Ondrej Capek
Anna Ďuranová
Anna Kolenová

70 roční
Lýdia Boriková
Anton Lehocký
Agnesa Kuricová
Štefan Janošík

12

ŠPORT

Krásňan

Naši vzpierači sa zúčastnili
Medzinárodného turnaja mládeže
výraze. V dvojboji nadvíhal 230 kg a získal tak 3. miesto. V poslednej skupine štartoval Meliš Lukáš v trhu
zdolal 68 kg, v nadhode 80 kg a v dvojboji nadvíhal 148
kg a patrilo mu tak 22. miesto. Na tento turnaj sa súťažiaci poctivo pripravovali a podarilo sa im obhájiť
víťazstvo z minulého roka.

V dňoch 26. – 27. septembra 2014 sa konal 2. ročník
Medzinárodného turnaja mládeže vo vzpieraní v Horní
Suché. Na tomto turnaji sa zúčastnilo až 102 pretekárov. V piatok štartovalo 50 mladších žiakov v štvorčlenných družstvách a zároveň každý súťažiaci bojoval sám
za seba na sin. body. Krásno nad Kysucou nastúpilo v
zložení Marian Poláček, Dominika Brodová, Marek
Krištof a Matej Adámek, ktorý bol na súťaži po prvýkrát. Zo siedmych družstiev sme skončili na štvrtom
mieste výkonom 501 sin.b. Ako jednotlivci si najlepšie
počínali Marian Poláček, ktorý svojím výkonom v trhu
zdolal nad hlavu 38 kg a v nadhode pokoril 47 kg. Od
medaily ho delili iba tri body, no aj napriek tomu je
veľký úspech skončiť medzi toľkými pretekármi na 4.
mieste. Dominika Brodová skončila na 15. mieste výkonom v dvojboji 56 kg. Ďalší pretekár, Marek Krištof,
skončil na 30. mieste výkonom 64 kg v dvojboji.
Posledný z mladších žiakov z Krásna, Matej Adámek,
skončil na 38. mieste výkonom 60 kg v dvojboji.
V sobotu pokračovali starší žiaci v súťaži v trhu a nadhode súpažnom. Krásno nad Kysucou nastúpilo v zložení Patrik Broda,Vladimír Kubala, Samuel Paulus a
Meliš Lukáš. V tejto kategórii štartovalo až 52 pretekárov z Čiech, Slovenska a Poľska. Pravidlá boli rovnaké
ako u mladších žiakov. Ako prvý pretekár nastúpil
Patrik Broda a svojím výkonom potvrdil, že v prvej
skupine nemá premožiteľa. V trhu zdolal 97 kg a spravil si tak osobný rekord. V nadhode zdolal všetky tri
pokusy a zastavil sa na 111 kg. Osobný rekord sa mu
podaril aj v dvojboji, kde nadvíhal 208 kg a skončil tak
celkovo na 2. mieste. V druhej skupine štartoval
Vladimír Kubala, ktorý sa v trhu zastavil na 75 kg a v
nadhode pokoril 92 kg. V dvojboji nadvíhal 167 kg a
umiestnil sa na 11. mieste. V tretej skupine štartoval
Paulus Samuel, ktorý v trhu začal na 100 kg, druhý
pokus zvýšil na 105 kg a aj tretí pokus 110 kg zdolal s
prehľadom. V nadhode začal na 115 kg a úspešný bol aj
druhý pokus 120 kg. Tretí pokus 125 kg mu spadol vo

Poradie družstiev mladších žiakov:
Horní Suchá 811 b.
Trenčín 581 b.
Rotava 528 b.
Krásno nad Kysucou 501 b.
Nové Mesto nad Váhom 472 b.
Havírov 406 b.
Ostrava 385 b.

Celkové poradie:
Krásno nad Kysucou 922 b.
Horní Suchá A 933 b.
Bohumín 740 b.
Nové Mesto Nad Váhom 738 b.
Horní Suchá B 717 b.
Cheb 662 b.
Havířov 558 b.
Ostrava 479 b.
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