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Februárové kalamity v Krásne nad Kysucou
Kysuce sú zvyknuté na sneh a mráz, ale tohtoročná zima
prekonala niekoľkoročné rekordy. Sneh dal zabrať i nášmu
mestu a snehová nádielka podľa meraní prekonala 50-ročný
rekord a mechanizmy mesta si nemohli pomôcť s návalmi
snehu, preto mesto bolo nútené vyhlásiť 17. februára 2012
mimoriadnu situáciu. Primátor mesta nariadil firmám na
území mesta poskytnúť ťažké mechanizmy a privolali i ďalšie
mechanizmy na odstraňovanie snehu.
Počas mimoriadnej situácie bol zákaz vychádzania súkromných motorových vozidiel a k zachovaniu bezpečnosti na cestách boli vyhlásené školské prázdniny pre deti základnej aj
strednej školy, aby nedochádzalo ku kolízii chodcov
s motorovými vozidlami, vzhľadom k tomu, že prejazdnosť
miestnych komunikácií bola minimálna a chodníky boli
nepriechodné.
Ledva sa trocha stabilizovala situácia so snehom, prišla ďalšia
hrozba topenie ľadu a riziko záplav. V sobotu 25. februára 2012
v ranných hodinách sa začali hrnúť na Krásno ľadové kryhy
z rieky Bystrica. Vzhľadom k tomu, že rieka Kysuca bola ešte
zamrznutá v niektorých úsekoch až ku dnu, tieto ľadové kryhy
sa začali zhromažďovať poniže sútoku týchto riek a zdúvali
hladinu do tej miery, že hrozilo vybreženie a zaplavenie veľkej
časti mesta. Vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity boli
použité mechanizmy nielen na rieke Kysuca a Bystrica, ale aj na
miestnych prítokoch, kde najmä Hackov potok hrozil
vytopením rodinných domov. Ľadochod sa podaril z Krásna
posunúť, ale zasekol sa v obci Dunajov a druhá hrozba, ktorá
mestu hrozila bol 1,5 km stojaci ľadochod nad Krásnom, v časti
Horelica. Sila prírody za pomoci ťažkých mechanizmov stredu
29. februára 2012 zabezpečila, že po oteplení sa ľadové kryhy
po piatich dňoch pohli a v meste nenarobili žiadne väčšie
škody. Primátor mesta ďakuje všetkým pracovníkom, občanom
i inštitúciám, ktorí nezištne pomáhali v týchto ťažkých situáciách. Zvlášť chcem poďakovať županovi Jurajovi Blanárovi
a poslancovi NR SR Jánovi Podmanickému pri zabezpečovaní
mechanizmov a požiarnej techniky pri ohrození ľadochodmi.
Tiež je potrebné poďakovať všetkým pracovníkom krízového
štábu, hasičom, pracovníkom Povodia Váhu a za pomoc pri
odstráňovaní ľadochodov ťažkými mechanizmami generálnemu riaditeľovi Slovenského vodohospodárskeho podniku
Danielovi Kvocerovi. Ostáva nám len dúfať, že takéto extrémne
počasie nás bude obchádzať a nebudú ohrozovať prírodné
živly naše mesto na dlhú dobu.
(fotografie zo stránky www.kysuce.sk, ktoré zmapovali situáciu na
Kysuciach a fotoarchív mesta Krásno nad Kysucou)
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ROZHOVOR S PRIMÁTOROM
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Rozhovor s primátorom mesta
Ing. Jozefom Grapom
Vážený pán primátor naše
mesto sa v poslednom
období začalo meniť.
Vybudovali sa tu viaceré
významné stavby, ale
i uskutočnilo sa veľa
športových
a kultúrnych
podujatí pre
občanov Krásna. Čo
zaujímavé plánujete
na rok 2012?
Rok 2011 bol pre
naše mesto úspešný aj
v porovnaní s inými
mestami a obcami sa
v Krásne zrealizovalo viacero
významných akcií, ktoré
zanechali stopu na tvare miesta.
Kedysi obci, sa dali črty mesta,
s príjemným pocitom bývania
i oddychu. Bolo by zlé, keby tieto
zmeny nepokračovali a vedenie mesta
by sa uspokojilo s jestvujúcim stavom.
Aj napriek tomu, že sa nám podarilo
prefinancovať viaceré náročné
investičné akcie, je potrebné vyriešiť
viacero problémov, ktoré sú často
i riešením na viac rokov a možno aj pre
ďalšie volebné obdobie. V tomto roku
chceme pokračovať vo výstavbe
bytových domov na sídlisku
v Zákysučí tak, aby sme zabránili
odchodu mladých ľudí z nášho mesta.
Žiadosti o byty pribúda každý mesiac a
aj po dostavbe trojbytovky, uspokojíme
len časť žiadostí. Chceme pokračovať
s výstavbou cyklotrasy, ktorej trasa
sa už na jeseň začala rysovať a na jar
hneď ako počasie dovolí, chceme
pokračovať kladením obrubníkov,
budovaním priepustov a koncom leta
položiť asfaltový koberec. Dobré
rozbehnuté sú i jednania s Poľským
ministerstvo regionálneho rozvoja
o poskytnutí dotácie z projektu
cezhraničnej spolupráce Poľsko –
Slovensko na dostavbu šatní
a vybudovanie lezeckej steny ako
i bowlingovej dráhy na štadióne
v Krásne. Naše mesto bolo vždy
symbolom kolkárskeho športu a chcel
by som, aby sme tento šport vrátili do
budovy Kolkárne. Pripravujeme
i výstavbu chodníkov v časti mesta
Kalinov a úpravu niektorých
mestských komunikácií. Určite
chceme pokračovať v už rozbehnutých

projektoch v rámci kultúrnej
spolupráce, o ktoré mali
občania veľký záujem
a novovybudované
námestie určite aj
v tomto roku
nebude opustené
a bude žiť
kultúrnymi
akciami. Tiež
chceme
zrealizovať
viacero
športových
akcií, aby si
občania po tvrdej
práci našli čas aj na
oddych pri kultúrnych
alebo športových podujatiach.
Z Vašej odpovede je zrejmé, že
v tomto roku aktivity v meste
Krásno budú pokračovať. Určite
by sme boli všetci radi, aby takéto
tempo pokračovalo i do
budúcnosti. Ako to vnímate z
postu primátora?
Pri práci primátora je potrebné
nielen reagovať na riešenia aktuálnych
problémov, ale je potrebné mať aj
dlhodobejšiu víziu a predstavu ako
mesto bude vyzerať za 2, 4 alebo 10
rokov. Tejto predstave je niekedy
potrebné dlhodobo systematicky
pripravovať strategické projekty
a vedieť ich presadiť nielen v rámci
mesta, ale v rámci kraja, alebo v rámci
jednotlivých ministerstiev. V rámci
ďalších rokov intenzívne pracujem na
príprave projektu odkanalizovania
stredných Kysúc, ktoré v našom meste
sa najviac dotkne mestských častí
Kalinovo, Blažkov a Zakysučie, ktoré
doteraz nemali žiadnu kanalizáciu. Už
po príchode na mestský úrad som začal
pracovať na presadení projektu diaľnice
D3 Žilina – Poľská republika, keď v tej
dobe úsek Kysucké Nové Mesto –
Oščadnica nebol projekčne ani územne
pripravený. Vďaka pochopeniu NDS
a Ministerstva dopravy je v súčasnosti
vypracovaný projekt pre stavebné
povolenie a pokročilo v značnej miere i
vysporiadanie pozemkov pod budúcu
diaľnicu. Z dlhodobého hľadiska i tento
projekt by významne pomohol riešiť
dopravu v našom meste, ale
i zamestnanosť a ďalšie služby. Ďalším
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Od 28. januára 2012 je otvorený
supermarket Tesco

rozpracovaným projektom je
pokračovanie výstavby rekonštrukcie
železničnej trate Krásno-Čadca, kde sa
spracováva projekt pre stavebné
povolenie a okrem zrekonštruovania
trate na väčšiu rýchlosť a výstavby
tunela z Krásna do Čadce, chcem
presadiť výstavbu železničnej stanice
Krásno – mesto pre obyvateľov sídliska
Struhy, mestskej časti Kalinovo, ale
i pre obyvateľov Bystrickej doliny, ktorí
by mohli na tejto zástavke nastupovať
na vlak.
Z Vašich odpovedí vyplýva, že
naše mesto môže byť centrom pre
Bystrickú dolinu a okolité obce.
Ako sa nám z dávnej minulosti
javí, že bolo križovatkou ciest a
dejín, stane sa Krásno teda aj
súčasným centrom?
Krásno i v minulosti bolo
strediskovou obcou, ale chybou
prechádzajúcich vedení, alebo
nedostatkom skúseností v poslednom
období sa mesto stávalo šedým
priemerom a nevyznačovalo sa ničím,
čím by favorizovalo oproti ostatným
obciam. V poslednom období
spomenutými aktivitami sa mesto stáva
prirodzeným centrom stredných Kysúc.
Vždy sa poteším, keď na kultúrnych,
alebo spoločenských podujatiach
stretávam ľudí z Oščadnice, zo
Zborova, Bystríc alebo Dunajova, či
Ochodnice, Lieskovca, dakedy i Čadce
a Kysuckého Nového Mesta. Je to znak,
že mesto získava na význame a pomaly
sa začína meniť a v meste sa začínajú
rozširovať i ďalšie služby. Okrem
návštevy kultúrnych a športových
podujatí začínajú ľudia dochádzať za
zdravotnou starostlivosťou, či nákupmi
do supermarketu, alebo využívajú
ďalšie služby. Dúfam, že tento trend
bude dlhodobý a vo vedení mesta budú
ľudia, ktorí budú pokračovať v tejto
vízií. Tento rok nás spolu čaká mnoho
pekných podujatí ako napríklad
tradičné stavanie a váľanie Májov,
podujatie na Moste lásky a priateľstva,
viaceré športové podujatia, naša kniha
Krásno nad Kysucou-prechádzky
mestom zabojuje o titul Kniha Kysúc
2011.. Mám radosť z toho, keď sa práca
darí a spoločnými silami sa to podarí a
Krásno bude isto krásnym.
Ďakujem za rozhovor. ĽP

Ing. Ján Boris – dodávateľ stavby a primátor mesta Ing. Jozef Grapa
slávnostne prestrihujú pásku v novom supermarkete

V sobotu 28. januára 2012 bol v Krásne nad Kysucou
otvorený supermarket, na ktorý dlho čakali občania
i návštevníci Krásna. Pri tejto príležitosti zástupcovia
obchodného reťazca Tesco odovzdali dva dary. Prvý putoval
pre Materskú škôlku – Prvosienka. Bolo to 100 reflexných
vestičiek pre malých škôlkárov.
Druhým darom bol šek v hodnote 500,- Eur pre
novovzniknuté Centrum voľného času v Krásne nad
Kysucou, ktoré bude slúžiť na podporu detí zo sociálne
slabších rodín. Pri prevzatí šeku riaditeľka CVČ Mgr.
Dagmar Labáková povedala, že finančné prostriedky budú
použité na zakúpenie výtvarných a športových pomôcok
pre znevýhodnené deti. Po odovzdaní darov nasledovalo
slávnostné prestrihnutie pásky, ktorej sa zhostil primátor
mesta Ing. Jozef Grapa so zástupcami obchodnej
spoločnosti. Potom už bol supermarket otvorený na vstup
prvých návštevníkov, ktorí si prezreli nové priestory a urobili
prvý nákup.
Prinášame základné fakty – Supermarket Tesco Krásno
nad Kysucou:
– 34. supermarket a celkovo 114. obchodná jednotka
na Slovensku
– slávnostné otvorenie dňa 28. januára 2012 o 8:00
hod.

Aleš Procházka, manažér predaja pre Tesco
Krásno a riaditeľka Materskej školy Anna Šarláková

– predajná plocha supermarketu – 1 000 m2
– rýchly servis a široký sortiment výrobkov každodennej
potreby
– čerstvé aj trvanlivé potraviny
– 5 000 druhov výrobkov v ponuke
– 4 pokladne
– 49 parkovacích miest
– čas predaja od 6:00 do 22:00 hod. sedem dní v týždni
– 22 nových pracovných miest priamo v predajni a 8 v
iných prevádzkach
– 30 brigádnikov

Aleš
Prochádzka
a Mgr. Dagmar Labáková,
riaditeľka CVČ Krásno
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Uznesenia z MZ zo dňa 30. novembra 2011
Uzn.č. 96/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Peter Šuráb, Pavol Targoš, overovateľov zápisnice
Mgr. Milan Jesenský, Miroslav Čimbora a program rokovania MZ.
Uzn.č. 97/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku KN C
12415/2 o výmere 1150 m2 – zastavané plochy a nádvoria,
KN C 6068/1 o výmere 326 m2 – TTP, KN C 6068/12
o výmere 66 m2 – zastavané plochy a nádvoria, KN C
6068/22 o výmere 177 m2 – TTP, KN C 12416/6 o výmere 21
m2 – zastavané plochy a nádvoria, celková výmera je 1740 m2
za cenu 10,-Eur/m2 pre: ENZA, s.r.o. 022 01 Čadca, Májova
1098.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9c.
Uzn.č. 98/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť obyvateľov
osady Jedličník o finančný príspevok na uskutočnenie vrtu
na studňu.
Uzn.č. 99/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť o odpredaj
pozemku p.č. 12415/4 pre Kováč Peter, Krásno 2026.
Uzn.č. 100/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Nevedelovej
E. Krásno č. 907 o finančný príspevok na zakúpenie
betónových skruží na vodovod.
Uzn.č. 101/2011 – MZ schvaľuje aby žiadosti Slov. zväzu
sclerosis multiplex KNM, Únie nevidiacich a slabozrakých
Čadca, Naša nemocnica Čadca sa dali do rozpočtu na rok
2012.
Uzn.č. 102/2011 – MZ odročuje žiadosť Ing. Juraj Lahuta
Lapek, Krásno č. 1503.
Uzn.č. 103/2011 – MZ odročuje žiadosť Zväzu chovateľov
poštových holubov Krásno o pridelenie pozemku na
postavenie 2 prenosných buniek.
Uzn.č. 104/2011 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
KN C 6780/125 za ročný prenájom 10 Eur pre Ondrej
Masarik, Krásno č. 141 od 1. 1. 2012.
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991 Zb. v platnom
znení, par. 9a, odst. 9c.
Uzn.č. 105/2011 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku
p.č. KN E 9292 – zastavané plochy a nádvoria na postavenie
stánku rýchleho občerstvenia o výmere cca 6 m2 za 1,66
Eur/m2 čiže ročný prenájom je 358/56 Eur pre Katarína
Kuljovská, Krásno č. 1381 od 1. 1. 2012.
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991Zb. v platnom znení,
par. 9a, odst. 9c.
Uzn.č. 106/2011 – MZ neschvaľuje predĺženie nájomnej
zmluvy pre Annu Šurábovú, Krásno nad Kysucou č. 1176 na
prenájom časti parcely č. KN C 44/45, na ktorej je postavená
betónová garáž.
Uzn.č. 107/2011 – MZ berie na vedomie informatívnu
správu o hospodárení Mesta a Krasbytu za I-III/2011.
Uzn.č. 108/2011 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na rok
2011 podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 109/2011 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2010.
Uzn.č. 110/2011 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach
a poplatkov na rok 2012 s úpravami:
– v §50 vypustiť písmeno c),
– v §56 sa vypúšťa.
Uzn.č. 111/2011 – MZ schvaľuje doplnenie VZN o čistote,
ochrane a tvorbe životného prostredia na území Mesta
Krásno nad Kysucou podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 112/2011 – MZ schvaľuje komisie na vykonanie
inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2011 s úpravami:
– v ústrednej inventarizačnej komisie sa mení predseda

namiesto Ing. Vladimíra Kormanca bude Vojtech Buchta,
– v DIK – VPS a autodoprava sa mení člen PhDr. Marta
Jozefíková a bude Miloš Lastovica.
Uzn.č. 113/2011 – MZ berie na vedomie správu o vyhodnotení prevedenia preventívnych protipožiarnych prehliadok v meste v roku 2011.
Uzn.č. 114/2011 – MZ schvaľuje PD a koncesnú zmluvu
pre Vodárenské združenie ako boli predložené.
Uzn.č. 115/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na I. polrok 2012.
Uzn.č. 116/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2012.
Uzn.č. 117/2011 – MZ schvaľuje, aby Mesto Krásno nad
Kysucou podpísalo dodatok k zmluve zo ŠFRB o odklade
splátok k bytovým domom č. 7, 8, 9.
Uzn.č. 118/2011 – MZ berie na vedomie správu o činnosti
škôl a školských zariadení v školskom roku 2010/2011.
Uzn.č. 119/2011 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontrolnej činnosti a ukladá MsÚ vypracovať
vnútornú smernicu pre autodopravu.
Uzn.č. 120/2011 – MZ ruší uzn. č. 167-172/2008, 194/2008,
31/2009, 56/2010, 122/2010, 36/2011.
Uzn.č. 121/2011 – MZ mení znenie uzn.č. 75/2008 – tak, že
finančné prostriedky budú započítané ako nedoplatky pre
p. Oravcovi Alojzovi, Krásno 1415.
Uzn.č. 122/2011 – MZ schvaľuje prenájom časti parcely
KNC č. 515/1 za účelom postavenia obojstranného reklamného zariadenia pre Rabaka reklamné panely, s.r.o. Košice,
Ul. Rampová č. 5 za ročný prenájom 330,- Eur na dobu
neurčitú.
Hlasovalo sa podľa zákon č. 138/1991 Zb. v platnom
znení, par. 9a, odst. 9c.
Uzn.č. 123/2011 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Prioritnej osi 2 –
Ochrana pred povodňami, výzvy OPŽP-PO2-11-1 za účelom
realizácie projektu:
b) celkové výdavky na projekt sú vo výške
c) celkové oprávnené výdavky na projektu sú vo výške
d) financovanie projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške
e) financovanie projektu bude zabezpečené z vlastných
zdrojov.
Uzn.č. 124/2011 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o finančný príspevok, v rámci
výzvy na predkladanie žiadosti o finančný príspevok
z Fondu mikroprojektov v rámci OPCS SR – ČR 2007 – 2013
za účeom realizácie projektu s názvom „Zahrajme sa spolu“
– športom naprieč hranicami,
b) zabezpečenie realizácie projektu mestom po schválení
žiadosti o finančný príspevok,
c) predfinancovanie projektu z vlastných zdrojov,
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projektu, t.j. vo výške 635,50 Eur.
Uzn.č. 125/2011 – MZ schvaľuje predloženie žiadosti
o finančný príspevok na kamerový systém s 5 % účasťou
mesta.
Uzn.č. 126/2011 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 206/2007
a to tak, že prenájom hrobového miesta na 10 rokov sa mení
od 1. 1. 2012 takto:
jednohrob – 25,- Eur, dvojhrob – 50,- Eur, detský hrob –
10,- Eur, urna – 5,- Eur.
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Pracujú na nových bytových domoch

Aj napriek nepriaznivému zimnému počasiu pokračujú
stavbári v našom meste na výstavbe troch bytových domov.
Po vianočných sviatkoch, keď mali voľno, sa opäť vrátili na
pracovisko. Ako informoval primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, v bytových domoch budú prevažne dvoj- a trojizbové byty. „Keďže však evidujeme veľký záujem aj o jednoizbové byty, a to najmä zo strany starších obyvateľov,
rozhodli sme sa postaviť aj tie,“ dodal primátor. Byty stavajú novou technológiou z tehloblokov. Výstavbu mesto financuje prostredníctvom dotácie z ministerstva výstavby
a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Náklady na
výstavbu vyčíslili na približne 1 milión eur. Úver budú splácať z nájomného.
LH

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
Darina Bugáňová zo Žiliny študuje sociálnu prácu pre deti
MUDr.
Peteraj
a program
rokovania
MZ.
a
mládež.Milan
V rámci
povinnej
praxe absolvovala
prax
v Sociálnom
Uzn. č.pre
79/2010
MZ schvaľuje
zariadení
deti a –mládež
v Kysuckom Novom Meste, kde sa
stretla
s deťmi z rôznych
rodín.
Zaujal
ju 11-ročný
chlapec
Jozef
– predloženie
žiadosti
o NFP
v rámci
výzvy
ROP-3.2bVrba z Krásna nad Kysucou, ktorý nepravidelne navštevuje toto
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
zariadenie z toho dôvodu, lebo nie vždy rodičia majú z čoho
dolinapobyt
– prezaplatiť.
cestovný
ruch jestvorená“,
ktorého
cieleindisú
jeho
Dieťaťu
odporúčané
špeciálne
viduálne
roku 2011 chcela
pomôcť
ktorá
v súladevzdelávanie.
s platnýmVúzemným
plánom
obcerodine,
a platným
už
dlhodobo žije
vo veľmi skromných
podmienkach.
Aj ichrozvodruhý
Programom
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho
chlapec tiež navštevuje špeciálnu základnú školu. Rodičia sa
ja mesta;
snažia
deťom zabezpečiť to najnutnejšie, ale zlá finančná situázabezpečenie
realizácieOslovila
projektu
poajschválení
cia– im
to veľmi nedovoľuje.
teda
primátoražiadosti
mesta
Krásno
o NFP; nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu, ktorý veľmi dobre pozná
rodinu
Vrbovu. Spoločne
sa rozprávali
ako tejto
pomôcť.
– financovanie
projektu
vo výške
5%rodine
z celkových
Po vzájomnom uvážení dospeli k názoru, že rodine Vrbovej,
oprávnených
výdavkov
na projekt
t.j. vo výške
10 997,50
ktorá
žije v ťažkých
hmotných
aj sociálnych
podmienkach
(s
dvoma
eur. ťažko postihnutými deťmi)by mohli pomôcť praktickou
pomôckou
do domácnosti.
Nakoľko pani
Vrbová
nemá autoUzn. č. 80/2010
– MZ schvaľuje
zásady
hospodárenia
matickú práčku, pri praní si pomáha zastaralým spôsobom.
s majetkom
mesta
s tým, že vpráčka
poslednej
štrnástej
hlave
Dospeli
k názoru,
že automatická
by určite
sedemčlenv bode
8 sa
mení pani
dátum
na 27.
9. 1996
nej
rodine
a hlavne
Vrbovej
urobila
nielen radosť, ale aj by
bola
odbremenená
Uzn.č.
81/2010 od
– prania v rukách. Cestou projektu
„Darujte
Vianoce“
to
MZ
schvaľuje

Darujte Vianoce

bola
najvhodnejšia
forma
pomoci.
Automatickú práčku
a potraviny na Štedrú
večeru – Vianoce – si
bola p. Vrbová spolu
s rodinou prevziať na
MsÚ, kde bola prítomná aj p. Bugáňová
a cenu odovzdala spolu
s primátorom mesta.

odpredaj parcely číslo 3747/32 o výmere 21 m2 p.
Vladimírovi Poštekovi, Kysucká cesta 1002 za 1 euro
s podmienkou, že bude uskutočnená zámena za
pozemok č. 371, ktorého je vlastníkom v podiele
Podľa zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej
rady SR v znení neskorších predpisov sa

Voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky

dňa 10. marca 2012 (sobota) uskutočnia voľby do
Národnej rady SR v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V Krásne nad Kysucou sa voľby budú konať
v 6 volebných okrskoch, ktoré sa nachádzajú
v uvedených budovách:
Volebný okrsok č. 1: budova Základnej školy Michálkov
Volebný okrsok č. 2: budova Základnej školy Kalinov
Volebný okrsok č. 3: budova Mestského úradu
(poschodie)
Volebný okrsok č. 4: budova Základnej školy –
Mládežnícka (pavilón B)
Volebný okrsok č. 5: budova Základnej umeleckej školy
(prízemie)
Volebný okrsok č. 6: budova – obchod Zákysučie
(prízemie)

z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa podľa zákona č.
258/2009 – par. 9a, odst. 9.
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2012
Marec
Apríl

Blažkov
26.
23.

Krásno Kalinov
27.
28.
24.
25.

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

Dňa 11. decembra 2011 v reštaurácii Kolkáreň sa zišli
členovia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), aby na
výročnej členskej schôdzi (VČS), zhodnotili svoju prácu za
uplynilý rok 2011, ale i celé volebné obdobie od roku
2007–2011. VČS sa zúčastnili ako hostia primátor mesta Ing.
Jozef Grapa a riaditeľ OV DPO v Čadci Ladislav Dedič.
Správu o činnosti za rok 2011 a uplynulé volebné obdobie
predniesol jej predseda Štefan Ploštica, v ktorej konštatoval, že úlohy na úseku prevencie, represie a inej kultúrnej a
duchovnej činnosti boli splnené podľa vytýčených úloh. V
správe bolo kriticky poukázané na neúčasť mladých
hasičov v hre Plameň v roku 2011. V správe bolo uvedené
tiež, že rokom 2011 končí volebné obdobie funkcionárov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany na všetkých jej stupňoch,
teda aj v našom DHZ a je potrebné zvoliť si nový výbor a
predsedu DHS a kontrolnú a revíznu komisiu. V závere
správy sa predseda DHS poďakoval primátorovi mesta
Ing. Jozefovi Grapovi , poslancom MZ a pracovníkom MsÚ
za dobrú spoluprácu na úseku ochrany pred požiarmi v
našom meste medzi DHZ a mestom Krásno nad Kysucou.
V diskusii vystúpil primátor mesta, ktorý ocenil záslužnú prácu hasičov v meste, poďakoval starému výboru
DHZ za aktívnu činnosť a poprial novému výboru DHZ
veľa úspechov. Taktiež vystúpil riaditeľ OV DPO Ladislav
Dedič, ktorý vyzdvihol prácu DHZ, čím sa radí na popredné miesta v okrese. Po diskusii nasledovalo tajné hlasovanie do výboru a kontrólnej komisie DHZ, kde každý člen
si mohol vybrať z navrhnutých kandidátov, alebo dopísať
nového kandidáta. Volilo sa 7 členov výboru a 3 členov
KRK. Volebná komisia na záver konštatovala, že do výboru
DHZ boli zvolený: Štefan Ploštica, Milan Buchta, Janka
Červinková, Jozef Kormanec, Marián Kormanec, František
Smržo a Miroslav Smržo. Do KRK boli zvolení: Pavol Jacek,
Michal Gábor a Jozef Jarabica. Po oznámení výsledkov
hlasovania sa na svojom prvom zasadnutí zišiel výbor
DHZ, kde boli rozdelené funkcie jednotlivým členom
výboru takto:
Predseda DHZ – Štefan Ploštica
Predseda – veliteľ – Milan Buchta
Zástupca veliteľa – František Smržo
Tajomník – Janka Červinková
Preventivár – Jozef Kormanec
Strojníci – Marián Kormanec
Miroslav Smržo
Na záver predniesol plán práce na rok 2012 podpredseda
– veliteľ Milan Buchta.
Štefan Ploštica

Krásňan

Cena Fair play opäť
na Kysuciach

Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj
Blanár každoročne udeľuje cenu Fair play za najvýznamnejší prínos v oblasti športu. Odovzdávanie ocenenia sa uskutočnilo v slávnostnej sieni ŽSK dňa 23. februára 2012. Tento
rok opäť putovala cena Fair play do Krásna nad Kysucou
a priamo do rúk primátora najmladšieho mesta na
Slovensku Ing. Jozefa Grapu. Primátor mesta Krásno Ing.
Jozef Grapa je priekopníkom športových súťaží
regiónu Kysúc s medzinárodnou účasťou. Presadzuje športovú etiketu, formovanie osobnosti občanov s osobitným
zreteľom na mládež. Je tvorcom projektov pre napĺňanie
programu „Vráťme šport do škôl“. V každodennej tvorivej
práci presadzuje a dáva do popredia kysucký šport, s osobitným zreteľom na kolektívne športy (futbal) ako divák,
ale aj ako organizátor a poradca v športových otázkach
materiálno-technického zabezpečenia, prípravy a priebehu
jednotlivých súťaží. Pri kolektívnych športoch svojou
účasťou motivuje mládež k osvojeniu si princípov ohľaduplnosti, korektnosti a športovej rivalite, pri zachovaní pravidiel športového zapálenia. Má dar nadchnutia mládeže pre
zdravý životný štýl, tomu venuje aj svoj osobný čas. Úzko
spolupracuje so Strednou odbornou školou drevárskou
Krásno nad Kysucou v oblasti výchovnej, edukačnej, záujmovej a športovej. Má dôveru a veľkú sympatiu u žiakov.
Zaslúžil sa o vybudovanie ihrísk, ihriska s umelou trávou,
telocvične, turistických chodníkov a vybudovanie oddychovej zóny v meste. K tomuto významnému oceneniu mu
srdečne blahoželáme.

Zomrel zakladateľ FS Drevár
Rudolf Kuljovský
Pán Rudolf
Kuljovský (vpravo)
pri príležitosti osláv
35. výročia
Folklórneho súboru
Drevár
9. septembra 2011
v DK Krásno, na
fotografii s Jozefom
Murínom st.
vedúcim súboru
Drevár
Foto: Jaroslav Velička

Rudolf Kuljovský (1930 – 2012) spolu s Tomášom Sýkorom v
októbri 1976 zakladali folklórny súbor Drevár, ktorý dnes
úspešne reprezentuje mesto a vystupoval po celom svete, v
Európe, Afrike, Amerike. Pán Rudolf Kuljovský zomrel 8.
februára 2012 vo veku 82 rokov, pochovaný je na mestskom
cintoríne v Krásne. Okrem kultúry sa venoval aj fotografovaniu
a patrí k prvým, ktorý zdokumentoval Krásno nad Kysucou na
čiernobielych fotografiách. Mnohé z nich sa nachádzajú aj v
prvej knihe o Krásne. Pracoval dlhé roky v podniku Drevina.
Blízkym vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Krásňan

Z KULTÚRY
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Krásňanský ples

V Krásne sa 14. januára 2012
uskutočnil 4. reprezentačný
ples mesta v reštaurácii
Kolkáreň. Na úvod hostí privítal primátor mesta Ing. Jozef
Grapa s manželkou vo foyer,
kde každej dáme odovzdal
ružu a štrngol si so všetkými
hosťami. O 19. hodine otvoril
ples príhovorom, gongom a
otvaracím valčíkom. Hostí
prišli pozdraviť tanečníci a
muzikanti zo súboru Drevár, v
programe
sa
predstavil
Kúzelník s magiami a kúzlami.
O polnoci losovali tombolu, kde
bolo mnoho hodnotných cien,
za čo patrí sponzorom poďakovanie. Už teraz sa tešíme na 5.
reprezentačný ples mesta
Krásno nad Kysucou.

Kysucká fašiangová zábava pod taktovkou
Krásna nad Kysucou
Tohtoročný ples Kysučanov v Bratislave v tradičných
priestoroch Domu kultúry – Zrkadlový háj v sobotu 18.
februára 2012 zorganizovalo mesto Krásno nad
Kysucou. Prítomným sa predstavili umelci, ktorí sa
narodili alebo účinkujú v Krásne. Na plese sa predstavila Dagmar Bezačinská, operná a operetná speváčka a
speváčka šansónu, Ženská skupina Krásňanka a
Folklórny súbor Drevár, Ženská folklórna skupina.
Ples okrem výborného programu a dobrej zábavy sa
niesol v duchu nadväzovania nových priateľských vzťahov, ale i stretávania sa starých kamarátov a rodinných
priateľov. Všetci prítomní ocenili výbornú zábavu i program, ktorí mesto pripravilo. Na parkete ale i mimo neho
nebolo rozoznať kto je bratislavský Kysučan a kto je

Kysučan bývajúci na Kysuciach.
Ples prišiel pozdraviť i starosta najväčšej mestskej časti
Petržalka Vladimír Bajan, v príhovore podotkol Krásno
má byť, na čo hrdé nielen zorganizovaním tohto plesu,
svojou prítomnosťou i minulosťou, veď v 19. storočí
malo Krásno raz toľko obyvateľov ako vtedajšia Petržalka.
Aj keď sa všetci dobre zabávali, v prestávkach veľa
rezonovala téma kalamity a pomoci Kysuciam pri riešení
toho problému – v Krásne v tom čase boli skoro 2-metrové snehy. Všetci sa zhodli na tom, že ešte pred niekoľkými hodinami pracovali na odstraňovaní snehu, ale tak
ako je zvykom na Kysuciach po tvrdej práci sa vedia
Kysučania i dobre zabaviť a tak tomu bolo až do skorého
rána i na Kysuckom plese.
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Zaľúbení na ľade na sviatok sv. Valentína

Netradične
oslávili v našom meste svoj sviatok zaľúbení. Na sv.
Valentína 14. februára sa stretli na mestskom klzisku pri
rieke Kysuci. Tu sa mohli mladé zamilované páry dosýta pokorčuľovať pri peknom speve i pri hudbe. Pre
potešenie im zaspievali malé speváčky zo ZUŠ –
Klaudia Čechová, ktorá zaspievala piesne od speváčky
Kristíny. O zábavu sa postarali aj brejkoví tanečníci
z poľského družobného mesta – beatbox z Milowky a
breakdanceri z Krásna, Milowky a Čadce.
Okrem kultúrneho programu a korčuľovania dostali
mladé páry od mesta lampióny lásky, ktoré si vedno
s prianím vypustili k oblohe a samozrejme zámky.
Zámkami si mohli uzamknúť svoju lásku na už známom Moste lásky a priateľstva. Tak mohli symbolicky
potvrdiť večnú lásku.
„Hoci prituhovalo, bolo vidieť, že ľudí hreje láska, spolupatričnosť, solidarita, a to bolo aj zámerom pre zorganizovanie
takéhoto podujatia,“ povedal na margo vydareného valentínskeho dňa primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. „Som veľmi
rád, že prišli aj tanečníci a
mládež z našej partnerskej
poľskej obce Milowka.“
Ľudia sa potom presťahovali
z chladu do miestneho domu
kultúry,
kde
oslava
zaľúbených pokračovala. LH

„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“
Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013.

FAŠIANGY,
AKO MAJÚ BYŤ

"Zahoď starosti, zahoď svoje starosti" – ozývalo sa
z MŠ Krásno nad Kysucou – Michálkov v piatok, 17.
februára 2012. Hoci vonku bola kalamita a metrové
záveje, pani učiteľky s deťmi sa nezľakli a urobili si
fašiangový karneval. Prekrásne masky, tanec, pestrofarebná výzdoba, bohaté stoly – to všetko umocnilo
výbornú náladu všetkých prítomných.
Nechýbali ani chutné tradičné šišky a pre každú
masku malá odmena. Zaslúžili si ju právom. A hoci
väčšina MŠ bola v tento deň zatvorená, ony sa stretli
a prežili so svojimi rodičmi, starými rodičmi, súrodencami krásne, veselé dopoludnie, na ktoré len tak
rýchlo nezabudnú.
MŠ Krásno nad Kysucou – Michálkov

Koledníci Dobrej noviny 2011
99 koledníkov 17. ročníka Dobrej
noviny v Krásne nad Kysucou
vyzbierali rekordných 3340 Eur
(viac ako 100 000 Sk). Do ulíc vyrazili v piatok 30. decembra 2011 a v piatok 6. januára 2012. Nezastavilo ich
ani husté sneženie a veľmi škaredé
počasie, pretože do rodín chodili
ohlasovať Ježišovo narodenie.
Tradícia koledovania je v meste
oddávna, radostné posolstvo sa
ohlasovalo vždy po Štedrom dni.
Všetkým darcom patrí srdečné Pán
Boh zaplať. Pán vie, ako veľa ste
obetovali pre núdznych, často aj zo
svojho nedostatku a rád Vám dá
svoje požehnanie, požehnanie, ktoré
je nenahraditeľné.
Finančná pomoc bude podporovať
predovšetkým prácu Cirkvi v
Južnom Sudáne. Krajina dlhé obdo-

bie skúšaná občianskou vojnou
potrebuje pomoc pri prevádzkach
škôl, podpore rodín, žien a mladých
ľudí a samozrejme potrebuje aj zdravotnícku starostlivosť. Dobrá novina
sa zaviazala v roku 2012 podporiť
výstavbu nového detského oddelenia nemocnice v Marial Lou a v
zmysle svojho motta aj tento rok
konkrétnymi skutkami lásky podať
ruku deťom. Z verejnej zbierky 17.
ročníka podporí Dobrá novina aj
ďalšie projekty v Keni, Južnom
Sudáne, Etiópii a Ugande. Celkový
počet podporených projektov bude
závisieť od vykoledovanej sumy.
Bližšie sa o jednotlivých projektoch
dočítate na internetovej stránke
www.dobranovina.sk
Srdečná vďaka a Božie požehnanie patrí
všetkým, ktorí sa zapojili do Dobrej

noviny, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na podporu tohoto dobrého diela. Ďakujeme animátorom, ktorí
sprevádzali koledujúce deti – Juraj
Buchta, Gabika Bírová, Majka
Fedorová, Lenka Grigová, Rudo Gura,
Zuzana Šimčíková, Martrin Buchta,
Peter Meliš, Monika Maliková, Zuzana
Švejdová, Radka Šťastná, Jakub Lahuta,
Dominik Hlavatý, Anton Poštek,
Marcela Pošteková, Tomáš Malik,
Patrícia Škrobianová, Júlia Budošová,
Mária Hlavatá, Pavol Meliš, Erika
Lahutová, Hanka Čimborová, Gabika
Zelinová, Natália Hlavatá, Mária
Michalíková, Lívia Šusteková, Peter
Poláček, Terézia Kubicová, Barborka
Ondreášová, Monika Šimčíková,
Adriána Gajdošíková, Jakub Poláček,
Lenka Kubicová, Anna Melišová, Lukáš
Gajdošík, Kristián Šuráb, Ján Meliš a
ďalší.
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MATRIKA
Narodení
December 2011
Michal Šuráb, Filip Krupa, Sabína Štofová
Január a február
Andrea Zuzčáková, Alexandra Stehlová, Melánia
Červeníková, Lucia Durajová, Natália Jarabicová,
Martin Kuljovský

Sobáše
Janka Stasinková a Viktor Turianytsia
Pavol Mizera a Martina Červená
Martin Hroš a Katarína Novotná
Michaela Mahútová a Branislav Lukáč
Ladislav Kubica a Jana Minárová
Igor Žilinčár a Michaela Kopásková

Úmrtia

65. výročie sobáša
– kamenná svadba
Šťastné manželstvo je vraj najkrajší román.
Najkrajšie je šťastné manželstvo, ktoré trvá dlhé
roky. Príkladom dlhoročného manželstva sú pre
nás Justín a Anna Šustekovci z Krásna, ktorí sa
tento rok dožili 65. výročia svadby. Život im priniesol pekné i ťažké chvíle, všetko však spolu prekonali. Manželia oslávili „kamennú svadbu“
doma, v kruhu svojich blízkych. Dlhé roky spoločného žitia si s nimi pripomenul aj primátor mesta.
Oslávencom odovzdal darčekový kôš a zároveň sa
obaja podpísali do pamätnej knihy mesta. Touto
cestou sa pripájame ku gratulácii, želáme oslávencom do ďalších spoločných rokov, hlavne pevné
zdravie, šťastie, veľa lásky a Božieho požehnania.
JĎ

Matrika

Štatistika 2011

Narodení
PočetMasnica,
obyvateľov
k 31.
12. 2011–
spolu:
Marek
Viktória
Madajová,
Liliana
Králiková,
Alžbeta
Radoslav
Rábik, MatejaBenko,
6822 Gilániová,
obyvateľov–z
toho 3390mužov
3432 žien
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
Prihlásení
občania:

Spolu: 63 z toho 26 mužov a 37 žien
Úmrtie
Odhlásení občania:
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Spolu: 88 z toho 36 mužov a 52 žien
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Počet novonarodených detí:
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Spolu:
z toho 20
mužov
žienGrapa 21
Šutek
59 55
r., František
Kocifaj
51ar.,35
Lukáš
Počet
zomretých
občanov:
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,

Spolu: 74 z toho 36 mužov a 38 žien

December 2011
Alojz Šustek, Rozália Šusteková, Anna Pagáčová,
Helena Červená, Martin Zátek, Reinhold
Schlenker
Január a február
Irena Zuzčáková, Vlasta Stančová, Ivan Poláček,
Rozália Šadláková, Adam Kubica, Želmíra
Švábiková

J U B I L A N T I 2 01 1
Január – február
85 ročná
Anna Ďuranová
80 roční
Aurélia Koňušíková
Jozef Kormanec
Verona Šurábová
Milan Vaňovec
75 roční
Marian Capek
Anna Hlavatá
Valéria Podoláková
Mária Zátková
70 roční
Ing. Karol Cáder
Mária Capková
Mária Komárová
Anton Kormanec
Pavlína Šusteková
Jozefa Vaňovcová

Krásňan
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Štatistika farnosti 2011
1. Krstov bolo v 2011 roku 59, z toho
25 chlapcov, o 10 menej ako vlani a 34
dievčat, o 4 viac ako v 2010. To je celkovo o 6 krstov. Krstiť budeme tak ako je
zvykom, v každú druhú a štvrtú sobotu
v mesiaci pri rannej svätej omši. Milí
rodičia pamätajte, že najlepšou
výchovou detí je váš dobrý rodičovský
príklad. A pri výbere krstných rodičov
tiež na toto pamätajte – či sú po
náboženskej stránke krstní rodičia pre
vaše deti vzorom a príkladom.Krstné
náuky bývajú v stredu pred krstom po
svätej omši na fare.
2. Sobášov bolo 23. To je o 3 sobášov
menej ako v 2010. Hláste sobáš včas,
aspoň minimálne tri mesia-ce vopred.
Sobášnych náuk je 5 – vieroučná,
mravoučná, liturgická, lekárska a psychologická a plus zápis zápisnice o prijatí manželstvá.
3. Pohrebov bolo v našej farnosti 78.
To je o 8 menej. Mužov – 40, o 9 menej
a žien – 38, o 1 viac. Z toho bolo 11
zomrelých nezaopatrených, v 2010 ich
bolo 9. Ostatní (67) zomierajúci boli
pripravení, teda vyspovedaní a prijali
Eucharistiu. Volajte nás včas k zaopatreniu ťažko chorého. Buďme stále
pripravení, že kedykoľvek sa môže náš
život skončiť. Drahí moji veriaci urobte
všetko preto, aby sme raz zomierali
zmierení s Bohom a ľuďmi.
4. Svätých prijímaní sa rozdalo
v našej farnosti v 2011 roku asi
102.000. Krásno – 85.000 a Kalinov –
17.000. Okrem toho sme počas roka
navštívili stovky starých a chorých,
ktorým sme tak isto podali sväté prijímanie – to sa zrátať nedá.
5. Na 1. sv. prijímaní bolo 80 detí.
Prosím Vás rodičov prvoprijímajúcich
detí, zúčastňujte sa s nimi na svätých
omšiach, modlite sa s nimi, buďte im
vzorom a príkladom v náboženskom
živo-te.
6. Farská kancelária – prosím Vás,
pokiaľ sa dá, tak si vybavujte svoje
záležitosti a úradné veci v kancelárii po
svätých omšiach. Cez deň máme iné
rôzne povinnosti a nemusíme byť vždy
na fare. Samozrejme môžete prísť aj cez
deň, ale buďte trpezliví, ak máme práve
vtedy iné povinnosti.
7. Naša farnosť odoberá 90 kusov
katolíckych novín a je ich problém
niekedy predať. Chcem Vás povzbudiť,
aby ste mali záujem o katolícku
tlač, hodnotné knihy a literatúru. Ak nás

zaujímajú v tlači len rôzne bulvárne
správy a iné nezmysly, tak to potom
prezrádza aj naše vnútro. Čítajme seriózne veci, literatúru a tlač. Dbajme
o svoje vnútro a nenechajme sa formovať pochybnou tlačou a bulvárom.
8. Tento rok sme zaplatili za energie
aj s doplatkami 8.628 Eur Na bežnom
účte v Slovenskej sporiteľni nám zostalo 35.281 Eur – 1.062.875 Eur. Tieto
financie použijeme hlavne na kúpu
nových kostolných lavíc a nového kúrenia vo farskom kostole. Plánujeme ešte
jeden rok šporiť financie, lebo pôjde
o dosť veľkú investíciu a v roku 2013,
ak sa všetko dobre podarí, by sme zrealizovali výrobu nových kostolných lavíc
a zároveň aj nové kúrenie v kostole.
Celkovo za prevádzku kostolov, pastoračného centra, údržbu, investície,
poistné, opravy a nákupy, voda,
kancelárske náklady a rôzne iné náklady sme tento rok zaplatili 14.200 Eur.
Všetky faktúry sú ku koncu roka
uhradené.
Nech to všetkým dobrodincom dobrotivý Boh mnohonásobne odmení.
Mnohé veci, Vaša obetavosť a nezištnosť sa naozaj nedajú vyčísliť a to je
vlastne aj dobre, vie o nich Boh a On
všetko odmení.
9. POĎAKOVANIA – Chcem poďakovať kostolníkom Jankovi Jakubcovi
a Ondrejovi Masarykovi, Janko momentálne funkciu kostolníka nevykonáva zo
zdravotných dôvodov, ale vždy nám
ochotne pomáha a pomôže zastúpiť
a pevne verím, že Pán Boh mu dá zasa
pevné zdravie, za čo sa modlím a myslím na neho pri svätých omšiach.
Kostolníci si zaslúžia našu pozornosť
a rešpektovanie. Patrí im veľká VĎAKA
a ÚCTA za ich obetavosť. Obetujú pre
náš kostol hodiny a hodiny zo svojho
času. To isté platí o Tonkovi
Škerenčákovi, kostolníkovi v Kalinove.
VĎAKA patrí Štefke Kubalovej s dcérou
a Márii Haluskovej za pekné ozdobovanie kostolov. Vďaka patrí aj pani Márii
Macurovej a Vincencii Tvrdej, ktoré sa
starajú o čistotu bohoslužobných vecí
vo farskom kostole. VĎAKA patrí aj
organistom Tonkovi Hajnému, Máriovi
Lastovicovi, Marienke Čimborovej
a Patrícii Kasajovej. ĎAKUJEM Gabike,
Majke a Lenke za vedenie speváckych
zborov. ĎAKUJEM všetkým rozdávateľom svätého prijímania za ich
celoročnú obetavú pomoc. ĎAKUJEM

miništrantom za ich službu pri
bohoslužbách. A samozrejme VĎAKA
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom obetavo pomáhate pri rôznych
prácach a akciách a konáte rôzne služby vo farnosti, či upratujete v kostole
alebo sa obetujete pri rôzných akciách.
Chcem poďakovať aj organizátorom každoročného letného tábora na čele
s Majkou Michalikovou a Zuzkou
Kučerovou.
ĎAKUJEM
naším
katechétkam
Gabike, Majke a Janke za obetavosť pri
školskej katechéze. Buďme im za to
vďační.
Máme jedného bohoslovca Petra
Nečedu, ktorý študuje v štvrtom ročníku
v seminári v Nitre – momentálne je na
jeden rok na Sicílii v rehoľnej komunite.
10. Na záver tohto stručného hodnotenia života v našej farnosti chcem
POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli, či už finančne
alebo hmotne alebo svojimi silami pri
rôznych potrebách v našej farnosti
a bolo Vás veľmi veľa – aj tento rok
odslúžim za Vás všetkých sv. omšu.
Chcem POĎAKOVAŤ Mestskému úradu,
základným
školám
a
strednej
drevárskej škole za spoluprácu
a všetkým firmám, ktoré mali ochotu
nám pomôcť a mnohé z nich to urobili
naozaj nezištne. Ďakujem mojím susedom, ktorí mi veľa krát nezištne pomohli
v mojej núdzi a ĎAKUJEM všetkým na
ktorých si teraz možno ani nespomínam
a bolo by to aj veľmi ťažké Vás tu
všetkých spomínať.
ĎAKUJEM všetkým, ktorí nehľadáte
pre seba chvály a uznania. Nech Vám to
všetkým dobrotivý Pán Boh mnohonásobné odmení.
Na záver ĎAKUJEM PÁNU BOHU aj
Vám mojim veriacim za dní, ktoré sme
spolu prežili. Zároveň Vás prosím, ja
a pán kaplán, ešte o odpustenie, ak
sme Vás počas roka niečím pohoršili
a dali Vám tým zlý príklad. Aj my sme len
krehkí a slabí ľudia, máme aj svoje
prehry a zlyhania. Ale určite Vám
chceme byť príkladom, ako treba aj po
každej prehre a páde vstať a radostne,
ako veriaci ľudia ísť s nádejou ďalej.
A s týmto úmyslom o odpustenie a prosbou o ďalšie modlitby za nás Vám udeľujem aj požehnanie.
Laudetur Jezus Christus Q.A.M.D.G –
Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu.
Správca farnosti dekan Pavol Špita
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ŠPORT

OCENENIA pre najlepších športovcov
To, že sa v našom meste športuje niet pochýb. Po celý rok športové
talenty naše mesto reprezentujú na rôznych športových podujatiach.
Za dosiahnuté výsledky a vzornú reprezentáciu mesta boli v januári
ocenení tí najlepší, ktorých vybrala komisia. Zo všetkých návrhov za
najlepšieho športovca bol vybratý Peter Poláček, slovenský
reprezentant vo vzpieraní, ktorý má 17 rokov a študuje na Športovom gymnáziu v Trenčíne. Zúčastnil sa na ME do 17 rokov a štartoval na mnohých medzinárodných súťažiach. Je šesťnásobným
majstrom Slovenska v mládežníckych kategóriách, no dnes už
prešiel do vyššej kategórie do 20 rokov a bude reprezentovať SR. Za
tieto športové výkony mu primátor mesta udelil „Cenu primátora“.

Peter Poláček, slovenský
reprezentant vo vzpieraní

Ďalší ocenení „Ďakovnou plaketou“ od primátora:
Dušan Kanis, futsal
Bohdan Kormanec,
stolný tenis
Zdenko Šustek, futbal
Helena Gucká, tenis
Tomáš Neveďal,
hokejbal
Všetkým želáme veľa
zdravia, ktoré športovci
potrebujú, no a veľa úspechov v ich športovej kariére.
JĎ

Majsterka v karate
Eva Nováková
V našom meste máme úspešnú karatistku. Volá sa
Eva Nováková a žije s rodičmi a mladšou sestrou v
jednej z bytoviek v Zakysučí. Navštevuje Športové
gymnázium v Žiline, a hoci má len sedemnásť rokov,
dosiahla celý rad pozoruhodných výsledkov. Venuje sa,
ako sama potvrdila, športovému karate – kumite.
Prvý veľký úspech dosiahla v roku 2007, keď ako
staršia žiačka zvíťazila na Majstrovstvách Slovenska
v športovom karate – kumite v Košiciach. Neskôr, už
ako dorastenka, reprezentovala Slovensko na ME 2009
v tureckom Izmire. Dostala sa do juniorského veku.
Ani tu úspech nenechal na seba dlho čakať – v roku
2010 opäť zvíťazila na juniorských Majstrovstvách
Slovenska v Nových Zámkoch. Vyhrala medzinárodné
súťaže v Poľsku, Česku a Maďarsku, no reprezentovala
aj v Chorvátsku a najnovšie – len nedávno, v novembri
2011 – sa zúčastnila MS v karate v Melake v Malajzii.
Tento rok ju napríklad čaká vystúpenie v Poľsku,
zúčastní sa tiež Európskeho pohára v Bratislave.
Momentálne súťaží za Karate klub Žilina-Hliny
a trénuje ju karatista Jozef Cisárik. Počas svojho
pôsobenia sa osobne zoznámila s mnohými známymi

karatistami – Evou Medveďovou, Klaudiom
Farmadínom, Petrom Mackom a ďalšími. Sú jej vzormi.
Okrem karate obľubuje Eva Nováková turistiku,
bicyklovanie a plávanie. Pomáha sestričke Monike,
žiačke prvého ročníka ZŠ v Krásne nad Kysucou, ktorú
doprevádza aj
na flautu do
miestnej ZUŠ
(staršia sestra
Lucia študuje
medicínu
v Prahe). Má
rada psíka
Jerryho
a svojich
rodičov, ktorí
ju všemožne
podporujú. Jej
snom je
vyhrať
majstrovstvá
Európy
a majstrovstvá
sveta.
LH
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