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Furmanské preteky 2015
Dňa 19. septembra 2015 sa v našom meste uskutočnil
1. ročník súťaže ťažných koní s názvom Furmanské
preteky 2015. Organizátorom podujatia bola Asociácia
furmanov Slovenska v spoluprací s našimi rodákmi
Eduardom Koprnom a Emilom Kuljovským.
Pretekov sa zúčastnilo so svojimi krásnymi koňmi
sedem furmanov z Čiech, Slovenska a Poľska.
Program začal vozovým sprievodom cez mesto, ktorého sa zúčastnili okrem súťažiacich furmanov aj predstavitelia mesta Krásno – primátor Jozef Grapa a starosta Zborova nad Bystricou Juraj Hlavatý a niekoľko
ďalších občanov mesta. Po krátkych príhovoroch preteky oficiálne odštartovali o 10-tej hodine. Súťažilo sa
v disciplínach práca s drevom, vozatajský parkúr a
najlákavejšou disciplínou, kráľovskou bol ťažký ťah,
kde kôň ťahá od štartu jeden kmeň, po 10 metroch
pomocník furmana pripevní druhý a po 20 metroch aj
tretí kmeň. Na absolvovanie 50-metrovej trate je limit
2 minúty. Na záver pretekov bola pre návštevníkov
pripravená tombola. Program furmanských pretekoch
sprevádzala moderátorka Janka Schimurdová a ľudová skupina Šuhaji zo Zborova nad Bystricou.

Výsledky:
Prvá disciplína – Vozatajský parkúr
Jednotky – 1. Šulava Miroslav, 2. Marián Mlich,
3. Gavlas Miroslav
Páry – 1. Pochyba Martin, 2. Kubica Peter,
3. Šulava Miroslav
Druhá disciplína – Práca s drevom na presnosť
Jednotky – 1. Šulava Miroslav, 2. Marián Mlich,
3. Kováč Tomáš
Páry – 1. Kubica Peter, 2. Šulava Miroslav,
3. Pochyba Martin
Tretia disciplína – Ťahanie dreva na čas
Jednotky – 1. Šulava Miroslav, 2. Kováč Tomáš,
3. Marián Mlich
Páry – 1. Kubica Peter, 2. Pochyba Martin,
3. Šulava Miroslav
Celkový víťaz vo všetkých disciplínach
Jednotky – 1. Šulava Miroslav ml., 2. Mlich Marián,
3. Kováč Tomáš
Páry – 1. Kubica Peter, 2. Pochyba Martin,
3. Šulava Miroslav
Pohár primátora Šulava Miroslav ml.
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Kysucký prameň, opäť vydarený koncert
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Riešenie komunálneho odpadu
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Európsky týždeň mobility

Nové nádoby budú rozmiestňované nielen v centre a na
sídliskách, ale i v jednotlivých mestských častiach, tak
aby k nim mali ľudia dobrý prístup. Budú umiestnené
napríklad pred obchodmi s potravinami, kde občania
chodia najčastejšie, ale i pri niektorých autobusových
zastávkach, prípadne na križovatkách jednotlivých
ulíc, aby ľudia nemali z domov ďaleko nosiť sklené
alebo plastové odpady.

V sobotu 3. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome v
Krásne nad Kysucou stretli priaznivci populárnej skupiny Kysucký prameň, aby sa zúčastnili ich koncertu,
ktorý bol spojený s uvedením do života v poradí ich už
jedenásteho CD albumu. Po úvodných slovách moderátora večera Stana Vitáloša, ktorý pravidelne sprevádza
Kysucký prameň na podujatiach, zazneli piesne nielen
z nových CD, ale aj z predchádzajúcich desiatich nosičov. Zámerne píšem z nových, nakoľko kapela pripravila pre divákov jedno milé prekvapenie a uviedla do
života aj dvanáste CD, ktoré vzniklo len tri dni pred
koncertom.
Ako po ostatné dva roky aj tento rok sa krstu zhostil
primátor mesta Krásna Jozef Grapa a poprial kapele
veľa úspechov, veľa koncertov a veľa, veľa predaných
CD nosičov. Hudobníci pripravili pre primátora ale aj
pre občanov Krásna veľké prekvapenie keď zložili a
prvýkrát vystúpili s novou pesničkou o Krásne nad
Kysucou, ktorá sa poslucháčom v sále veľmi páčila a
museli ju na konci opakovať. Kapelník prisľúbil, že túto

POZVÁNKA
Koncert František
a Vojta Nedvědovci
Pozývame Vás na Koncert Františka
a Vojta Nedvědovcov, ktorý sa bude konať
9. novembra 2015 o 19:00 hod.
v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou.
Vstupné: 9 Eur
Lístky si môžete zakúpiť v mestskej knižnici
tel. 041/4385239, alebo na tiketportále.

pieseň, ktorú zložil na žiadosť primátora a uverejnia ju
ako prvú skladbu na ďalšom 13. CD.
Koncert samozrejme neskončil poslednou ohlásenou
piesňou, ale diváci si vyžiadali ešte zopár prídavkov.
Po koncerte sa ešte rozprávali, fotili a podpisovali svojim fanúšikom na zakúpené nové CD nosiče. Bol to
opäť veľmi úspešný koncert kapely Kysucký prameň v
Krásne.

Kalendár podujatí 2015
NOVEMBER
•Krásňanská desiatka – 8. november 2015,
tradičký 32. ročník bežeckých pretekov na 10 km
DECEMBER
•Krásňanské Ondrejovské hody – 29. november
2015, hody spojené s kultúrnym programom na
námestí sv. Ondreja pred kostolom a na Námestí
mieru
•Mikulášska nádielka – stretnutie detí s
Mikulášom spojené s programom
•Silvester 2015 a privítanie Nového roka 2016 –
program a spoločné privítanie Nového roka pred
domom kultúry

V našom meste pribudli nové nádoby na separovaný
zber, a to najmä na miesta, kde doteraz tieto nádoby
chýbali. V rámci ekologického programu mesto pokračuje v podpore triedenia separovaného odpadu a jeho
ďalšieho spracovania. Kým v mnohých iných krajoch
a oblastiach majú dosť veľké problémy s odpadom,
doma sa snažíme o jeho zníženie aj formou skvalitňovania v separovaní. Ako nás informoval primátor mesta
Ing. Jozef Grapa, nové nádoby získali vďaka podpore
z Recyklačného fondu. Rozmiestnili už nádoby na sklo,
plasty a papier. Pribudli tiež nádoby pre rodinné domy.
„Rozmiestnime ich v jednotlivých lokalitách, ktoré sú najväčšími producentmi komunálneho a separovaného odpadu,“
vysvetľoval primátor. K nim patria aj mestské časti.
Nádoby rozmiestnia tam, kde budú mať k nim obyvatelia dobrý prístup. Najčastejšie sa to týka priestorov pred
obchodmi s potravinami, ale tiež pri niektorých autobusových zastávkach a na križovatkách jednotlivých ulíc.
Ak budú mať občania ďalšie návrhy v tejto oblasti, po
konzultáciách je možné nádoby umiestniť i na iné priestory.
LH
Mesto Krásno nad Kysucou získalo v rámci projektu s názvom
„Zefektívnenie triedenia odpadov v Krásne nad Kysucou“ dotáciu
z prostriedkov Recyklačného fondu vo výške 53 730,00 Eur.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2015
November
December

Blažkov
23.
14.

Krásno Kalinov
24.
25.
15.
16.

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

V dňoch od 16. do 22. septembra 2015 sa naše mesto
zapojilo do projektu Európsky týždeň mobility. Bola
uzavretá časť Ulice 1. mája, ktorá bola určená pre cyklistov a korčuliarov. Projekt sa rozhodli podporiť aj študenti čadčianskeho Gymnázia, ktorí išli na bicykli z Čadce
až na Kysuckú cyklomagistrálu. Počas cesty si spravili
prestávku na našom mestskom námestí, nadšených cyklistov a pani riaditeľku Ingrid Mikovčákovú pán primátor srdečne privítal.

Rekonštrukčné práce na
mestskom úrade

Tento rok uskutočnili v našom meste rekonštrukciu
vnútorných priestorov mestského úradu. Išlo o viaceré
miestnosti, ktoré sa rekonštrukciou viac otvorili občanom mesta. Tí, ktorí prídu na mestský úrad vybavovať
svoje agendy, nebudú čakať ako doteraz za nepriehľadným múrom, ale na vlastné oči budú vidieť, ako sa
vnútri vybavujú jednotlivé stránky. Prebudovali aj
schodisko a zasadaciu miestnosť, ktorá zároveň slúžila
ako obradná sála. Zmeny na mestskom úrade počítali
tiež s kanceláriou prvého kontaktu. Občania si tu budú
môcť vybaviť potvrdenia a doklady, za ktorými museli
v minulosti vždy vycestovať do okresného alebo krajského mesta. V takejto kancelárii vydajú žiadateľom
rôzne potrebné listiny, napríklad list vlastníctva či
výpis z registra trestov a podobne. Časom by chceli
pôsobenie kancelárie rozšíriť o ďalšie dôležité služby.
„Snažíme sa budovu rekonštruovať nielen z estetického hľadiska, ale najmä tak, aby sa zlepšila komunikácia medzi
ľuďmi, ktorí tu prídu niečo vybaviť, a pracovníkmi úradu,“
informoval o rekonštrukčných prácach na mestskom
úrade primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
LH
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 30. septembra 2015
Uzn.č. 59/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
– Mgr. Margita Ďuršová, Marta Buková, overovateľov
zápisnice – Mgr. Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 60/2015 – MZ schvaľuje odpredaj:
•parcela KN-E č. 3600/2 – orná pôda o výmere 605 m2,
pod B5, výmera pripadajúca na podiel – 60,5 m2, ktorá je
evidovaná na LV 6847 za cenu 20,-Eur/m2,
•parcela KN-E č. 3620/2 – orná pôda o výmere 189 m2,
pod B7, podiel 2/20, výmera pripadajúca na podiel – 18,9
m2, ktorá je evidovaná na LV 6848 za cenu 20,-Eur/m2,
•parcely KN-E 3601/2 – orná pôda o výmere 229 m2, časť
parcely KN-E 3618 – orná pôda o výmere 389 m2 pod B2,
podiel 1/2, výmera pripadajúca na podiel – 309 m2, ktoré
sú evidované na LV 6851 za cenu 20,-Eur/m2 do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa – Emil Sýkora – ČEJS, SNP 181,
023 02 Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoluvlastník na parcelách a vlastník vedľajších
pozemkov, po doložení dokladov o ich vlastníctve.
Uzn.č. 61/2015 – MZ odročuje žiadosť Ladislava Šlapku,
bytom Kysucké Nové Mesto č. 1301/31 o odpredaj pozemku.
Uzn.č. 62/2015 – MZ schvaľuje teréne úpravy pri kaplnke
U Hacka.
Uzn.č. 63/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom
svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa
v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
prenájom pozemku pod novinový stánok, p.č. KNC 44/1
o výmere 15 m2 vedeného na LV 1812 do nájmu – Anna
Šurábová, 023 02 Krásno nad Kysucou 1176 za cenu 100,Eur/rok , od 1. 1. 2016 na dobu neurčitú s výpovednou
lehotou 6 mesiacov 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 – prenájom
pozemku pod novinový stánok.
Uzn.č. 64/2015 – MZ odročuje žiadosti majiteľov bytov
v bytovom dome č. 1163 o odpredaji časti pozemku pred
ich bytovým domom.
Uzn.č. 65/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom
svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenájom nehnuteľnosti s.č. 1541 (reštaurácia kolkárne, ubytovne, miestnosti bowlingu) vedeného na LV
1812 do nájmu – ILSTAV PLUS, 1. mája 1541, 023 02
Krásno nad Kysucou na dobu do 31. 12. 2016 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 – prenájom nehnuteľnosti s.č. 1541.
Uzn.č. 66/2015 – MZ odporúča odkanalizovanie rodinných
domov na Ul. 1. mája v časti Násypy v rámci pripravovaného projektu rozšírenia kanalizácie v Krásne nad
Kysucou.
Uzn.č. 67/2015 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku vedľa
predajne cyklošport pre M. Tutka, 023 01 Oščadnica 297.
Uzn.č. 68/2015 – MZ schvaľuje zámenu pozemku podľa
vypracovaného GP č. 40/2013 o výmere 47 m2 za pozemok
p.č. 6417/377 o výmere 25 m2 a časť pozemku č. 6417/222

o výmere 22 m2 za zdravotným strediskom. Hlasovalo sa
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
Uzn.č. 69/2015 – MZ ruší uzn. č. 25/2015 zo dňa 15. 4. 2015.
Uzn.č. 70/2015 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom
svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa
v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
prenájom priestorov požiarnej zbrojnice s.č. 1594, postavenej na p.č. KNC 203/3 vedeného na LV 1812 do nájmu –
Peter Sýkora, Struhy 1384, 023 02 Krásno nad Kysucou
o výmere 136 m2 za cenu 16,60Eur/m2/rok, od 1.10.2015 na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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 výstavby bytov nad požiarnou
zbrojnicou, uskladnenia materiálu a ako obslužný priestor.
Uzn.č. 71/2015 – MZ berie na vedomie konsolidovanú
výročnú správu mesta za rok 2014.
Uzn.č. 72/2015 – MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia mesta za I. polrok 2015.
Uzn.č. 73/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 74/2015 – MZ berie na vedomie inf. rozbor hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2015.
Uzn.č. 75/2015 – MZ schvaľuje vypísanie výberového
konania na prenájom pozemkov p.č. 3755/20, 3755/19
a 3755/18 v časti mesta Zákysučie za podmienky výstavby
bytov na týchto parcelách podľa predpísaných podmienok.
Uzn.č. 76/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č.
4/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno
nad Kysucou na rok 2015.
Uzn.č. 77/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o určení školského obvodu pre základnú školu
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 78/2015 – MZ schvaľuje štatút novín Krásňan.
Uzn.č. 79/2015 – MZ schvaľuje smernicu pre organizáciu
služobnej autoprevádzky pre nákladné vozidlá a pracovné
stroje.
Uzn.č. 80/2015 – MZ berie na vedomie správu o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste Krásno v roku 2015.
Uzn.č. 81/2015 – MZ berie na vedomie správu z vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.
Uzn.č. 82/2015 – MZ berie na vedomie správu mestskej
kontrolórky z kontroly pokladne MsÚ.
Uzn.č. 83/2015 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v zimnom období 2015/2016 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor.
Uzn.č. 84/2015 – MZ schvaľuje:
•Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu
projektu „Riešenie nakladania s biologickými odpadmi
v Meste Krásno nad Kysucou“
•Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených
nákladov projektu z rozpočtu mesta max., do 12.000,-Eur.
Uzn.č. 85/2015 – MZ schvaľuje úhradu nájomného v rámci
rekonštrukcie zápočtom od 1. 10. 2015 do 1. 10. 2017 pre
BrainyJAM, s.r.o. Dom služieb 557, 023 02 Krásno nad
Kysucou.
Uzn.č. 86/2015 – MZ schvaľuje 200,-Eur pre Spolok lekárov
Kysúc, Kysucká nemocnica s poliklinikou, 022 01 Čadca.
Uzn.č. 87/2015 – MZ súhlasí s odovzdaním zariadení
SeVaK-u.

Krásňan
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Deň Európskej spolupráce

Dňa 25. septembra 2015 sa v Bowlingovom centre v areáli
Uzn. č. 78/2010
schvaľuje
futbalového
štadióna– TJMZ
Tatran
Krásnonávrhovú
uskutočnil komisiu
bowlinv
zložení
Vojtech
Buchta,
Božena
Ďurčanová,
Mgr.
gový turnaj. Konal sa pri príležitosti osláv
Dňa európskej
Gabriela Bírová,
overovateľov
Pavol
Targoš,
spolupráce,
ktorým
si Európa zápisnice
každoročne
pripomína
MUDr. Milan
Peteraj a program
rokovania
MZ.
množstvo
medzinárodných
projektov
zrealizovaných
Uzn.vďaka
č. 79/2010
– MZ schvaľuje
práve
rozvinutej
cezhraničnej spolupráci. V rámci
podujatia
boli formou
prezentované
– predloženie
žiadostivýstavy
o NFP v fotografií
rámci výzvy
ROP-3.2bvýsledky
a
efekty
projektu
„Rozšírenie
turistickej
infraš2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
truktúry
pohraničia
budovaním
rekreačno–oddychových
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
objektov
mestách územným
Krásno nadplánom
Kysucou
a Milówka“,
v súlade vs platným
obce
a platným
ktorý
je
spolufinancovaný
Európskou
úniou
z
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
mesta;
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
republika 2007 – 2013. Vďaka projektu boli v Krásne nad
o
NFP;
Kysucou v priestoroch pod tribúnou vybudované šatne so
– financovanie
projektuprevoturistov,
výške 5%
z celkových
sociálnymi
zariadeniami
fitness
centrum,
oprávnených
vo výške
10 997,50
lezecká
stena, výdavkov
dvojdráha na
na projekt
bowlingt.j.vrátane
potrebného
eur.
Uzn.ŽIVOTA
č. 80/2010 – MZ
schvaľuje odbornej
zásady hospodárenia
ZO
Strednej
školy
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave

10.
ročník
turnaja
v bode
8 saMedzinárodného
mení dátum na 27.
9. 1996v
minifutbale
o Putovný
pohár predsedu
ŽSK
Uzn.č. 81/2010
– MZ schvaľuje
odpredaj
parcely číslo
SOŠ
drevárska
a stavebná
ročník
3747/32
o výmere
21 m2 p.usporiadala
Vladimírovi 10.
Poštekovi,
Medzinárodného
turnaja
v
minifutbale
o
Putovný
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, žepohár
bude
predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlastuskutočnil 5. októbra 2015. Zišli sa
súperi zo
níkom v podiele z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
Slovenska, Poľska a Čiech. Turnaj v minifutbale otvoril
predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj
Blanár. Na otvorení sa zúčastnili aj ďalší vzácni hostia:
primátor mesta Krásno a poslanec ŽSK Ing. Jozef Grapa
a zástupcovia zúčastnených škôl. Na víťaznom prvom
mieste sa umiestnilo družstvo zo SOŠ drevárskej a stavebnej Krásno. Druhé miesto obsadilo družstvo zo
Zespol Szkol Budowlano – Drzewnych Žywiec. Spojená
škola, Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia

inte-riérového a sociálneho vybavenia a terasou s výhľapodľa
zákona
č. prírodu.
258/2009V– partnerskom
par. 9a, odst.meste
9.
dom na
okolitú
v poľskej
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
žiadosť
o
príspevok
na
Milówke vznikol nový športový areál s ihriskom
na loptodopravu
detí do letného
detského
tábora, ktoré
orga-s
vé hry s povrchom
z umelej
trávy, univerzálne
ihrisko
nizuje
farské pastoračné
centrum
hnupolyuretánovým
povrchom
a Cestaprostredníctvom
zdravia, ktorej súčastia
detía chôdzu
a mládeže
v sume
498 hry
eur.
ťou kresťanských
sú 3 dráhy na beh
a priestor
na rôzne
–
guličky, kolky,
pettang
a pod.školstva
a skatepark.
Do turnaja
sa
Príspevok
sa čerpá
z kapitoly
a navýši
sa v kapizapojili
zástupcovia mesta Krásno, predstavitelia samotole
príspevky.
správ
a
verejnosti.
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
„Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohraničia budovaním rekreačno
mestského
vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
– oddychových objektov v mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“,
povrchom
parcely
číslo
7250/29
obcefondu
tak,regioaby
ktorý je spolufinancovaný
Európskou
únioukatastri
z Európskeho
stavebník
p. Jozef
Hájny
mohol
na tomtospolupráce
mieste realizonálneho rozvoja
v rámci
Programu
cezhraničnej
Poľsko –
vať
stavbu
žumpy.
Slovenská
republika
2007 – 2013.
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie novinového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010
– MZ schvaľuje
odpredaj časti
drevárskej
a stavebnej
v Krásne
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzaz Kysuckého
Nového
Mesta aKrásno
jej družstvo
čovi
p. Miroslavovi
Macašovi,
č. 1612skončilo
za cenu na
15
treťom
mieste.
2
eur/m .
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
Prví v súťaži „Mladý stavbár 2015“
12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
Dňa 13. októbra 2015 sa žiaci zúčastnili 7. ročníka med12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
zinárodnej súťaže
praktických zručností a odborných
2, 6068/23
o výmere
177 mpod
ovedomostí
výmere 87
m2, 6068/22
v učebnom
odbore
tesár a murár
2
2
výmere
352 m pre
ENZA s.r.o.,
onázvom
výmere„Mladý
18 m , 12611/2
stavbáro2015“.
Hlavným
organizáto2.
Májová
1098,
022
01
Čadca
za
cenu
10
eur/m
rom súťaže bola Stredná odborná škola stavebná
87/2010 –soMZ
schvaľuje
prenájom kračasti
v Uzn.
Žiline č.
v spolupráci
Žilinským
samosprávnym
jom. Zúčastnili
sa jej dvaja
žiaci zo82
SOŠ
pozemku
p.č. 6780/1
o rozlohe
m–2,súťažiaci
ktorý susedí
odbore tesár
si 6780/174.
odniesli druhé miesto. Družstvo tvorisvparcelou
KN č.
li Uzn.
Lukášč.Trúchly
a Lukáš
z III. Dzmluvu
triedy. o nájme
88/2010
– MZTvrdý
schvaľuje
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáBurza práce a informácií v Čadci
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Burza práce a informácií, ktorá sa konala dňa 20.
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cinoktóbra 2015 v Dome kultúry v Čadci. K nahliadnutiu
boli informačné a propagačné materiály ako aj finálne
výrobky zúčastnených stredných škôl a firiem z regiónu Kysúc. Návštevníci mali možnosť oboznámiť sa so
školou, s učebnými a študijnými odbormi a zručnými
študentmi prostredníctvom stánku, ktorý bol špecifický
tvorbou žiakov z odborov stolár, čalúnnik, drevárstvo
a nábytkárstvo. Žiaci predvádzali prácu na CNC stroji
a vyrezávacej píle.
Mgr. Mária Gavenčiaková
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Kapela KOMA
vydala nové CD

Dopravná výchova mestskej polície
na základnej škole

V týchto dňoch, osem rokov po albumovom debute
prichádza kapela KOMA z Krásna nad Kysucou so
svojím druhým demo albumom, ktorý nesie názov
Dimension, v preklade Dimenzia.
Piesne, ktoré Dimension obsahuje vznikali od roku
2012 a na album sa dostalo 14 skladieb, z toho dve
bonusové. Nahrávalo sa na Slovensku a v Írsku.
Autormi všetkých skladieb sú členovia kapely KOMA,
v zložení Michaela Martykanová – spev, perkusie,
Eduard Koprna – basová gitara, programovanie, Lukáš
Beleš, gitary, programovanie a Marika Piatková, klávesy. Na albume účinkujú aj ďalší hostia. Producentom
albumu je Eduard Koprna.
Piesne na albume sú v slovenskom a najmä anglickom
jazyku, nakoľko
kapela rozširuje
okruh svojich
poslucháčov aj
mimo územie našej
krajiny.
Piesne sú štýlovo
rôznorodé, melodické, na niekoľko
výnimiek budujúce melancholickú
náladu.
Inšpiráciu na
texty kapela čerpala z vlastného
života ale aj z
diania v našej spoločnosti.
K albumu vznikli tri videoklipy, a to ku skladbám
Horor Story, Vráť sa a I am alive, ktoré sa dajú vypočuť
na sociálnych sieťach, prípadne na dvd nosiči mapujúcom tvorbu a život KOMA od roku 2012 po súčasnosť.
Dvd kapela zverejní v r. 2016. Okrem dvd KOMA pracuje na nových skladbách pre tretí album.
V decembri 2015 kapela pustí do obehu novú skladbu s
názvom Kamarát, na ktorej spolupracovalo niekoľko
zaujímavých hostí z Krásna nad Kysucou a Zborova
nad Bystricou.
CD Dimension sa dá okrem iného zakúpiť v Mestkej
knižnici v Krásne nad Kysucou, príp. v nižšej kvalite
vypočuť a stiahnuť na webovej stránke skupiny KOMA
(www.komaslovakia1.wix.com/komaslovakia).

Mestská polícia v Krásne dňa 23. septembra 2015 v
rámci svojej preventívnej činnosti pripravila pre žiakov
2. ročníka Základnej školy v Krásne dopravnú výchovu,
ktorej cieľom bolo zdôrazniť dôležitosť dodržiavania
pravidiel cestnej premávky a naučiť deti bezpečne sa
správať na cestných komunikáciách. Žiaci si osvojili
základné pravidlá bezpečnej jazdy na bicykloch a
základné pravidlá bezpečnosti pre chodcov. Zároveň sa
oboznámili s dopravnými značkami a bolo im pomocou
fotografii ukázané, kde sa takéto dopravné značky v
našom meste nachádzajú. Nadobudnuté vedomosti si
vyskúšali na praktických príkladoch pomocou hier. Na
základe dobrých ohlasov Mestská polícia plánuje
dopravnú výchovu rozšíriť aj do ostatných základných
škôl vo svojom obvode.

Nové športovisko v Krásne

Stredná odborná škola drevárska a
stavebná v Krásne nad Kysucou dňa
18. septembra 2015 slávnostne otvorila workoutové ihrisko. Zapojila sa
do grantového programu Žilinského samosprávneho
kraja - Vráťme šport do škôl 2015 a získala toto nové
športovisko. Cieľom projektu bolo obohatiť športové
aktivity školy moderným a zaujímavým spôsobom. Pri
tejto príležitosti sa stretli primátor mesta Krásno a poslanec Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jozef Grapa,
riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej
PaedDr. Ján Palko, žiaci základných škôl z regiónu
Kysúc, pedagógovia a zástupcovia médií so žiakmi
našej školy. V slávnostnom príhovore primátor mesta
ocenil snahu vybudovať v areáli školy nové športovisko
– workoutové ihrisko. Týmto moderným a pre mladých
ľudí atraktívnym športovaním ich budeme viesť nenásilnou formou k zmene životného štýlu z pasívneho na
aktívny. Spolu s primátorom mesta prestrihli pásku
a otvorili športový areál.

Krásňan
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Gospelové dni KYSUCE 2015

V dňoch 5. – 6. septembra 2015 sa v Kultúrnom dome
v Krásne nad Kysucou uskutočnili Gospelové Kysuce
2015. Návštevníkom sa predstavili viaceré skupiny zo
Slovenska, ktoré sa postarali o skvelý program.
V sobotu podvečer začal program vystúpením skupiny
David Dave a pokračoval ďalšími výbornými hudobnými vystúpeniami skupín Limitless, Timothy a Jeno’s
Broothers, ktorý sobotný večer ukončili. Večer prebiehal vo výbornej atmosfére a všetci vystupujúci sa tešili
veľkému úspechu u obecenstva.
V nedeľu program pokračoval sv. omšou v kostole sv.
Ondreja, tú sprevádzal spevácky zbor Makabi. V poobedňajších hodinách bol pripravený program pre najmenších, veselé detské piesne a predstavenie bábkového divadla. Neskôr sa už divákom predstavila gospelová tanečná skupina JI:DI, ktorá svojím vystúpením obecenstvo roztancovala. Pre návštevníkov bola pripravená
aj prednáška na tému „Starostlivosť o dom alebo obnova podľa Františka“, ktorú priblížil pán Zdenko Pupík.

Zavŕšením celého podujatia bolo vystúpenie skupiny
Janais, ktorá svojou prítomnosťou opäť potešila všetkých divákov. Gospelové Kysuce sú už tradične veľmi
obľúbenou akciou nielen medzi staršími, ale aj medzi
mládežou a deťmi.

Červené jablčko
Slová tejto piesne najlepšie vystihujú, kedy bola v Materskej škole
Krásno – Michálkov zorganizovaná
aktivita (dňa 22. októbra 2015)
s rodičmi pri príležitosti Európskeho
dňa rodiny a školy. Deti si na popoludnie pripravili tanček, jesenné
básne, piesne. Potom 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.
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Zomrel JÁN CHRYZOSTOM
kardinál KOREC
narodil 22. januára 1924 –
zomrel 24. októbra 2015

Septembrové sv. omše
pri kaplnkách

Jeho pastoračná, vedecká a literárna činnosť je obrazom dramatického diania v
katolíckej cirkvi na Slovensku.
15. 9. 1039 vstúpil do rehole jezuitov
v Ružomberku
1.10. 1950 bol tajne vysvätený za
kňaza v Rožňave
24. 8. 1951 tajne vysvätený za biskupa
28. 6. 1991 ho Ján Pavol II. ustanovil
za kardinála
Pochovaný je v dolnej lodi chrámu
sv. Emeráma v Nitre

PAMIATKA ZOSNULÝCH
V týchto dňoch sme si spomenuli na našich zosnulých a navštívili sme cintorín

Vitráže apoštolov vo farskom kostole
Len nedávno pribudli vo farskom kostole sv. Ondreja nové vitrážové okná. Vitráž je výtvarná technika, maľba na sklo alebo je to obraz zložený z farebných skiel v oknách. Sklenené
časti sú spojené olovenými pásmi. Vitráže sa začali objavovať pri stavbách stredovekých
katedrál. Katedrály mali okná tak veľké, že ich nebolo možné zaskliť jedným kusom skla.
Preto sa používali spojené sklá. Vitrážami sa zdobili hlavne chrámy, kláštory a kostoly.
Prečo sa objavili aj v našom kostole sme sa opýtali najkompetentnejšieho správcu farnosti
ICLic. Mgr. Mariana Vojteka.
1. Jeden z najväčších kostolov na
Kysuciach a aj v diecéze farský
kostol sv. Ondreja práve prechádza zmenami. Jedno vitrážové okno
už zdobí kostol a onedlho pribudnú aj ďalšie. Ako vznikol nápad a
ako sa podarilo zozbierať peniaze
na jeho uskutočnenie?
Nápad prišiel akosi samovoľne. Najskôr
vznikla myšlienka na výmenu okien,
pretože tie staré majú okolo 40 rokov,
nie sú dostatočne izolačné a teda bol
cez ne veľký únik tepla. A ako sa uvažovalo o výmene okien postupne prišla
i myšlienka, či by nebolo dobré, aby
nové okná boli nielen funkčné, ale
i pekné a teda ich skrášliť i vitrážou.
K ich realizácii sa mohlo pristúpiť iba
vďaka štedrosti darcov, rodín a mesta
Krásno...
2. Koho podobizne sa budú
nachádzať na oknách?
V lodi kostola máme 12 oblúkových
okien a tak prišla myšlienka na apošto-

lov, ale keďže na hlavnom oltárnom
obraze už máme sv. Ondreja, tak
namiesto neho je sv. Pavol. Pri oltári sú
ešte dve okná a na tie by malo ísť
Božské Srdce Ježišovo a Srdce Panny
Márie.
3. Ktorý z apoštolov je Vám najbližší?
Neviem takto teraz odpovedať. Každý
apoštol je jedinečný.
4. Jedna špekulatívne otázka :) aký
je Váš názor, prečo práve u nás je
kostol sv. Ondreja? Môže to mať
nejaký skrytý odkaz pre veriacich?
Nepodarilo sa mi zatiaľ nájsť nejakú
zmienku, prečo si naši predkovia vybrali práve sv. Ondreja, apoštola. Tam by
sme snáď potom mohli vidieť i nejaké
dôvody či zámery.
5. Plánujete nejaké ďalšie stavebné
úpravy na farskom či filiálnom
kostole?

Čaká nás v najbližšej dobe oprava zvonov na kostole Božského Srdca
Ježišovho v Kalinove, nakoľko už jeden
zo zvonov nezvoní.
Ďakujem za rozhovor.
ĽP

Ako sme už spomínali, naše mesto je v celom kraji
známe svojimi kaplnkami. Každý rok sa pri nich
uskutočňujú letné omše pod holým nebom.
Prvá letná omša sa začala v júni v miestnej časti
Lazný Potok a potom pobožnosti pokračovali v osadách U Sýkorov, U Blažkov, U Gašov, v Nižných aj
Vyšných Vaniach, U Gavlasov, U Kuljovských,
U Lastovicov, v Jedličníku a na ďalších miestach.
Ľudia si na ne v týchto jesenných dňoch určite radi
zaspomínajú.
Letná púť po našich kaplnkách sa však neskončila
augustom, keď svoj koniec majú tiež detské prázdniny, ale pokračovala v septembri omšou v osade
U Šustkov a pri storočnom kríži vo Vlčove.
Osada Šustkov sa nachádza na turistickej trase cez
Bystrickú dolinu. Vedie tadiaľto cyklotrasa, takže
občania mohli spojiť turistiku s nedeľnou pobožnosťou. V druhej polovici septembra bola posledná
omša zo série letných – pri kamennom kríži v miestnej časti Vlčov. Podľa rozprávania miestnych obyvateľov kríž tu v minulosti postavili dvaja osadníci
Maslák a Neveďal, keď sa šťastne vrátili z Ameriky
domov. Pred dvoma rokmi sa pri ňom oslavovala
jeho storočnica.
LH

POZVÁNKY
Svätoondrejovské hody
Krásňanský kostol je zasvätených sv. Ondrejovi a
každý rok v tomto období sa organizujú i hody pred
kostolom, ktoré sa budú konať i tento rok. Mesto
Krásno po dohode s Farských úradom sa budú tento
rok hodové slávnosti organizovať 29. novembra 2015
(nedeľa) na námestí sv. Ondreja a priľahlých priestoroch. Okrem kultúrneho programu, sv. omší bude tradičná zabíjačka a ochutnávka zabíjačkových špecialít.
Návštevníci si budú môcť zakúpiť darčeky pod vianočný stromček, ale i s priateľmi a známymi sa občerstviť pri množstve stánkov. Hodový program sa začína o 9.00 hod. po prvej sv. omši a bude pokračovať až
do doobedňajších hodín.

Príchod sv. Mikuláša
Krátke dni a blížiaci sa termín Vianoc nasvedčujú
tomu, že v tomto období chodí aj Mikuláš. Tak ako
v poslednom období je zvykom, i tento rok mesto
organizuje pre našich najmenších a ich rodičov program odmenenie od Mikuláša pre naše deti. Na
novom námestí pred kultúrnym domom sa v nedeľu
6. decembra 2015 uskutoční slávnosť sv. Mikuláša,
ktorý príde so svojimi pomocníkmi obdarovať sladkosťami a ovocím naše deti. Mesto Krásno pozýva
všetky deti ako i ich rodičov na stretnutie
s Mikulášom. Po skončení programu bude i slávnostné zasvietenie vianočného stromčeka a vianočnej
výzdoby, ktorú rozsvieti primátor za účasti Mikuláša.
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Desiateho októbra sme sa rozlúčili s pani Oľgou Bezačinskou, ktorá sa významne zapísala do dejín
Krásna nad Kysucou. Pôsobila ako riaditeľka umeleckej školy v Krásne a vyučovala hru na klavír.
Vychovala veľa talentovaných detí a jej vlastné deti kráčajú cestou umenia, ktoré im vštepila do sŕdc...

Moja mama… moja spriaznená duša…
Nech napíšem čokoľvek, nikdy to dostatočne nevystihne môj vzťah k mame. A
bolesť zo straty, ktorú cítim jej odchodom, je tak obrovská, že ju zatiaľ nie
som schopná zvládnuť. Nebola mi len
úžasnou a milujúcou mamou, bola
mojou najlepšou priateľkou, mojou
dôverníčkou, mojou spriaznenou dušou.
Bola tým najlepším človekom, akého
som poznala. Za tých, ktorých milovala,
by bola dala aj život. Bola až príliš
skromná. Jej duša bola čistá a jej srdce
tak veľké, že mala sklony pomáhať všetkým, ktorým šlo pomôcť. Nikdy nezabudnem, ako vždy ráno vstala a utekala
položiť pred dvere jedlo, ktoré mala
nachystané pre jedného starého pána bez v Krásne nové a sem tam som sa dozvedomova. Hovorievala: „Je mi ho tak ľúto, dela i nejaký ten dej seriálu, ktorý práve
je úplne sám a nemá sa s kým ani poroz- sledovala. So sestrou sme ju prehovárali,
právať.“ A tak sa často rozprával práve s aby šla bývať k jednej z nás, ona však
maminou. Keď som šla s mojou mamou Kysuce nechcela opustiť. Boli pre ňu
po uliciach Krásna, nebolo nikoho, kto domovom. A samozrejme ani svoje učeby ju nebol pozdravil a nespýtal sa jej nie, ktoré pre ňu toľko znamenalo. Tak
ako sa má. A ona s úsmevom všetkým sme sa za ňou pravidelne vracali a užírada odpovedala. Nerobila rozdiely vali si každú spoločnú chvíľu. Nikdy
medzi ľuďmi. Rada sa porozprávala nezabudnem na jej kulinárske dobroty
s každým.
a na jej úžasnú vianočnú kapustnicu.
Veľmi sa strachovala, keď sme so sestrou Na Vianoce to u nás vždy rozvoniavalo
cestovali svetom. Vždy na mape pozorne vanilkou, škoricou a voňavými perníčsledovala miesta, ktoré sme navštívili. kami, ktoré mamina robievala. Milovala
Nezaspala, pokiaľ sme jej nedali vedieť, ten pocit tepla a útulna vo vnútri, keď
že sme v poriadku tam, kam sme sa za oknami tíško padal sneh. Na Štedrý
vydali. Nikdy nezabudnem na naše večer vždy sadla za klavír a hrala
nočné telefonáty, kedy ma pri šoférovaní a hrala... a ako krásne. Tak radi sme ju
sprevádzala aj celú noc, len aby som počúvali. Vždy si svojou hrou získala
nezaspala. Moja sestra vždy žartom srdce všetkých. A to sú chvíle, ktoré vo
hovorievala, že nám s maminou zabudli mne zostanú už navždy.
prestrihnúť pupočnú šnúru. A môj Vnúčatá ju volali „Babi Oli“ a mali ju
priateľ sa vždy pýtal, o čom sa môžeme nesmierne radi. Bude im veľmi chýbať.
toľké
hodiny rozprávať. Ale verte, že Môj syn povedal nádhernú vec:
Narodení
vždy
bolo
o čom. Viktória Madajová, Liliana
„Babička
neodišla, vždy tu bude s nami,
Marek
Masnica,
Králiková,
Len jedno mi bolo ľúto. O nášho úžas- lebo ja ju mám už navždy vo svojom
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Rábik,a Matej
Benko,
ného
otcaGilániová,
sme prišli
veľmi skoro
srdci.“ Mali spolu neuveriteľný vzťah.
Tomáš Krupa,
Peter
Škereň,
Denisa
mamina
tak nemala
šancu
kráčaťSamuel
s ním Brňák,
Boli schopní
spolu štebotať do neskorých
životom
v neskoršom
veku. Mali nád- nočných hodín a obaja sa potom šibalsky
Jančigová,
Teresa Fojtíková
herné manželstvo a jej srdce tu bolo usmievali. Babi Oli vedela jednoducho
vždy len pre nášho ocina. Vždy hovorie- všetko. Jeho prvé lásky i prvé boľačky.
Úmrtie
vala:
„Už nikdy nestretnem nikoho Bolo veľmi úsmevné ich sledovať. Na
Pavel
Kurinec
r., Mária
Kopásková
80 r., babičku
Justína už nikdy nezabudne.
takého ako
bol váš72
ocko,
preto chcem
rad- svoju
šej žiť len s 73
krásnymi
spomienkami.“
Lastovicová
r., Rozália
Ďuranová 90
r.,
Anna
Uchová si ju v pamäti ako toho najláskaTak sa teda tešila
svojich vnúčat
a sle- 62vejšieho
človeka na svete.
Vojtušová
87 r.,zoAgnesa
Poláčková
r., František
dovala všetky moje a sestrine kroky. Aj keď si uvedomujem, že všetko má
Šutek
59 r., bolo
František
Kocifaj
r., Lukáš
Grapa 21
A deťúreniec
okolo nej
vždy 51
plno.
svoj koniec, len veľmi ťažko som schopr.,
Imrich
Škerenčák
77
r.,
Helena
Završanová
73 r., niečoho, bez čoho si len
Učila vlastne až do posledných dní a ako ná prijať koniec
rada.
Hudba
bola
celý
jej
život
a
s
láskou
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas
r., predstaviť svoj ďalší život.
ťažko58
viem
ju odovzdávala
ďalším
pokoleniam. Stále sa pýtam prečo... Bola tak plná
Štefan
Koleno 80
r.
A deti ju ľúbili. Niektoré mala tak života... Človek dokáže vzdorovať búrmalinké, že si ich sama vyzdvihovala kam, nie je však nikdy pripravený na
Sobáše
v materskej škôlke. A mala aj také, kto- takúto obrovskú stratu. Stratu niekoho,
rých kroky
doviedla
až naJakubíková,
konzervatóri-Peter
Marián
Krupa
a Júlia
a
ktoPavlík
už neodmysliteľne
patril do jeho
um. Tí starší
sa k nej radi
A ak je to odchod náhly, o to väčZuzana
Blahutová,
Ján vracali.
GavlasVždy
a Jana života.
Vaňovcová,
si našli chvíľku, kedy prišli maminu šia je bolesť.
Martin
Šadlák a
pozrieť. Cech a Miroslava Pošteková, Jozef
V tejto chvíli som schopná len plakať,
Lenka
Macurová
Naše telefonáty
boli časovo neobmedze- lebo mi odišla, ale chcem dúfať, že raz sa
né. Volali sme si spolu každú voľnú dokážem aj usmiať, pretože žila. Môžem
JĎ
chvíľku. Vždy mi povedala čo je zavrieť svoje oči a priať si aby sa vrátila,

Matrika

alebo ich nechať otvorené a uvedomiť si,
čo všetko nám tu zanechala. Moje srdce
môže zostať prázdne, lebo ju už nikdy
neuvidím, alebo môže ostať plné lásky,
ktorú sme prostredníctvom nej mohli
zdieľať.
Chcem veriť, že je teraz už na lepšom
mieste. Na mieste, ktoré je plné pokoja.
A budem dúfať, že jedného dňa ju znovu
uvidím. Milovali sme ju a bude nám
veľmi chýbať. Už navždy ju budeme
nosiť vo svojom srdci a vo svojich spomienkach. Len telefón bude hluchý...
a miesta, kde sme spolu trávili spoločné
chvíle, prázdne... Už ma nikdy nezobudí
vôňa jej úžasnej kávy, ani mi nedá krížik na čelo ako vždy, keď sme sa lúčili.
„Milá moja maminka... keď sa svet
dozvedel, že si nás opustila, zovrelo sa
žiaľom mnoho sŕdc. Ako keby zhasla
jedna hviezda na nebi. Bola si mama
s veľkým „M“ a budeš mi nesmierne
chýbať. Ale v myšlienkach a v mojom
srdci, zostaneš už navždy so mnou. A
kto žije v srdciach ostatných, neodchádza, je len vzdialený... pamätáš? To si mi
vždy hovorievala. Mala si tu na zemi
krásne poslanie, stmeľovať ľudí svojou
hudbou. A ja verím, že odchádzaš pokračovať ďalej na miesto, kde hudbu, ktorú
si tak milovala, spievajú anjeli. Dnes sa
už nebojím odchodu z tohto sveta, pretože keď viem, že tam budeš ty, už nemám
strach, že by tam mohlo byť smutno...“
Navždy s láskou
Tvoja milujúca dcéra Oli

Pre našu mamu..
Viem, že každá nádej má svoj čas,
keď rátaš chvíle dávne, naše tajné sny,
ktoré život náhle nám plní.
Viem, poznám to z krásnych detských čias,
tie naše veľké túžby, veľké tajomstvá,
ktoré osud nám možno splní.
Dnes sme tu opäť spolu ale každá z nás,
kráča si životom, no ak si pamätáš,
mama nám s láskou dala hudbu ako dar,
ten pocit je nám známy.
Ona je navždy v našich srdciach ukrytá,
sprevádza všetky kroky nášho života,
krajinou čarokrásnej hudby viedla nás,
vždy spájala nás láskou.
Viem, nikdy sa nedá zabudnúť,
na tie jej slová lásky, plné starostí,
plné radosti z našich krokov.
Viem, tie chvíle poznám naspamäť,
bolo to dávno, ale aj tak každá z nás,
v myšlienkach sa vracia do tých rokov.
Mama je navždy v našich srdciach ukrytá,
sprevádza všetky kroky nášho života,
krajinou čarokrásnej hudby viedla nás,
vždy spájala nás láskou.

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

MATRIKA
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Krásne životné jubileá
oslávili dvaja učitelia

NARODENÍ
Sandra Macášová, Martin Šramko,
Ema Šimášková, Veronika Šusteková,
Sabina Kormancová, Timotej Kavalek,
Ema Gabrišová, Patrik Kašuba, Roman Helt,
Melisa Štrbová, Lara Masničáková, Viktor
Hudák, Lukáš Kyzek

ÚMRTIA
Jozef Šustek, František Válek, Adam Ondrušek,
Pavlína Ďuranová, Milan Bohovič, Justín Sýkora,
Stanislav Kuljovský, Mária Podoláková,
Mária Minárová, Ján Macejko, Oľga Bezačinská,
Ondrej Kuljovský, Ján Kopásek

SOBÁŠE
Peter Magát a Júlia Zátorská,
MUDr. Peter Michálek a Mária Nečedová,
Miroslav Tomčala a Stanislava Kučeríková,
Ing. Martin Hozák PhD a Mgr. Zuzana
Kopásková, Patrik Meľo a Renáta Šusteková,
Marcel Skubík a Eva Poláčková,
Michal Fuňák a Veronika Poláčková

JUBILANTI

Alfonz Targoš
85 rokov
V mesiaci október oslávil krásne životné jubileum
učiteľ a hudobník. Pán Alfonz Targoš učil na viacerých základných školách – v Oščadnici, na
Horelici, v Čadci a na východe. Hrával na husle vo
folklórnom súbore Kysučan a aj v hudobnej zložke
v domácom súbore Drevár. Vychoval s manželkou
šesť detí. Do ďalších rokov mu želáme veľa zdravia
a radosti v kruhu najbližších.

s e p t e m b e r – o k t ó b e r 2 01 5
85 rokov
Rudolf Koňušík
Alfonz Targoš
Pavlína Masláková
Jolana Jesenská

80 rokov
Ľudmila Pecková
Justína Škerenčáková
Hermína Čamborová
Štefánia Kubalová

75 rokov
Justína Jakubcová
Mária Šurinová
Štefánia Poláčková
Mária Štefková
Ladislav Bakala

70 rokov
Emil Chilý, Jolana Hajná,
Alojz Surovec, Zlatica Šubertová,
Anna Mečárová, Rafael Fujak,
Anna Labáková, Ján Dominko,
Ján Poštek, Milan Baltiar,
Helena Čupková

Mária Šurinová
75 rokov
V septembri sa dožila krásneho jubilea pani Mária
Šurinová, ktorá dlhé roky učila na základnej škole
Mládežníckej v Krásne nad Kysucou. K jej koníčkom patrí príroda a turistika a viedla k tomu aj
svojich žiakov. Viac rokov sa konal pod jej vedením známy turistický pochod Krásňanská 35-tka.
Ku krásnemu jubileu jej želáme veľa zdravia, šťastia a radosti zo života.
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ŠPORT

Krásňan

Nové futbalové dresy
Futbal je najmasovejším športom na Slovensku a výnimkou nie je ani naše mesto. V tomto roku bola založená detská
prípravka futbalistov, tak aby už mladí záujemcovia mohli začať športovať. Zakúpená bola aj športová výstroj, lopty,
dresy, ktorú už naplno využívajú v súťažiach prípraviek v rámci Kysúc. Taktiež žiaci, ktorí postúpili tento rok do druhej ligy dostali na začiatku sezóny nové dresy, v ktorých reprezentujú mesto. V nedeľu 4. októbra 2015 boli odmenení i ligoví futbalisti, keď v prestávke III. ligového stretnutia im sponzor firma VUSLAT–Bibi s.r.o odovzdal nové dresy,
trenírky i štucne. Dresy sú v klubových farbách bielo-modrej a sú priamo navrhnuté pre naše mužstvo a vyrobené v
zahraničí. Tento dar odovzdal majiteľ firmy, ktorá má prevádzku aj v našom meste, primátorovi mesta Ing. Jozefovi
Grapovi a kapitánovi mužstva dospelých Marekovi Timekovi. Vedenie mesta a futbalový oddiel ďakuje sponzorovi
za tento dar a verí, že tieto dresy prinesú nášmu družstvu nielen šťastie, ale i víťazstvá.

POZVÁNKA
32. ročník Krásňanskej desiatky
Mesto Krásno srdečne pozýva všetkých nadšencov
behu na 32. ročník Krásňanskej desiatky,
ktorý sa uskutoční 8. novembra 2015 o 10:00 hodine
na štadióne TJ Tatran v Krásne nad Kysucou.
Prezentácia: od 8:00 hod. do 9:45 hod.
Štartuje sa v kategóriách:
Muži:
A – do 39 rokov, B – od 40-49 rokov, C – 50 rokov
Ženy:
D – do 34 rokov, E – od 35 rokov
Žiaci:
Mladší: 1.–5. ročník 1000m, Starší: 6.–9. ročník 3000m
Štartovné pre kategórie mužov a žien je 3 Eur, žiacke
kategórie sú bez poplatku. Mládežnícke kategóriemladší žiaci 1.–5. ročník, ktorí majú trať na štadióne
v dĺžke 1000 m a starší žiaci 6.–9. ročník, kde trať
vedie po uliciach mesta a cyklotrase v dĺžke 3000 m.
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!

Krásňanské mrože
Pred rokom v Krásne vznikol oddiel otužilcov, ktorý sa
volá Krásňanské mrože. Po roku činnosti sme sa pozhovárali o činnosti klubu s jeho vedúcim Milanom Kubatkom.
V minulom roku ako ste založili tento oddiel hneď po
prvýkrát ste sa prezentovali pred zrakmi divákov
Krásna. Ako pokračuje váš oddiel v súčasnosti? V minulých dňoch sme vstúpili do druhého ročníka, ktorý sa slávnostne
otvoril, akože ináč, plávaním vo vodnej nádrží Oščadnica–
Dedovka. Záujem o túto akciu bol veľký a zúčastnili sa jej aj
naši sympatizanti. Súčasťou tejto akcie bol aj krst, alebo prijatie
nového prírastku do oddielu, teda dva mladé mrože, ktoré budú
súčasťou nášho tímu.
Kto teda tvorí váš oddiel ľadových mužov? V minulom
roku oddiel tvorili len dvaja otužilci, Milan Kubatko a František
Nehaj. Ako som už povedal máme dvoch nových členov –
Ľubomíra Kublu a Andreja Capeka. Už sa nám prihlásil aj ďalší
záujemca o otužovanie Ľudvík Ďurana.
Aký program vás čaká v najbližšom období? V najbližšej
dobe nás čaká zahájenie Slovenskej sezóny otužilcov
v Nemečkách pri Banskej Bystrici a tam prídeme už v plnej
zostave, teda celý náš klub. V priebehu celej sezóny by sme chceli
absolvovať minimálne päť exhibícií a pokiaľ to bude možné tak
v kompletnej zostave Krásňanské mrože.
Patrite do TJ Tatran Krásno, akú akciu pripravíte pre
domácich priaznivcov? Na Krásňanské hody na Ondreja,
v tomto roku to bude 29. 11. 2015, to bude celoslovenské plávanie
otužilcov v rieke Kysuca.
PM
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