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15. ročník Beskyd Rallye
Historické vozidlá mali prestávku v našom meste
V dňoch 26.–29. júla 2012 Turzovský veterán
club organizoval 15. ročník Beskyd Rallye – spanilej
jazdy historických vozidiel Beskydskou krajinou.
Na realizácií tohto podujatia sa podieľali všetky
mestá a obce, ktorými kolóna s už tradične viac ako
stovkou rôznych historických vozidiel prechádzala.
Podujatie bolo rozdelené na dve etapy. Prvá
etapa – Moravská prebehla 27. júla a viedla z Bílej
cez Trojanovice do Valšského múzea v prírode v
Rožnove pod Radhoštěm, odkiaľ pokračovala do
Valašskej Bystřice a neskôr cez Vsetín a Karolinku
naspäť do Bílej.
Druhá etapa – Slovenská začala 28. júla opäť v
Bílej a pokračovala cez Veľké Rovné, Kotešovú a

Kysucké Nové Mesto do Krásna nad Kysucou. Od
11.30 h vystupovali heligonkári a o hodinu na to
začali prichádzť prvé historické vozidlá do nášho
mesta. Privítal ich primátor mesta Ing. Jozef Grapa
na námestí s fontánou. Obyvatelia mesta si mohli
prehliadnuť viac ako sto krásnych vozidiel a
motoriek. Primátor mesta dokonca dostal možnosť
odšoférovať si najstaršie auto, a to repliku auta
značky Dora z roku 1906.
Po druhej hodine popoludní autoveterani
pokračovali v jazde do Čadce a do Turzovky. Tam
prebehla tradičná súťaž elegancie. Nakoniec sa
účastníci poberú cez Staré Hamry do Bílej, kde
bude slávnostné ukončenie podujatia. ĽP
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Naši hasiči si odniesli prvenstvo

Dni mesta Krásno 2012
– hosťom bol spevák Pavol Hammel
Najmladšie mesto na Slovensku Krásno nad
Kysucou oslávilo jedenásťročné výročie od
získania mestských právomocí. Na Dňoch mesta sa
hodovalo, tancovalo, spievalo i súťažilo.
Dvojdňové oslavy začali v sobotu 1. septembra.
V telocvični miestnej základnej školy si zmerali
sily v streetballe desiatky družstiev z celého
Slovenska.
V nedeľu začal deň slávnostnou svätou omšou,
priamo na námestí s fontánou. Omšu celebroval
dekan Pavol Špita a na záver poznamenal, že verí,
že sa stane aj slávenie svätej omše na námestí
tradíciou. Námestie zaplnili počas nej nielen
obyvatelia Krásna. V kázni sa hovorilo o hosťoch a
návštevách, čo bolo aktuálne práve v tento deň,
kedy na mestské slávností prichádzajú aj

Medulienka znela

Heligonkári

na námestí s fontánou

odsťahovaní rodáci a rodinní príbuzní. Je to
víkend plný stretnutí.
Po svätej omši sa všetkým prihovoril primátor
mesta Ing. Jozef Grapa. Na pódiu vystúpili
Hornokysuckí heligonkári z Turzovky.
Zaujímavé bolo vystúpenie akrobatov, ktorí
predviedli svoje umenie na stuhe. Tradične
vystúpil aj náš folklórny súbor Drevár, ktorý
vystupuje už 36. rokov a reprezentuje mesto nielen
po Slovensku. Pre deti boli pripravené jarmočné
atrakcie a poníky, pre tých starších medovina.
Popoludní
sa
konala
súťaž
družstiev
dobrovoľných hasičov. Zúčastnilo sa jej osem
družstiev. Naši hasiči zvíťazili, k čomu im srdečne
blahoželáme. Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne
pracuje už od roku 1924 a ofociálne od 1925. ĽP
Pieseň Chlapci z mesta venoval spevák Pavol
Hammel obyvateľom najmladšieho mesta na
Slovensku, Krásnu
nad Kysucou. Na
záver
nedeľného
slávnostného
dňa
zneli jeho najväčšie
hity. V príjemnej
atmosfére ukončil
spevák slávnostný
víkend. Slová piesní
poznali nielen tí skôr
narodení, ale aj
mladá
generácia.
Piesne
Pavla
Hammela patria k
tradičným svadbovým a songom znejúcim na rôznych
oslavách.
ĽP

Akrobatické duo
na námestí
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AKTUALITY

Uznesenia z mimoriadneho
zastupiteľstva zo dňa 28. júna 2012

Silní muži potiahli aj kamión
Po súťaži hasičov prebiehala súťaž o Najsilnejšieho muža Kysúc. V nej si zmerali sily dve družstvá – jedno slovenské a druhé české. Siláci súťažili v niekoľkých disciplínach. Dvíhali provizórne činky z pneumatík, či nosili betónové
kvádre. Prilákali početné zástupy divákov. Diváci si dokonca mohli na vlastnej
koži vyskúšať jednotlivé disciplíny. Súťažiacich prišli podporiť majster sveta
v kulturistike Pavol Jablonický a majster sveta v pretláčaní rukou Ľubomír
Jagnešák. Do súťaže Kysucký silák sa prihlásili aj traja súťažiaci z Krásna nad
Kysucou. Krásňanským víťazom sa stal M. Šurin. Najatraktívnejšou disciplínou
určite bolo ťahanie kamióna.
JĎ

Pozdrav pre čitateľov od majstra sveta
v kulturistike Pavla Jablonického

Uzn.č. 57/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Miloš Lastovica, Ing. Vladimír Kormanec,
overovateľov zápisnice Vojtech Buchta, Miroslav Capek
a program mimoriadneho MZ.
Uzn.č. 58/2012 – MZ schvaľuje VZN o spôsobe úhrady,
výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej služby s platnosťou od 1. 7. 2012.
Uzn.č. 59/2012 – MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na
objekt televízneho vysielača v lokalite nad osadou
u Gavlasa a podkrovné priestory obytných domov
1,2,3,4,5,6,7,8,9 v Zákysučí pre JM Tech, s.r.o. Struhy 1314,
023 02 Krásno nad Kysucou za ročný poplatok 500,-Eur na
dobu neurčitú.
Uzn.č. 60/2012 – MZ schvaľuje VZN o dani za vjazd
motorového vozidla na pešie zóny v meste Krásno nad
Kysucou s platnosťou od 1. 7. 2012.
Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta;
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
World Harmony Run, alebo Svetový beh harmónie, je
eur.
najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou. Najmladšie
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
mesto na Kysuciach privítalo uplynulý týždeň bežcov zo
sSvetového
majetkombehu
mesta
s tým, Na
že v
poslednej
štrnástej
harmónie.
novom
námestí
sa zišli,hlave
aby
vspolu
bodes8dobrovoľnýmibežcami
sa mení dátum na 27.
9. 1996 hlavnú myšlienku
podporili
podujatia.
Zúčastneným
prihovorili
niektorí parcely
členovia štaUzn.č. 81/2010
– MZ sa
schvaľuje
odpredaj
číslo
fety
z
rôznych
kútov
Európy
a
v
niekoľkých
jazykoch.
2
3747/32 o výmere 21 m p. Vladimírovi Poštekovi,
Jazykovú bariéru prekonali divadelnými scénkami,vktorých
Kysucká
cesta 1002
za 1 euro
podmienkou,
že bude
vyjadrili posolstvo
Svetového
behus harmónie.
Súčasťou
priuskutočnená
zámenabol
zaajpozemok
č. 371, ktorého
jeBežci
vlastpraveného programu
beh po kruhovom
námestí.
mali na
sebe nápisy
svetadielov,
ktorými
prešla,sa
níkom
v podiele
z celkovej
výmery
926 m2štafeta
. Hlasovalo
alebo
prejde.
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
„Zmyslom tejto štafety je idea, že svet je taký dobrý, akí dobrí ľudia
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
v ňom žijú. Keď urobíme jeden krok v ústrety svetu, svet urobí dva
dopravu
detík nám.
do letného
detského
ktoré
orgakroky smerom
Je pre naše
mesto cťoutábora,
a potešením,
že bežci
nizuje
farské
pastoračné
centrum vnašom
prostredníctvom
hnusa okrem
svetových
metropolzastaviliaj
malom mestečku.
A naši
obyvatelia mohli
do horiacej
pochodnevodovzdať
tia
kresťanských
detí
a mládeže
sume svoju
498 spoeur.
lupatričnosť, priateľstvo a porozumenie a poslať ju ďalej do sveta,“
Príspevok
sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapipovedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
tole príspevky.
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

Beh harmónie

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2012
September
Október

Blažkov
24.
29.

Krásno Kalinov
25.
26.
30.
31.

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

LEKÁRI
Zdravotné stredisko
1. mája Krásno nad Kysucou

Praktický lekár pre deti – pediater
MUDr. Zita Božeková
Tel.č.: 041/43 85 187
Ordinačné hod.: 07.00 hod.–15.00 hod.
MUDr. Jana Peterajová – JAZMIK – PED, s.r.o.
Tel.č.: 041/43 85 104 Mobil: 0904 387 365
Ordinačné hod.: 07.00 hod.–15.00 hod.
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizovať Praktický
stavbu žumpy.lekár pre dospelých
MUDr. Aurélia Kasajová
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
Tel.č.: 041/43 85 117
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie noviOrdinačné hod.: 07.00 hod.–14.00 hod.
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom
eur ročne.
MUDr.100
Marta
Korduliaková
Uzn.
č.
85/2010
– MZ schvaľuje odpredaj časti
Tel.č.: 041/43 85 116
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
2.
Stomatológia
– zubná ambulancia
eur/m
MUDr.
Renáta
Ďurčanová
Uzn.
č. 86/2010
– MZ
schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
Tel.č.:o 041/43
862m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12416/6
výmere85102
Ordinačné
hod.:
07.30
hod.–14.30
hod.361 m2, 6068/12
2, 6068/1
12415/7
o výmere
21 m
o výmere
(piatok
do
13.30
hod.)
2
o výmere 87 m , 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
MUDr. Peter Zapletal
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Tel.č.: 041/43 85 113
Uzn.
č. 87/2010
– MZ
schvaľuje
prenájom časti
Ordinačné
hod.: 07.30
hod.–14.30
hod.
pozemku
6780/1
o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
(piatokp.č.
do 12.00
hod.)
s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o nájme
nehnuteľného
majetku s obcou Stará Bystrica na realizáNeurológ
MUDr. Mária
Olbertová
ciu projektu
„Zariadenie
soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Tel.č.:
041/43 85
216 odročuje návrh na riešenie cinUzn.
č. 89/2010
– MZ
Ordinačné
hod.:na08.00
hod.–13.30
hod. ( jún 2010).
torínskych
služieb
ďalšie
zastupiteľstvo
(streda
– voľný–deň)
Uzn.
č. 90/2010
MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
Gynekológ
poriadok.
MUDr. Vladimír Gajdičiar
Uzn.
č. 91/2010
– MZ
Tel.č.:
041/43 85
118 berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.
č. 92/2010
MZ berie –naGYN,
vedomie
MUDr.
Denisa –Margušová
s.r.o. inf. rozbor
hospodárenia
mesta
a
Krasbytu
za
prvý
štvrťrok 2010.
Tel.č.: 041/42 20 887

Ušná, nosná, krčná ambulancia
MUDr. Štefan Masnica – Masnica, s.r.o.
Tel.č.: 041/43 35 961 Mobil: 0903 847 615
Ordinačné hod.: 07.00 hod.–14.00 hod.
(piatok do 12.00 hod.)
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Letné bohoslužby
v krásňanských kaplnkách

Fotoarchív:
Pavol Špita a Ladislav Hrubý

Sväté omše slúžené priamo v krásnej prírode pri kaplnkách sú už
tradičné. V Krásne sa nachádza skoro štyridsať osád a už v minulosti tam
ľudia stavali kaplnky z rôznych dôvodov. Väčšinou sú zasvätené Panne Márii a
stoja ako symbol viery v Najvyššieho a na znak vďaky za vypočuté modlitby.
Okrem kaplniek osady zdobia aj prícestné kríže, oltáriky a ďalšie malé
sakrálne objekty. Tohtoročné leto sa odslúžilo 14 svätých omší.
V mesiaci júl: Lazný potok (7. 7. 2012), U Sýkorov (8. 7. 2012),
Pri cintoríne (14. 7. 2012), Nižné Vane (22. 7. 2012),
U Jedličníka (28. 7. 2012), U Gaša (29. 7. 2012)
V mesiaci august: U Gavlasov (4. 8. 2012), Vyšné Vane (5. 8. 2012),
Kalinov pri škole (5. 8. 2012), U Lastovicov (12. 8. 2012),
U Blažkov (19. 8. 2012), U Kuljovských (26. 8. 2012),
Na stanici (25. 8. 2012) a v septembri: U Capka (2. 9. 2012)
V našej farnosti došlo od 1. júla 2012 k personálnym zmenám. Miroslav
HLOŽNÝ, kaplán v Krásne n/Kysucou bol ustanovený za kaplána do Turzovky.
Za jeho obetavú kňazskú činnosť v našej farnosti mu patrí Pán Boh zaplať.
Do farnosti bol ustanovený za kaplána Vladimír ŠTEFÁNIK, pochádzajúci
z Považskej Bystrice a pôsobiaci doteraz v Čiernom.
ĽP

Letné hody U Gavlasa
Leto každoročne fandí dovolenkám a školským
prázdninám. Kto má možnosť, využíva toto obdobie
na regeneráciu síl pred návratom ku každodenným
povinnostiam. Letné mesiace patria tiež našim
osadám.
V mnohých si postavili osadníci kaplnky.
Uskutočňujú sa v nich sväté omše pod holým nebom.
Veriaci ich majú v obľube. Koncom júla sme sa mohli
zúčastniť podobnej omše v osade U Gavlasa.
Kaplnku, ktorá tu stojí dlhé roky, dal postaviť otec už
nebohého umeleckého kováča Jaroslava Gavlasa.
Slnečné počasie prilákalo na vrchy zástupy ľudí.
Zhromaždili sa na priestranstve pred kaplnkou.
Omšu celebroval náš pán dekan Pavol Špita. Aj on
bol potešený, že na pobožnosť prišlo veľa veriacich,
najmä rodín s malými deťmi. Tradície, týkajúce sa
rodinného i spoločenského života, by sme si mali
vážiť. Mali by sme z nich vychádzať a prispôsobovať

ich dnešnej dobe, ktorá príliš nepraje rodinám ani
samotnej viere. Aj v osade U Gavlasa sa po omši
konali miestne hody. Ľudia si našli trochu času a
stretli sa na kus reči. Blízke rodiny sa ponavštevovali,
posedeli za spoločným stolom. Takto ich v príjemnej
atmosfére našiel neskorý letný večer.
LH
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Na cyklotrase pribúda
drobná architektúra

Jedna z najdlhších cyklotrás kraja je pred
dokončením. Vo väčšine obcí je už položená prvá
asfaltová vrstva, v týchto dňoch na nej pribudnú
lavičky, smetné koše, či stojany na bicykle. V
Krásne nad Kysucou dlho očakávaná cyklotrasa už
nadobúda svoju konečnú podobu.
Hoci ešte nie je celkom dokončená, už teraz ju
obyvatelia mesta a obcí, ktorými prechádza,
využívajú. „V súčasnosti je spustená asfaltová časť od
nového námestia pri našom Dome kultúry až po
Klubinu,“ informoval primátor Krásna Jozef
Grapa. Cyklotrasa ďalej pokračuje cez Zborov nad
Bystricou, Klubinu, Starú a novú Bystricu až na
poľskú stranu, kde sa napája na už existujúcu
trasu v Milovke.
V Klubine využili ako trasu aj pôvodnú
asfaltovú miestnu komunikáciu. „Teraz stavbári
robia na jej konci v katastri obce Stará Bystrica
prepojenie, ktoré vráti cyklotrasu opäť na druhý breh
rieky Bystrice, bude pokračovať až na Novú Bystricu
a ďalej,“ pokračoval primátor Jozef Grapa.
Niektoré časti cyklotrasy majú len spodnú
asfaltovú vrstvu, čaká ich položenie tej vrchnej.
V týchto dňoch pribúdajú na desiatkach
kilometrov dlhej trase lavičky, smetné koše,
stojany na bicykel a iná drobná architektúra.
Pripravuje sa tiež osadenie informačných tabúľ.
„U nás bude na začiatku cyklotrasy na námestí
a v miestnej časti Kalinov. Odpočívadlo plánujeme
umiestniť aj pri Moste lásky, okolo ktorého trasa vedie.
V týchto dňoch riešime priechody na poľné cesty a
dorábame zábradlie na niektorých úsekoch,“ vysvetlil
primátor.
Výstavbu cyklotrasy financujú obce v rámci
cezhraničného
projektu
Poľsko-Slovenská
republika. Peniaze potrebné na jej výstavbu, ktoré
predstavujú približne 4,6 miliónov eur, schválil
monitorovací výbor s tým, že rozhodujúca časť
spomínanej cyklotrasy má prechádzať práve
slovenskou stranou, druhá časť je na poľskej
strane. Súčasťou jej výstavby bude aj niekoľko
premostení a odpočívadiel. Dokončená by mala
byť už v októbri 2012.

Krásňan

Internet využívajú aj
starší obyvatelia
Už viac ako rok sa môžete v uliciach mesta
Krásno napojiť na internet kdekoľvek na ulici.
V meste rozmiestnili niekoľko zariadení, ktoré
to umožňujú. Aj po viac ako roku sú stále
funkčné, vandali sa im vyhýbajú.
Vandalizmus je jednou z najnepríjemnejších
vecí, ktoré sužujú mestá i obce. Tie proti nemu
bojujú rôznymi prostriedkami. Keď pred viac
ako rokom inštalovali v Krásne päť kioskov –
zariadení, prostredníctvom ktorých sa môžu
obyvatelia i návštevníci mesta pripojiť na
internet, obávali sa najmä toho, že tie padnú za
obeť práve vandalom. Nestalo sa tak, kiosky
stále fungujú.
„Náklady na údržbu kioskov máme minimálne.
Využívajú ich najmä mladí, tí si na niektorých
miestach robia dokonca poradovník na to, aby sa
k nim dostali. Mladí ľudia preto, že ich radi
využívajú, ich aj chránia. Ale zvykli si ich používať
aj naši skôr narodení spoluobčania, ktorí si
prostredníctvom nich vyhľadávajú napríklad
autobusové spoje, informácie o otváracích hodinách
na úradoch a podobne,“ povedal primátor Krásna
nad Kysucou Jozef Grapa.
Z kioskov majú radosť aj návštevníci mesta,
ktorých po začatí budovania cyklotrasy vedúcej
mestom pribúda. Nájdu si tu nielen informácie
o Krásne nad Kysucou, ale aj o okolitých
mestách, blízkych turistických chodníkoch,
galériách, múzeách a iných inštitúciach. „Som
veľmi rada, že máme v meste takéto zariadenia.
Doma počítač nemáme, naučila som sa ho však
používať na kurze pre seniorov. Občas sa počas
prechádzky zastavím a pozriem, čo je vo svete nové.
Internet je studnicou neobmedzených informácií,
a to sa mi páči,“ dodala dôchodkyňa z Krásna
pani Anna.
Na internet sa môžete s vlastným zariadením
bezplatne pripojiť v Krásne aj na novom námestí
pri Dome kultúry, na ktoré nainštalovali WI-FI
zónu. V blízkosti autobusovej zastávky slúži aj
ako informačné zariadenie pre príchody
a odchody autobusov.
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Cez Kysuce povedie jeden
z najdlhších slovenských tunelov

Modernizácia železničnej trate smerujúca z Krásna
nad Kysucou po štátnu hranicu s Českou republikou
začína mať konkrétne kontúry. „Po rôznych diskusiách, súhlasoch a nesúhlasoch konečne začala aj praktická príprava na modernizáciu koridoru železničnej
trate Krásno nad Kysucou – štátna hranica Českej
republiky. To nás veľmi teší,“ povedal primátor
Krásna nad Kysucou Ing. Jozef Grapa.

V týchto dňoch realizujú prieskumné vrty, aby zaistili
pre výstavbu tunela najvhodnejšie podmienky. V blízkosti osady U Gavlasov robia rožňavskí baníci aj prieskumnú štôlňu. Tá je „zavŕtaná“ v kopci už niekoľko
desiatok metrov a pokračujú ďalej. Používajú trhavinu
a vlastné ruky. Steny štôlne zaisťujú drevenými doskami, používajú danubit a odstrelenú zeminu vynášajú
potom von.

V rámci nej by v Krásne mala pribudnúť aj nová železničná zastávka Krásno-mesto. „Práve toto je jedna z
pozitívnych vecí, ktorú nám modernizácia do mesta
prinesie. V súčasnosti máme železničnú stanicu
vzdialenú od centra mesta niekoľko kilometrov. Tú
samozrejme ponecháme ako hlavnú s tým, že pribudne ešte jedna zastávka v centre mesta – na druhom
brehu rieky Kysuce,“ vysvetlil primátor Ing. Jozef
Grapa. Postavia ju medzi už existujúcou traťou, ktorá
ostane ako regionálna a novou rýchlotraťou tak, aby
slúžila pre obidve trate. O zástavke snívali obyvatelia
Krásna už dlho, no nikdy sa to nepodarilo naplniť.

Spomínaný projekt je zaujímavý práve tým, že rieši
jeden z najdlhších tunelov. Aj okolo neho sa viedlo
niekoľko vášnivých diskusií. „Som nesmierne rád, že
sa to vyriešilo nakoniec práve takto. Tunel mal totiž
začínať oveľa nižšie. To by však obchádzal novovybudovanú zastávku. Takto je to najvýhodnejšie,“ konštatoval Ing. Jozef Grapa. V rámci modernizácie sa nechá
aj pôvodná železničná trať, ktorá bude slúžiť ako
regionálna. Rýchlotrať povedie do tunela. „Muselo sa
hľadať čo najvýhodnejšie riešenie pre všetky dotknuté
strany, takže to železnice vyriešili takto,“ informoval
primátor mesta. Pre mesto je tento variant výhodný
najmä kvôli tomu, že sa u nás výrazne zlepší dopravná dostupnosť, nielen pre Krásňanov, ale aj pre obyvateľov celej Bystrickej doliny, ktorí musia v súčasnosti
cestovať za vlakovým spojením až do Čadce.

Príprava projektovej dokumentácie na spomínaný
projekt, ktorý budú financovať Železnice Slovenskej
republiky z Kohézneho fondu Európskej únie začala
pred viac ako tromi rokmi. V súčasnosti má modernizácia konkrétnejší rozmer. Okrem zastávky pribudne
v Krásne aj tunel, ktorý povedie popod gavlasovský
kopec až do Horelice. „Bude to jeden z najdlhších
tunelov v Slovenskej republike,“ pokračoval primátor
mesta.

Zuzana Chalupová z Odboru komunikácie ŽSR na
margo prác povedala, že by mali začať v roku 2016 a
potrvajú tri roky. Celkové náklady stavby boli stanovené štátnou expertízou a to na 636 364 000 Eur bez
DPH.
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T.O.R. BAND 2012
14. september 2012
Drak fest – Zborov n. Bystricou

20. september 2012
Mesto otvorené umelcom
Čadca

19. október 2012
Fallfest – Raková

31. október 2012
Halloween Rock Night – Čadca

jeseň 2012
Atmosferik tour 2012
Smerr pub–Žilina

zima 2012
Hurikán bar
Krásno nad Kysucou

MATRIKA
Narodení
Damián Borák, Lucia Čierňavová,
Vladimír Krajča, Mário Plaštiak,
Mária Kavaleková, Sofia Žilinčárová,
Sofia Šusteková, Melisa Jánošíková,
Matúš Šadlák

Matrika

Narodení
Sobáše
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
PeterGilániová,
Slaný a Radoslav
Zuzana Rábik,
Lepiešová
Alžbeta
Matej Benko,
Tomáš
Peter Škereň,
Samuel
Brňák, Denisa
JurajKrupa,
Gavenčiak
a Silvia
Chovancová
Jančigová, Teresa Fojtíková

Martin Frajka a Marta Chylá
Martina Michalinová a Lukáš Božoň
Úmrtie
Pavel
Kurinec
72 r., Mária
Kopásková
80 r., Justína
Peter
Novotný
a Marcela
Moskáľová
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Juraj Kubica a Eva Adamíková
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František

Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
Úmrtia
MárianMoskálová
80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Štefan
Koleno
80 r.
Anna
Ďuranová,
Justína Zátková,

Helena Gallová, Prokop Bíro,
Sobáše
JankaKrupa
Potočárová,
Mária Gašperáková,
Marián
a Júlia Jakubíková,
Peter Pavlík a
Zuzana
Blahutová,
Ján
Gavlas
a
Jana
Vaňovcová,
Helena Sýkorová, Petr Sýkora,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Miroslav Stehel, Margita Sýkorová,
Lenka Macurová
JĎMartin Křepela

JUBILANTI
J ú l – a u g u s t 2 01 2
85 roční
Ján Kurka
Róbert Šustek
80 roční
Anna Bírová
Mária Bírová
Stanislav Galgánek
Anna Kopásková
Oľga Pilcová
Mária Rábiková
75 roční
Viera Ivanisková
Anna Mahútová
Adam Švaňa

Ženská folklórna skupina účinkovala
na folklórnom festivale v Ochodnici
ŽFS sa zúčastnila minulú nedeľu 40. folklórneho
festivalu v Ochodnici. Sviatočný deň, tak ako každý
rok, sa začal sprievodom v krojoch na svätú omšu.
Účinkujúcich z Krásna nad Kysucou čakalo v kostole
milé prekvapenie v podobe ich pána dekana Pavla
Špitu, ktorý viedol slávnostnú svätú omšu. Po svätej
omši sa konal sprievod obcou, ktorý skončil
v priestoroch amfiteátra. V popoludňajších hodinách
ŽFS predstavila divákom folklórne pásmo
„predsvadobné prípravy“. Vystúpenie bola
kombinácia tradičného hovoreného ľudového slova
a krásnych ľudových piesní. Záver bol sladký
v podobe vlastnoručne napečených domácich
koláčov nielen „z prvého plecha“, ktoré rozdali
obecenstvu za ich vďačný potlesk.
A.Trauerová

Futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Dňa 1. júla 2012 sa na ihrisku TATRANu Krásno nad Kysucou
konal ďalší ročník futbalového turnaja o pohár primátora mesta.
Pozrite si niekoľko záberov, ako aj výsledky samotného turnaja.

Najlepší brankár:
Kačerík Vladimír

Najlepší strelec:
Macura Branislav

70 roční
Jolana Bugáňová
Miroslav Mečár
Štefánia Oravcová
Pavol Poláček
Emil Sýkora
Marta Ševecová

Výsledky
1. miesto - Tatran
Krásno nad Kysoucou
(6 bodov, skóre 11:0)
2. miesto - Liptovský Hrádok
(3 body, skóre 12:6)
3. miesto - Milowka
(0 bodov, skóre 0:17)
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Hokejbalový turnaj o pohár
primátora mesta Krásno

Dňa 11. august 2012 sa v Krásne nad
Kysucou–Kalinov uskutočnil 4. ročník hokejbalového turnaja o pohár primátora mesta
Krásna. V nepriaznivom počasí si zmerali sily 4
teamy a to Sparrows Krásno, Sparrows
Krásno/junior, Baterka Team a KNM Predators.
Od samého rána až do posledného zápasu sa
hralo v daždi,čo znamenalo skôr vyťahovať loptičku z vody na ihrisku, ako hrať hokejbal.
Mladíjuniori hrali pekný hokejbal, no stačilo to len
na 4. priečku. Chalani z KNM Predators predvádzali pekný hokejbal a držali krok s tými
najlepšími,no stačilo to len na 3. miesto. Najlepší
zápas dňa sa konal ako posledný v poradí, kde si
zmerali sily tí najlepší. Bojovalo sa do posledných
sekúnd, no šťastie sa naklonilo na Baterka Team,
ktorý vyhral 6:5. Všetkým zúčastneným chcem
poďakovať,že vydržali celý deň v daždi. Ceny
prišiel odovzdať prednosta mesta Krásna
Jaroslav Pagáč.

Celkové umiestnenie:
1. Baterka Team – 8 bodov
2. Sparrows Krásno – 6 bodov
3. KNM Predators – 4 body
4. Sparrows Krásno/junior – 0 bodov

Najlepší brankár:
Dušan Jarabica (Baterka Team)

Najlepší strelec:
Tomáš Čimbora (Sparrows Krásno)
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