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12 požehnaných rokov
s dekanom Pavlom Špitom

Denne stretávame stovky ľudí, ktorí okolo nás prejdú, stretnú sa a mnohí sa zastavia. Niektorých si pamätáme letmo a
časom na nich zabudneme, no sú takí, ktorí zanechávajú v
nás citeľnú stopu. Ľudia, ktorí ovplyvnia náš život. Ľudia v
našich životoch...
V nedeľu 30. júna 2013 na svätej omši v kostole sv.
Ondreja sme sa rozlúčili so správcom farnosti dekanom
Pavlom Špitom a zároveň aj kaplánom Vladimírom
Štefánikom. Prišli sa s nimi rozlúčiť hasiči, Krásňania, primátor mesta Jozef Grapa, miništranti a na slávnosť pricestoval aj
rodák vdp. Milan Polák.
Do Krásna prišiel Pavol Špita v júli 2001. V čase, keď sa
Krásno stalo mestom. Slávnostne otváral Farské pastoračné
centrum sv. Benedikta z Nursie. V Krásne oslávil svoje okrúhle narodeniny a začal hrať s našimi futbalistami, ktorí z V. ligy

postúpili do štvrtej a potom do tretej ligy. Od začiatku novín
pôsobil v našej redakčnej rade, fotieval futbal a iné športové
podujatia. Požehnal obidve knihy o našom meste. Stal sa
krásňanským hasičom. V tomto zozname vyratúvania pôsobenia a aktivít dekana Pavla Špitu by sa dalo ešte dlho pokračovať. Za dvanásť rokov tu mnoho urobil a zažil. Určite tu
zanechal svoju stopu, pretože svojou srdečnosťou a humorom
si získal mnoho ľudí.
Na novom mieste mu želáme veľa optimizmu, Božieho
požehnania, vždy dobrú náladu, aby sa mu darilo a veriaci ho
mali radi tak ako veriaci v našom meste. Chceme sa poďakovať za chvíle, ktoré sme s ním prežili a za jeho pomoc. Dekan
Pavol sa stal za pár rokov ozajstným Krásňanom a mestu sa
darilo.
Redakcia
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Svätojánsky jarmok

Dňa 23. júna 2013 sa konal Svätojánsky jarmok na
námestí s fontánou. Celý deň svoje remeslá prezentovali
ľudoví remeselníci. V programe vystúpila Detská spevácka skupina Bystričanka, Spevácka skupina Krásňanka, FS
Zborovanka, FS Dedovanka z Oščadníc, heligonkár
Štefan Plevko z Krásna a ľudové rozprávačky – Agnesa
Priehodová z Oščadníc a Anna Volčoková
z Hincoviec. Sprievodným podujatím bolo
otvorenie výstavy Milana Pavlíka z Čadce
pod názvom Na dreve maľované. Pre deti
boli atrakciou koníky a možnosť odviesť sa
na vrtuľníku.
90. výročia založenia
DVD Markovac Našički
a 20. výročia založenia
Matice Slovenskej.

13. 5. 2013

Z diára
primátora
MÁJ 2013
3. 5. 2013

• Jednanie ohľadom
priemyselného parku
a o zamestnanosti v ňom

5. 5. 2013

• Deň matiek

6. 5. 2013

• ZŠK – jednanie – dotácie
na Krásňanskú desiat-ku
a Gospelové Kysuce

7. 5. 2013

• Prijatie GR a Inv. riaditeľa SeVaK-u – rozšírenie
vodovodnej siete v Krásne
• Riaditeľ povodia Váhu
Ing. Čibenka – údržba a
oprava hrádzí v Krásne

9. 5. 2013

• Prijatie s prezidentom
a vedením kórejskej firmy –
ohľadom investícií v Krásne

10. 5.–12. 5. 2013

• Návšteva družobného
mesta Našice pri príležitosti

• VÚC – odovzdanie
podkladov k dotácii na
Krásňanskú desiatku

15. 5. 2013

• Riaditeľ SSC Čadca
a vedúci odboru dopravy
Žilina – jednanie
ohľadom umiestnenia strediska správy ciest v Krásne
• AKODR Námestovo –
umiestnenie čerpacej sta-nice
v Krásne
• Mestské zastupiteľstvo

16. 5. 2013

• Prijatie predsedu olymp.
klubu Kysuce Mgr. J. Klusa
– organizovanie Behu harmónie

17. 5. 2013

• Valné zhromaždenie
SEVAK-u za účasti všetkých
starostov, prejednanie
rekonštrukcie ČOV v Krásne
a kanalizácie

20. 5. 2013

• REMING CONSULT –
jednanie ohľadom prípravy
PD Rekonštruk-cie
železničnej trate Krásno–
Česká hranica.

22. 5. 2013

• Prijatie delegácie hasičov

– príprava krajskej súťaže,
ktorá sa bude konať v našom
meste

23. 5. 2013

• Bratislava – medzinárodná konferencia – bytová výstavba

25. 5. 2013

4. 6. 2013

• Riaditelia škôl – riešenie
problematiky školstva, nová
legislatíva a riešenie efektívneho riadenia školy kontrola projektu ZŠ
Mládežnícka z Ministerstva
pôdohospodárstva

11. 6. 2013

• Streedball turnaj
v Krásne – odovzdávanie
ocenení (na fotografii)

• Komisia dopravy – ZŠK
• Prijatie riaditeľa LESY
Čadca Ing. M. Berešíka

• Ing. Žideková – doplnenie projektu kolkáreň

• Jednanie ohľadom dopracovania projektu „Kolkáreň“
• Krajský školský úrad ZA

27. 5. 2013

28. 5. 2013

• Inv. riaditeľ SEVAK-u –
rozšírenie vodovodnej siete
v Krásne
• Uvítanie detí

29. 5. 2013

• Milowka a Krakow –
dopracovanie projektu
dostavby športového areálu

31. 5. 2013

• Slávnostné odovzdávanie
maturitných vysvedčení
Strednej odbornej školy
drevárskej
• Váľanie Mája

JÚN 2013
3. 6. 2013

• Starostovia Bystrickej
doliny – vodárenské zduženie
– projekt odkanalizovania
Stredných Kysúc

12. 6. 2013
14. 6. 2013

• Jednania s predsedom
Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory –
možnosti sprostredkovania
ďalších možnosti v Krásne

17. 6. 2013

• Starostovia Stredných
Kysúc – riešenie spoločných
projektov
• ŽSK Žilina – možnosti
rozšírenia múzea v Krásne,
dofinancovanie cyklotrasy

18. 6. 2013

• Stretnutie s GR Sevaku
– riešenie kanalizácie
a rozšírenie vodovodov
v Krásne

19. 6. 2013

• Jednanie s bankovou
spoločnosťou ohľadom financovania Krasbytu

Na návšteve v Chorvátsku

D

ňa 11. – 12. mája 2013 primátor mesta Ing. Jozef
Grapa a členovia Dobrovoľného hasičského
zboru a členovia Folklórneho súboru Drevár navštívili
družobné chorvátske mesto Našice. Konali sa tu oslavy
pri príležitosti 90. výročia založenia DVD Markovac
Našički a 20. výročia založenia Matice Slovenskej.
Našich privítal primátor mesta Našice Mgr. Krešimir
Žagar. Na pracovných stretnutiach sa dohodli na ďalšej
spolupráci. Zároveň prijali naše pozvanie na 13. výročie
osláv založenia mesta Krásno nad Kysucou. Dobrovoľný
hasičský zbor Krásno sa zúčastnil slávnostného

pochodu mestom a FS Drevár potom vystúpil v
kultúrnom programe. Mesto Našice sa nachádza vo
vnútrozemí neďaleko mesta Osijek, patrí do Osijeckobaranjskej župy. Má vyše 8 000 obyvateľov, žije tu
mnoho slovákov, ktorí sa tu v minulosti vysťahovali. V
meste sa nachádzajú stredoveké pamiatky, klasicistický
zámok rodiny Pejačević, novogotická kaplnka s kryptou
rodiny Pejačević a novogotický františkánsky kláštor.
Mesto
Našice
je
považované
za
baštu
poľnohospodárstva a chovu rýb. Obľúbené v lete je
jazero Lapovac.
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Rozlúčka s absolventmi
SOŠ drevárskej

V Dome kultúry v Krásne sa v posledný májový piatok
stretli primátor mesta Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej
odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko a pedagógovia
SOŠ drevárskej s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia
médií pri odovzdavaní maturitných vysvedčení. V príhovore
primátor mesta a riaditeľ školy ocenili snahu všetkých
absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky. Riaditeľ školy
potvrdil, že škola bude aj naďalej vychovávať a vzdelávať
kvalifikovaných odborníkov. Cenu primátora mesta udelil
primátor Ing. Jozef Grapa absolventovi Branislavovi
Macurovi zo IV.B za vzornú reprezentáciu školy a mesta
v športových súťažiach. Riaditeľ školy ocenil úspešného
absolventa za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas
štúdia za účasť na výchovno-kultúrnych akciách školy. Cenu
riaditeľa SOŠ drevárskej – Ladislav Ševčík zo IV.B.
Rodičovské združenie pri SOŠ drevárskej Krásno udelilo
Cenu Rady rodičov týmto absolventom: Štefanovi Paluchovi
zo 4.A za výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia na teoretickom i praktickom vyučovaní, Andrei Pitlovej
zo 4.O za vzornú reprezentáciu školy, činnosť v Žiackej
školskej rade a Jozefovi Lehockému zo 4.B za výborné
výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia na teoretickom
i praktickom vyučovaní. SOŠ drevárska Krásno udelila
Ďakovné listy týmto absolventom: Andreovi Stryčkovi zo 4.A
za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,
Jánovi Ambrušovi zo 4.A za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby, Rudolfovi Pastvovi zo 4.B za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní
v odbore operátor stavebnej výroby, Marekovi
Podmanickému zo 4.B za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore operátor stavebnej
výroby, Renému Ostružiarovi zo 4.O za mimoriadne výsledky počas štúdia na praktickom vyučovaní v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia, Martinovi
Fujakovi zo 4.O za mimoriadne výsledky počas štúdia na
praktickom vyučovaní v odbore technológia ochrany a tvorby životného prostredia, Ladislavovi Baculákovi z 2.Ad za
výborné výchovno-vyučovacie výsledky počas nadstavbového štúdia v odbore drevárska a nábytkárska výro-

ba, Jánovi Králikovi z 2.St za výborné výchovno-vyučovacie
výsledky počas nadstavbového štúdia v odbore stavebníctvo a reprezentáciu školy, Mariánovi Ondrušekovi zo 4.B za
mimovyučovacie aktivity a reprezentáciu školy v oblasti
športu, Erikovi Pešanovi zo 4.B za mimovyučovacie aktivity
a reprezentáciu školy v oblasti športu, Tomášovi Tomčalovi
zo 4.B za reprezentáciu školy a mimovyučovacie aktivity
v oblasti športu. Poslednou časťou stretnutia bolo slávnostné predstavenie jednotlivých absolventských tried a odovzdanie maturitných vysvedčení. Všetkým absolventom prajeme úspešné vykročenie do ich ďalšieho života.
Mgr. M. Gavenčiaková

DEŇ MATIEK v ZŠ Kalinov

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr. stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizoGabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, vať stavbu žumpy.
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie noviUzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b- nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzaProgramom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.
mesta;
č. 86/2010 mesta
– MZ schvaľuje
par. č.a
–Piatok
zabezpečenie
31. májarealizácie
2013 sa vprojektu
Krásne po
nadschválení
Kysucoužiadosti
váľali s Uzn.
primátorom
Jozefomodpredaj
Grapompozemkov
zvalili máj
2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12416/6
o
výmere
102
m
o
NFP;
máje. Celá akcia mala názov Zvonenie svadobných potom sa spolu zabavili na májovej veselici. Bol to podo výmere
m2, 6068/12
o výmere
m2, 6068/1
– financovanie
vo výške
z celkových
zvonov
a patrí do projektu
programového
cyklu5%
Tradície
nepoz- 12415/7
večer plný
spevu,21
tanca
a hudby,
dúfam,361
že táto
tradícia
2
177
m2, 6068/23
výmerepretrvá.
87 m , 6068/22 o výmere
oprávnených
výdavkov
na projekt
t.j. vo výške
10 997,50
najú hranice. Tento
projekt
mesto Krásno
otvorilo
tento oi naďalej
Mgr. D.
Labáková
rok Fašiangami a akcia Zvonenie svadobných zvonov je o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
eur.
2.
tretia
Mesto
Milówka
sa zúčastňuje
na projekte Májová
„Tradície
hranice“
je spolufinancovaný
1098,nepoznajú
022 01 Čadca
za cenu Projekt
10 eur/m
Uzn.v poradí.
č. 80/2010
– MZ
schvaľuje
zásady hospodárenia
poľskú stranu
piatok
pri moste
lásky predz Európskeho
regionálneho
rozvoja v rámci
Uzn. č.úniou
87/2010
– MZfondu
schvaľuje
prenájom
časti
szamajetkom
mestaa svtým,
že nám
v poslednej
štrnástej
hlave Európskou
viedli
program
Čepčenie
nevesty.
2
Programu
cezhraničnej
spolupráce
Poľsko
–
Slovenská
republika
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m , ktorý susedí
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
Okrem súboru ZiP Werchy sa na programe podieľali
– 2013 KN
Kód
parcelou
č. mikroprojektu:
6780/174. PL-SK/ZA/IPP/III/022
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo s2007
aj súbory z Krásna nad Kysucou
FS Drevár a Ženská
2
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o nájme
3747/32 o výmere 21 m p. Vladimírovi Poštekovi,
folklórna skupina. Z poľského súboru si aj dva páry
Kysucká
cesta
1002
za
1
euro
s
podmienkou,
že
bude
pripevnili na Most lásky a priateľstva srdiečka so
uskutočnená
za lásky
pozemok
č. 371,kľúčik
ktoréhodoje vlastzámkami na zámena
znak ich
a hodili
rieky
sa
níkom
v podiele
z celkovej výmery
926 m2v. Hlasovalo
Bystrica.
Akcia pokračovala
na námesti
Krásne nad
podľa
zákona
258/2009
– par.kde
9a, odst.
Kysucou
pred č.
Domom
kultúry
súbor9.Drevár spolu
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga- nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizánizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu- ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cintia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.
Autoomega,
– školstva
Struhy a Ková
– vstolárstvo,
spol. sslužieb
r.o – naMontáa,
s. r. o.– Kalinov
1463,
ďalšie zastupiteľstvo
( jún 2010).
Príspevok
sa čerpás.r.o.
z kapitoly
navýši sa
kapi- torínskych
1413,
Krásno
nad
Kysucou
023
02
–
Kalinov
1520,
Krásno
nad
Kysucou
023
Krásno
nad
Kysucou
023
02
– príUzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
tole príspevky.
Predaj
a
montá
zabezpeovacej,
02
–
Vroba
interiérovch
a
vchodovch
pravné
práce
k
realizácii
stavby,
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prevpotovej vodovodu
a satelitnej
techniky, sa
dverí,
liniek, atníkov,
dokonovacie
stavebné
pri
i výška odmeňovania
členov
komisií apráce
rokovací
mestského
nachádzajúceho
pod kuchynskch
zemským hodnotí
auto-hifi, autodoplnkov a GSM. skrí, záhradného nábytku.
realizácii exteriérov a interiérov
Malo a vekoobchod.
Labak, s.r.o. – Kalinov 1006, Novootvorené Kamenárstvo
eleziarstvo Hammer, s.r.o. – Krásno nad Kysucou 023 02 – sa- Klietik, s.r.o. – Krásno nad
Kalinov 1493, Krásno nad Kysucou hovacie sluby, nákladná cestná Kysucou, rázcestie – 09118 883
023 02 – Maloobchodn a vekoob- doprava vykonávaná vozidlami s 323 – Predaj pomníkov a kompletov
chodn predaj eleziarskeho tovaru. celkovou hmotnosou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Zvonenie svadobných zvonov

Služby občanom – adresár firiem v meste

Dňa 9. mája 2013 si deti zo Základnej školy v Kalinove
pripravili kultúrny program pri príležitosti „Dňa
matiek“. Zazneli piesne, básne, tance, pri ktorých
nejednej mamičke, babičke vyhŕkla z oka slza od dojatia a pocitu šťastia. Po skončení programu každá
mama dostala krásny vlastnoručne vyrobený darček
ako symbol vďaky a lásky. Všetkým mamám želáme
veľa zdravia, radosti zo svojich detí a vnúčat a tešíme
sa na stretnutie o rok.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 15. mája 2013
Uzn.č. 22/2013 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Miloš Lastovica, Pavol Targoš, overovateľov
zápisnice Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 23/2013 – MZ na základe žiadosti Kataríny
Kuljovskej, bytom Krásno č. 1381 ruší uzn.č. 15/2011 zo
dňa 30. 11. 2011 z dôvodu ukončenia nájmu.
Uzn.č. 24/2013 – MZ mení uzn č. 9/2013 a to tak, že
mení parcelu č. KNC 45/26 za parcelu KNE 9292.
Uzn.č. 25/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a/ odst. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to p.č. 6417/307 o výmere 21 m2 za cenu
10Eur/m2 pre Ľubomír Čimbora, Krásno č. 1378 za
účelom postavenia garáže s tým, že táto bude postavená
do dvoch rokoch.
Uzn.č. 26/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa § 9a/ odst. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to p.č. 6780/136 o výmere 396 m2 za cenu
3,32Eur/m2 pre Sýkorová Mária, bytom Krásno nad
Kysucou č. 1475.
Uzn.č. 27/2013 – MZ schvaľuje finančný príspevok 1.000
Eur pre ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou na poznávací zájazd do Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka.
Uzn.č. 28/2013 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku
parcely KNC 6425/6 – trvalé trávnaté porasty o výmere
1596 m2, ktorá je identická s parcelou EKN 9433/6
v zmysle geometrického plánu č. 30579864-135/2011 pre
stavbu ČOV v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu 7.948,08
Eur t.j. 4,98 Eur/m2.
Uzn.č. 29/2013 – MZ schvaľuje predaj časti pozemku
p.č. 6417/2 – ostatné plochy o výmere 25 m2 za cenu 20
Eur/m2 pre Stredoslovenská energetika – Distribúcia,
a.s., Pri Rajčianke 2729/10, 010 47 Žilina. GP dá vypracovať na vlastné náklady kupujúci.
Uzn.č. 30/2013 – MZ schvaľuje dodávku pitnej vody pre
rodiny: O. Jakubca, Krásno 913, Jakubcovú V. Krásno
1146, Pilch P. Krásno 1341 a Chmulík P., Krásno za tú istú
cenu, za ktorú nám dodáva pitnú vodu spoločnosť
SeVaK.
Uzn.č. 31/2013 – MZ neschvaľuje finančný príspevok na
kanalizačnú prípojku pre Jozef Blahuta, Krásno č. 1079.
Uzn.č. 32/2013 – MZ neschvaľuje žiadosť Mgr. Lenky
Zuščákovej, Krásno č. 1435 o vybudovanie vodovodnej
prípojky na náklady mesta ako výpomoc pre začínajúce
mladé rodiny.
Uzn.č. 33/2013 – MZ odročuje predaj strechy a podstrešných priestorov Domu služieb na budúce zastupiteľstvo.
Uzn.č. 34/2013 – MZ schvaľuje cestu do osady Macurov
upraviť makadamovým posypom, drteným asfaltom
a úpravu priepustov.
Uzn.č. 35/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa

podľa §9a/, odst. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to časť parcely č. 6417/2 – ostané plochy
o výmere cca 150 m2 za cenu 30 Eur/m2 pre AKORD a.s.,
Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo s tým, že GP
si dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.
Uzn.č. 35/1/2013 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku
parcela č. 3755/92 – zastavané plochy o výmere 559 m2 za
cenu 1,-Eur od Marek Šadlák, 023 02 Krásno nad Kysucou
č. 207 s tým, že náklady spojené s prevodom hradí predávajúci.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9a odst. 8 písm. e/ podľa osobitného zreteľa –
miestna komunikácia.
Uzn.č. 36/2013 – MZ schvaľuje rozdelenie finančných
prostriedkov podľa návrhu kultúrnej komisie a návrhu
poslancov.
Uzn.č. 37/2013 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu doplnené vo výdajovej časti o 400
Eur pre vzpieračov.
Uzn.č. 38/2013 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9a/, odst. 8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to časť parcely č. 6417/2 – ostatné plochy
o výmere cca 40 m2 za cenu 10Eur/m2 pre JUDr. Milan
Rebroš, Krásno nad Kysucou 1303 s tým, že GP si dá
vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.
Uzn.č. 39/2013 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu –
predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa
§9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení
v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, ktoré sa
nachádzajú v časti mesta Šustkov a to:
– parcela č. KN-C 5713/6 zastavané plochy o výmere
14,75 za cenu 3,32Eur/m2,
– parcela č. KN-C 5713/7 trvalé trávnaté porasty
o výmere 57,38 m2 za cenu 1,-Eur/m2,
– parcela č. KN-C 5713/8 zastavané plochy o výmere
4,75 m2 za cenu 3,32Eur/m2,
– parcela č. KN-C 5713/9 zastavané plochy o výmere
8,13 m2 za cenu 3,32Eur/m2,
– parcela č. KN-C 5713/12 zastavané plochy o výmere
21,63 m2 za cenu 3,32Eur/m2,
– parcela č. KN-C 5713/13 trvalé trávnaté porasty
o výmere 7,8 m2 za cenu 1,-Eur/m2
Spolu o výmere 114,44 m2 pre Anna Miková, Jablunkov
42.
Uzn.č. 40/2013 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 41/2013 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia Krasbytu za I. štvrťrok 2013.
Uzn.č. 42/2013 – MZ schvaľuje zrušenie kúpnej zmluvy
s Mariánom Kubišom, nar. 27. 7. 1982 a manž. Janou
Kubišovou, rod. Plačkovou, nar. 3. 11. 1981 na odpredaj
pozemkov CKN p.č. 6417/260 – ostatné plochy o výmere
21 m2 a p.č. CKN 6417/261 – ostatné plochy o výmere 21
m2, ktoré boli vytvorené GP č. 97/2006 na základe
porušenia článku zmluvy V. – povinnosti kupujúceho.

Uzn.č. 43/2013 – MZ schvaľuje zrušenie kúpnej
zmluvy s Pavlom Kubišom, nar. 1. 10. 1956 a manželku
Anne Kubišovej, rod. Zátková, nar. 22. 1. 1960 na
odpredaj pozemku p.č. CKN 6417/259 – ostatné plochy
o výmere 21 m2, ktoré boli vytvorené GP č. 97/2006 na
základe porušenia článku V. – povinnosti kupujúceho.
Uzn.č. 44/2013 – MZ
a) prerokovalo dodatok č. 1 k VZN mesta Krásno
nad Kysucou č. 115/2012 zo dňa 17. 12. 2012 o miestnych da-niach a miestnom poplatku za komunálne
odpady na rok 2013.
b) schvaľuje dodatok č. 1 k VZN mesta Krásno nad
Kysucou č. 115/2012 zo dňa 17. 12. 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na
rok 2013.
Uzn.č. 45/2013 – MZ berie na vedomie správu o skutočných nákladov na výrobu tepla v roku 2012.
Uzn.č. 46/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na II. polrok 2013.
Uzn.č. 47/2013 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na II. polrok 2013.
Uzn.č. 48/2013 – MZ berie na vedomie správy
mestskej kontrolórky z kontroly hospodárenia ZUŠ
Krásno a ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 49/2013 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia
č. 3/2013 zo dňa 27. 2. 2013 o pozemky, na ktorých sú
postavené bytovky a to:
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/107, zast. plochy
a nádvoria o výmere 161 m2,
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/108, zast. plochy
a nádvoria o výmere 159 m2,
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/109, zast. plochy
a nádvoria o výmere 159 m2
pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8,
833 04 Bratislava 37
Uzn.č. 50/2013 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia
č. 4/2013 zo dňa 27. 2. 2013 o pozemky na ktorých sú
postavené bytovky a to:
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/107, zast. plochy
a nádvoria o výmere 161 m2,
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/108, zast. plochy
a nádvoria o výmere 159 m2,
– pozemok parc. reg. CKN č. 3755/109, zast. plochy
a nádvoria o výmere 159 m2
pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15.
Uzn.č. 51/2013 – MZ schvaľuje zmenu zloženia
finančnej komisie na základe žiadosti p. Miroslava
Kováča o jeho vzdanie sa členstva.
Uzn.č. 52/2013 – MZ neschvaľuje finančný príspevok
na organizáciu stretnutia žiakov po 50-tich rokoch.
Uzn.č. 53/2013 – MZ schvaľuje prísediacich súdu na
funkčné obdobie 2014–2017 – Mgr. Jana Marťáková,
PhDr. Marta Jozefíková, Mária Zuzčáková, Mgr. Milan
Jesenský, PhDr. Jozef Pauk a Peter Gašperák.

7

Deň matiek
v kultúrnom dome

D

ňa 5. mája 2013 sme si pripomenuli tento krásny
sviatok aj v Krásne. Po úvodných slovách
moderátorky, pozdravil všetky mamičky a babičky
primátor mesta Jozef Grapa a poďakoval mamičkám za ich
obetovú prácu pri výchove detí. Po povzbudivých slovách
primátora sa predstavili speváci – finalisti Kysuckého
REPETE Zuzana Gacíková, Dagmar Labáková, Ján
Stasinka, Peter Kubala a Ferdinand Blahuta.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2013
Júl
August

Blažkov
29.
26.

Krásno Kalinov
30.
31.
27.
28.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme.
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Úspešní vo svete a majstri na Slovensku

Prvý májový týždeň sa konali Majstrovstvá sveta belgických ovčiakov (FMBB) v Slovinsku. Miroslav Trauer
z Krásna nad Kysucou a jeho belgický ovčiak Axell skúšali zabojovať o víťaznú priečku. Pes sa držal veľmi
dobre. Za poslušnosť získali 93 bodov a za obranu 90
bodov, získali na 36. miesto zo 100 pretekárov z 30-ich
krajín sveta.
Vďaka presvedčeniu o kvalite psa a zdravej súťaživosti,
ktorú majú v krvi obidvaja, zúčastnili sa posledný májový týždeň 3. kvalifikačného preteku na Majstrovstvá

Divadlo SKALA
žilo stredovekom
Od
minulého
roka v Žilinskom
kraji prebiehali výpravy templárskych
rytierov. V programe
vystupovali aj herci z
divadla Skala. Juraj
Halúska hral najvyššieho v rytierskom ráde – veľmajstra
rádu
a
Ľubica Podoláková
okrem režírovania
celého podujatia si
zahrala aj v stredovekom lazarete.
V júli (piatok 5. 7. 2013) na Cyrilometodských letných
slávnostiach vo Svrčinovci si zahrajú Slovanov z čias
príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú
Moravu, na podujatí nazvanom Hry starých Slovanov.
„Stredovek nás zaujímal už dlhší čas, je to viac rokov.
Juraj sa v minulosti učil šermovať kvôli jednému vystúpeniu.
Učili sme sa aj strieľať z luku, z kuše a z palných zbraní, variť
stredoveké jedlá. Momentálne sa teším na Slovanov, ktorých si
zahráme už v lete. Bude to naša premiéra v tomto historickom
období, v staroveku. Je to krásne fascinujúce obdobie. Konečne
budem môcť použiť hlaholiku a staroslovienčinu v praxi.
V čase Cyrila a Metoda bolo veľkou vecou, že pápež uznal
staroslovienčinu ako štvrtý liturgický jazyk popri latinčine,
hebrejčine a gréčtine. Bol to krásny dar pre našich predkov.
Dedičstvo, ktoré sme dostali, by sme mali podávať do rúk
ďalšej generácii,“ povedala Ľubica Podoláková.

sveta FCI a Majstrovstiev Slovenska v Kežmarku.
Získaním 89 bodov za poslušnosť, 94 bodov za obranu
a 99 bodov za stopu obhájili majstrovský titul z minulého roka. Zároveň si víťazstvom zabezpečili postup na
Majstrovstvá sveta FCI (otvorené majstrovstvá sveta
všetkých plemien psov), ktoré sa budú konať v septembri v Českej republike.
Majiteľ Miroslav Trauer a jeho pes Axell ďakujú svojim
priateľom za pomoc a podporu. Za krásny pocit zo súťaženia a víťazstva, za reprezentáciu seba, mesta Krásno
nad Kysucou ako aj Slovenska
patrí srdečná vďaka: mestu
Krásno
nad
Kysucou,
Rastislavovi
Ďuranovi,
Milanovi
Gašperákovi,
Jaroslavovi Kadákovi, Ing.
Lahutovi
Jurajovi,
Stanislavovi
Pustajovi,
Emilovi Sýkorovi – všetci
z Krásna nad Kysucou a Ing.
Larišovi Petrovi z ČadceČadečky.
A. Trauerová

Vojana U Hacka
mala deväť metrov

D

ňa 29. júna 2013 zahorela Vojana v osade U
Hacka. Tradičné úspešné podujatie pripravili
miestni a venovali ho svojmu kamarátovi Jánovi
Pilchovi. Vojana mala 9 metrov a zapálili ju presne o
polnoci.

Krásňan
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Žiaci zo ZŠ Mládežnícka
navštívili Londýn a Paríž

Po dvoch úspešných návštevách Londýna v minulých
rokoch sa v dňoch 21.–26. mája 2013 žiaci 8. a 9. ročníka
ZŠ v Krásne nad Kysucou opäť zúčastnili
tématicko–poznávacieho zájazdu do Veľkej Británie a do
Francúzska.
Prvý deň sa zastavili v Paríži, ktorý ich okúzlil svojou
krásou a historickou hodnotou pamiatok. Najviac ich
zaujala Eiffelova veža, z ktorej bol prekrásny výhľad na
celý Paríž.
Ďalšie tri dni žiaci strávili v Anglicku, kde navštívili
malebné historické mestečko Canterbury, v ktorom
pôsobil známy biskup Thomas Beckett a samozrejme,
neodmysliteľne, Londýn, na ktorý sa žiaci veľmi tešili.

Vďaka finančnému príspevku schváleným mestským
zastupiteľstvom, podporený primátorom Ing. J. Grapom
a vďaka sponzorom, sa žiakom podarilo bližšie spoznať
históriu Veľkej Británie, vidieť korunovačné klenoty,
zbrane a dobové kostýmy v jednej veľmi známej historickej pevnosti Tower of London. Žiaci si tiež mohli
vychutnať jazdu na Londýnskom oku, to je už neodmysliteľnou súčasťou Londýna, z neho mali toto zaujímavé
mesto ako na dlani. Každý deň sa stretli s niečím, o čom
sa učili v škole, ale ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť, ako
stokrát počuť.
Dôležitou súčasťou zájazdu bola autentickosť prostredia
britských rodín, v ktorých boli žiaci ubytovaní, v nich si
žiaci mohli vyskúšať svoje znalosti anglického jazyka.
Okrem toho si našli i nových priateľov, s ktorými
môžu udržiavať kontakty do budúcnosti.
Na záver môžeme s potešením konštatovať, že tento
zájazd splnil žiacke i naše očakávania a dúfame, že sa
nám podarí zorganizovať podobnú akciu i pre ďalších
žiakov, ktorí už teraz netrpezlivo čakajú na svoju príležitosť spoznať krajinu, ktorej jazyk sa učia.
Mgr. M. Kuljovská, Mgr. M. Murčíková
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Uvítanie detí na mestskom úrade

V utorok 28. mája 2013 sa na Mestskom úrade v
Krásne nad Kysucou konalo slávnostné uvítanie
najmenších obyvateľov mesta. Oficiálne bolo
uvedených do rodiny nášho mesta 21 detí z toho 10
chlapcov a 11 dievčat.
Ide to tieto detičky: Filip Capek ,Marek Frajka,
Samuel Blaščík, Timea Záteková, Samuel Hrtús,
Tamara Mačasová, Soňa Šubertová, Filip Kašuba,
Lukáš Klimík, Michal Jánošík, Natália Capková,
Adela Švaňová, Pavlína Čimborová, Timea
Špalková, Adrián Badžgoň, Daniela Korchanová,
Eliška Konštiaková, Lea Drahňáková, Liliana
Pečarková, Adam Vlček, Branislav Krško. V úvode
programu sa predstavili deti z MŠ–Prvosienka, ktoré
si pripravili veselé pesničky a básničky. Svojím
programom vyčarili úsmev na perách mamičiek.
Potom nasledoval slávnostný akt, ktorý viedol
primátor mesta Jozef Grapa. Vo svojom príhovore
prítomným rodičom a hosťom zablahoželal. Deťom a
ich rodičom poprial všetko najlepšie, zdravie, veľa
optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich detí.
Každá
mamička dostala osušku pre dieťatko,
Narodení

Krásňan
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Zo života farnosti Krásno

V

nedeľu 26. mája 2013 deti
z tretích ročníkov prijali sväté
prijímanie. Tento rok ich bolo 72,
z toho 36 chlapcov a 36 dievčat.

poukážku na nákup, Pamätný list a ružu. Všetci
rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy Mesta Krásno
nad Kysucou. Na záver si všetci urobili spoločnú
fotografiu s primátorom mesta. Celú slávnosť si
budú môcť rodiny pozrieť na fotografiách a DVD,
ktoré im daroval Msú.
JĎ

Z

našej
farnosti
odchádza
pomocný kaplán vdp. Ján
Sňahničan.

D

ňa 15. júna 2013 sa v Žiline v
Kostole Sedembolestnej Panny
Márie na Vlčincoch konala diakonská
vysviacka nášho rodáka Petra Nečedu.
Vysviacku prijal z rúk Mons. Tomáša
Galisa, žilinského biskupa.

Z HISTÓRIE

V

roku 1788 sa Krásno nad
Kysucou stalo samostatnou
farnosťou s filiálkou Zborov nad
Bystricou. Pred 225 rokmi sa Krásno
oddelilo od farnosti Stará Bystrica, z
rozhodnutia cisára Jozefa II. Prvým
správcom novej farnosti bol františkán
páter Urban Vilimovič, ktorý bol v
Krásne do roku 1791. Fara ako úrad
bola založená v roku 1798 (215 rokov).

Matrika

Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
M á jFojtíková
– jún 2013
Jančigová, Teresa

JUBILANTI

85 roční
Úmrtie
Pavol Zátek
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Jolana Graňová
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Emil Jakubec
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek80
59roční
r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
Justína77
Miková
r., Imrich Škerenčák
r., Helena Završanová 73 r.,
Mária
Minárová
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan
75Koleno
roční 80 r.
Rozália Mičicová
Sobáše
Anton Straka
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
70 roční
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Štefánia Capková
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Zita Koptáková
Lenka Macurová
Ján Bukový
JĎ
Ján Poláček
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MATRIKA

Rozlúčka s kaplánom Jankom Sňahničanom

NARODENÍ

Liliana Pečarková, Adam Vlček, Branislav Krško,
Simona Čimborová, Vivien Jakubcová, Nikolas
Pišoja, Tobias Škereň, Ema Gavendová, Miloš
Karcol, Matúš Stano

K

aplnka U Capka oslávi 35
rokov od vystavania v roku
1978. 10 rokov uplynulo od postavenia
Kaplnky
U Lastovicov.
Obidve
kaplnky sú obľúbeným miestom
letných svätých omší.

ÚMRTIA

Emíla Šurábová, Pavol Jakubec, Zdenko Grňák,
Nikoleta Zaťovičová, Irena Macurová, Ján
Suchoň, Alojzia Pošteková, Pavol Masarik, Milan
Ďurana, Rudolf Bugáň, Irena Gomolová

V

roku 1928 (pred 85-mi rokmi)
vznikla v Krásne pobočka
Charity, ktorá pomáhala chudobným
ľuďom a robila rôzne akcie pre
chudobné deti.

SOBÁŠE

Ing. Matej Kupčuljak a Mgr. Petra Novotná,
Pavol Frnka a Petra Babuljaková,
Róbert Pitek a Adriána Knapcová,
Róbert Beňo a Ing. Miroslava Dérerová,
Marek Briš a Mária Kováčiková

Foto: http://dcza.sk/

Diakonská vysviacka
Petra Nečedu

P

red 80.rokmi (máj–júl 1933)
bolo v Krásne viacero požiarov,
pri ktorých zhorelo vyše 20 domov
v dolnom Krásne i Kalinove.
ĽP
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Streetbalový turnaj v meste

Druhý ročník Streetballového turnaja sa konal v Krásne –
„Streetbal proti rakovine“. Pripravili ho Michal Švancár,
predseda Kysuckej basketbalovej ligy a Roman Jantošík, z
mestskej Žilinskej basketbalovej ligy.
„Streetball oproti klasickému basketbalu je špecifický tým, že sa
hra na jeden kôš a z tohoto dôvodu sú upravené aj pravidla,
pokiaľ v klasickom basketbale sa za každý dosiahnutý kôš rátajú
dva body v Streetballe len jeden bod a trojkový hod je ohodnotený len dvoma bodmi. Streetball sa hra pokiaľ niektoré družstvo
nedosiahne desť bodov, pokiaľ ich nedosiahne ani jedno družstvo, hra sa na čas, po uplynutí časového limitu zápas končí. A
ešte jeden dôležitý fakt, v streetballe nie je rozhodca, je tam len
zapisovateľ, fauly si určujú samotní hráči,“povedal Michal
Švancar.
Najmladšie mesto na Slovensku privítalo spolu 36 tímov,
ktoré súťažili v 4 kategóriách, muži, mix, do 18 rokov, do
14 rokov. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa turnaj
uskutočnil v telocvični Základnej školy Mládežníckej.
Streetballová sobota v Krásne odštartovala prvými zápasmi o 9.00 hod a skončila sa odovzdávaním cien víťazom z
rúk primátora mesta Ing. Jozefa Grapu, pod patronátom
ktorého sa celé podujatie uskutočnilo.
VÝSLEDKY:
Muži (štartovalo 10 tímov)
1. Sypači – Jozef Treml, Jaroslav Morávek, Lukáš
Demeter, Patrik Belousov
2. Fatima – Tomáš Horváth, Martin Mrviš, Lukáš Vencl,
Kamil Horváth
3. Stará škola – Roman Jantošík, Peter Tilandy, Anton
Šoška, Jozef Šoška
4. Slou mou – Michal Podhorský, Marián Podhorský,
Vladimír Jáger, Miroslav Hrivík

Do 18 rokov (13)
1. Heltove ovečky – Simona Stalmašeková, Mariana
Cagáňová, Michal Helt, Jakub Grisa
2. Slabé kusy – Miroslav Frnčo, Marián Kuzma, Lukáš
Palúch
3. Druhá Lajna- Lukáš Kamenišťák, Ľuboš Mišík, Jakub
Tabák
4. Enjoy – Rastislav Tomaník, Martin Harciník, Roman
Kaštan, Jakub Pláňavský

Do 14 rokov (4)
1. Novoť – Anton Bystričan, Adam Bystričan, Erik Beňuš,
Benedikt Bobon, Jakub Bobon
2. Streetball 852456 – Juraj Kráľ, Libor, Konštiak, Samuel
Fedor, Filip Kysela
3. Tanečníčky z pod hája – Karolína Chovancová,
Michaela Zvaríková, Barbora Frniaková, Alica Gápová,
Martina Lužná
4. Fat boys – Kristián Kysucký, Jozef Padala, Ľuboš
Blažiček, Tomáš Kočvara
Víťazom súťaže v streľbe trojbodových košov z 25 súťažiacich sa stal Jozef Treml. V streľbe trestných hodov
súťažilo 33 účastníkov a prvenstvo si odniesla Simona
Vávra. Streetbal proti rakovine 2013 pokračuje tretím
turnajom v sobotu 8. júna v Rosine, kde sa uskutoční
ROSINA CUP 2013.

Mix (9 celkov)
1. Blízko hrušky – Mária Felixová, Michaela Stanková,
Peter Tilandy, Lukáš Vencl
2. Marťania – Viliam Poništ, Marián Škubák, Peter Juriš,
Katarína Ďuranová, Simona Hofferová
3. Tak určitee – Jozef Treml, Jaroslav Morávek, Lucia
Szakascová, Olívia Svitková
4. Old School -Anton Šoška, Roman Jantošík, Gabriela
Tupá, Peter Martiniak
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