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Dvojmesačník mesta Krásno nad

Úvodné slovo...
Prázdniny sú časom ciest,
návratov a samozrejme
stretnutí. Posledné mesiace boli zaplnené viacerými akciami a podujatiami,
na ktorých sme sa snažili
zúčastniť. Niekedy to bolo
časovo náročné, a preto
nám hlavne pri fotografovaní vypomáhali aj ďalší
"externí redaktori", touto
cestou im ďakujeme
(Pavol Targoš, Radoslav
Nevedel). Počas leta sme
stretli mnoho rodákov
a významných osobností,
ktorých život nejakým
spôsobom spojil s naším
mestom. Pri založení novín Krásňan sme založili
aj Pamätnú knihu, do
ktorej zbierame odkazy
od známych Krásňanov,
ale aj od iných osobností.
Po odkaze od prezidenta
SR pribudli do zbierky
ďalšie, ktoré budeme postupne uverejňovať.
V meste sa ani počas leta
nezastavil čas, neustále
sa tu buduje, opravujú
cesty, Krásno má konečne
svoj erb, blíži sa tradičný
Krásňanský jarmok... Do
vyhlásených súťaží zbierame fotografie a už teraz
sa tešíme na verdikt komisie a na konci roka na najkrajšiu fotografiu Krásna.
Život v Krásne beží ďalej,
budeme radi, ak nás budete informovať o všetkom,
čo by sa mali občania
Krásna dozvedieť. Tešíme
sa na vaše nápady, postrehy a samozrejme aj kriti
ku, pretože vždy je čo
zlepšovať.
Redakčná rada

Kysucou

Nepredajné

Krásno má ERB
júla 2007 sa aj Krásno
môže pochváliť svojím
erbom. Heraldická komisia
Ministerstva vnútra SR schválila erb,
pečať a vlajku mesta. Erb mesta má
podobu – „v zelenom štíte pod
zlatým obráteným polmesiacom
strieborný vzlietajúci obrátený holub
v zlatej zbroji, stojaci na zlatej, perlami a rubínmi zdobenej korune,
ovenčenej sprava troma zlatými
klasmi, zľava zlatou lipovou vetvičkou.“ Znamenie je vložené do dolu
zaobleného, tzv. neskorogotického
heraldického štítu.
Vlajka mesta – „pozostáva z troch
pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej
(1/4), bielej (1/4) a zelenej (2/4).
Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.“

Od

V Krásne
sa plánuje
pešia zóna

Noviny Krásňan nájdete:
* Knižnica – KD
* Mestský úrad
* obchod Jednota Coop pri kostole
* obchod Jednota Coop pri cintoríne
* Školáčik
* Potraviny v Kalinove
* potraviny na stanici
* Potraviny U Blažkov
* Potraviny Petra Ďuranu.
* Farský kostol a Kostol v Kalinove
* na internete na stránke
www.mestokrasno.sk

Pečať mesta – „je okrúhla,
uprostred s mestským erbom a
kruhopisom MESTO KRÁSNO NAD
KYSUCOU. Pečať má priemer 35
mm.“
Okrem spomenutých symbolov
existujú aj odvodené, ako zástava
mesta (zástava sa od vlajky odlišuje
tým, že je pevne spojená so žrďou či
stožiarom), krátka zástava (používa
sa na vlajkovú výzdobu mesta),
koruhva (zvislý typ zástavy na
stožiar), znaková zástava (má
podobu štvorca), kombinovaná
koruhva (spojenie koruhvy so
znakovou zástavou) a napokon štandarda primátora (je vlajkou primátora, jedným z odznakov jeho úradu,
je doplnená lemom vo farbách
mesta).
red

Pešia zóna bude vymedzená priestorom medzi
kultúrnym domom a mestským úradom. Priestor
pred kultúrnym domom je navrhovaný ako centrálny
kruhový priestor – námestie, ktoré môže slúžiť pre
kultúrne podujatia s vystúpeniami rôznych
umeleckých skupín na pódiu pred vchodom do
kultúrneho domu. Kruhové námestie je umiestnené
na os objektu kultúrneho domu – vchod do KD bude
v tejto osi.
(pokračovanie na 3. strane)
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Otázky pre poslancov MZ:
V ankete mestského časopisu Krásňan sme sa našich poslancov pýtali na to,
odkiaľ pochádzajú, ktoré hodnoty vyznávajú, čo by chceli v ďalšom živote a
vo svojej poslaneckej práci dosiahnuť. Odpovedali na tieto otázky:
1. Mohli by ste sa na úvod v krátkosti predstaviť našim čitateľom?
2. Čo zaujímavé sa vám v poslednom období podarilo urobiť v osobnom živote,
práci či na verejnosti?
3. Čomu sa chcete vo svojej novej činnosti venovať, čo zamýšľate presadzovať, čo vás znepokojuje?

Mgr. Milan Jesenský
1. Narodil som sa v Krásne
nad Kysucou, v tomto
meste bývam a žijem so
svojou rodinou. Spolu s
manželkou
máme
dvoch synov, ktorí sú
už dospelí a samostatní. Pracujem ako
učiteľ na Strednej
zdravotníckej škole v
Žiline a externe na
Lekárskej fakulte v Martine.
V mestskom zastupiteľstve
pracujem ako poslanec od roku 1994.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať
spoluobčanom, ktorí mi dali opätovne
dôveru a zvolili ma za poslanca mestského zastupiteľstva. Zároveň ma to
plne zaväzuje, čo si plne uvedomujem,
aby som svoju funkciu vykonával zodpovedne a spravodlivo voči mestu ako i
spoluobčanom.
2. Mestské zastupiteľstvo ma
poverilo dvoma funkciami –
písaním kroniky mesta, čomu sa
venujem už sedemnásť rokov a
sobášením. Najviac mi záleží na
rozvoji nášho mladého mesta,
aby bolo ešte krajšie, aby sa nám
tu dobre žilo: maximálne budem
podporovať konštruktívne návrhy
primátora a MsÚ v oblasti výstavby
mesta, v športovej a kultúrnej činnosti a
zdravého
životného
prostredia.
Občanom sa budem snažiť vyhovieť a
podporiť ich požiadavky i potreby.
Doporučujem a zároveň vyzývam
občanov, aby si našli priestor i čas prísť
aj
na
rokovania
mestského
zastupiteľstva, obzvlášť keď majú väčšie
požiadavky, ale i návrhy, ktoré sa dajú
spoločne a priechodnejšie ihneď riešiť.
Mojou ďalšou úlohou poslanca je starať
sa o časť ulice SNP od starého
Kamenného mosta, či Estakády po Dom
smútku a Mládežnícku ulicu. Rád však
poradím aj ostatným občanom Krásna.
3. Prioritne mi záleží, aby sa na ulici
SNP dokončil chodník pre chodcov, a to
od Lesníckej ulice až po Kamenný most.
Prečo? Jednoznačne preto, lebo to bolo
schválené ešte v predchádzajúcom zastupiteľstve, takže nevidím dôvod v tom
nepokračovať, ale hlavne z dôvodu
ochrany zdravia a zvýšenia bezpečnosti

detí i starších občanov, ako aj z estetického hľadiska. Veď sme predsa mesto,
ale vstup do neho tomu vôbec
nenasvedčuje. Ďalšou požiadavkou
spoluobčanov na Ulici SNP je vybudovať
chodník aj na druhej strane a hlavne
urobiť aspoň povrchovú kanalizáciu,
keďže pri väčších búrkach a
výdatnejších dažďoch im voda zaplavuje
pozemky i pivnice, čo nie je vonkoncom
príjemné. Je ešte veľa požiadaviek a
potrieb, ktoré treba uspokojovať. Treba
ich však riešiť spoločne a vzájomne, aby
všetko napredovalo správnym smerom,
v prospech a dobro nášho mesta a v
ňom žijúcich ľudí. Robíme to nielen pre
seba, ale aj pre naše deti, ďalšiu generáciu tak, aby sme sa za to nemuseli
hanbiť.

Michal Koňuch
1. Mám 25 rokov a viacerí z
vás ma určite poznajú ako
hráča futbalového klubu
Tatran Krásno. Po absolvovaní SPŠ strojníckej v
Kysuckom
Novom
Meste a ukončení ZVS
som nastúpil do spoločnosti INA Kysuce a.s.,
kde pracujem už 5 rokov
a momentálne vykonávam
funkciu vedúceho prípravy
meradiel. Popri zamestnaní diaľkovo
študujem na Univerzite Komenského v
Bratislave – odbor manažment. Vo
voľnom čase, pokiaľ ho netrávim pri
štúdiu, sa rád venujem aj iným športom
ako sú tenis, či ľadový hokej. Taktiež ma
zaujíma história a literatúra faktu.
Momentálne som slobodný, ale nechám
sa prekvapiť, čo mi život v tomto smere
prinesie.
2. Túto otázku mierne pootočím a
poviem, čo sa mi nepodarilo. Nepodarilo
sa mi zvíťaziť vo voľbách na post primátora mesta, z čoho som bol trošku sklamaný. Očakával som mierne väčšiu podporu voličov, avšak konkurencia, resp.
protikandidáti boli veľmi silní. Pre mňa
to bola zároveň obrovská skúsenosť a
možno v ďalšom volebnom období, ak to
uvidím reálne, budem kandidovať na
post primátora mesta opäť. Zároveň by
som sa veľmi rád poďakoval všetkým
občanom, ktorí mi dali svoj hlas vo
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voľbách do mestského zastupiteľstva.
Môžem ich uistiť, že sa budem v maximálnej miere snažiť o presadzovanie
návrhov pre rozvoj nášho mesta a
prospech všetkých občanov. Začiatkom
nového roka som v práci dostal ponuku
na nové pracovné miesto, ktorú som prijal a zatiaľ sa mi zverené úlohy darí
celkom dobre napĺňať. Dúfam, že sa mi
podarí napĺňať aj priania našich
občanov, ktorí ma stretávajú na ulici a
žiadajú o podporu.
3. Určite sa väčšine z vás dostal do
rúk môj predvolebný leták, kde som
poukázal na najväčšie nedostatky v
našom meste a taktiež som mal aj
niekoľko návrhov na ich riešenie. Preto
sa v rámci možností mestského poslanca budem snažiť:
- o presadzovanie návrhov na výstavbu
nájomných mestských bytov pre mladé
rodiny a občanov zo slabších sociálnych
vrstiev, ako aj podporou výstavby
súkromných bytov a domov
- o zvýšenie zamestnanosti prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj
turizmu a služieb, podporou hlavne
našich malých a stredných podnikateľov
- o pravidelné informovanie občanov o
stave hospodárenia, stave hnuteľného
majetku a stave finančných zdrojov
mesta
- o dobudovanie a skvalitnenie stavu
všetkých mestských a prímestských
komunikácií a rozšíriť kapacity parkovacích miest v centre mesta
- o rozvoj kultúry a športu v našom
meste. V maximálnej miere podporovať
naše športové oddiely, ktoré nás
reprezentujú za hranicami mesta a podporovať vybudovanie multifunkčných
ihrísk v centre mesta, ako aj v prímestských častiach Kalinov, Blažkov,
Zákysučie.

Ján Kubala
1. Mám 62 rokov. Prvý rok
som na dôchodku. Som
ženatý, mám 3 deti – dve
dcéry, jedného syna – 6
vnúčat. Bývam v rodinnom dome v Krásne nad
Kysucou, na Ulici SNP.
Pred
nástupom
na
dôchodok som 10 rokov
pracoval v Mestskej samospráve Krásno nad Kysucou v
pozícii vedúceho technických služieb.
Predtým som bol 35 rokov zamestnaný v
Stavomontážach Žilina. Pracoval som v
Čechách, na Slovensku i v zahraničí,
takže mám dostatok skúseností s organizáciou práce, môžem ich využiť.
2. Čo sa týka osobného života, rád sa
venujem športu, a to aj aktívne, najmä
cykloturistike. Zároveň sa pravidelne
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zúčastňujem cyklistických pretekov,
domácich i zahraničných. Patrím k
spoluzakladateľom Krásňanskej desiatky. Tento rok očakávame 24. ročník
tejto známej bežeckej súťaže. Som
spoluorganizátorom
lyžiarskych
pretekov v Krásne nad Kysucou i v stredisku Veľká Rača Oščadnica.
3. Naďalej chcem spolupracovať pri
organizácii rôznych športových akcií v
meste Krásno nad Kysucou. V mestskom zastupiteľstve zamýšľam presadzovať návrhy smerujúce k zvyšovaniu
čistoty a skrášľovania mesta Krásno nad
Kysucou. Chcem, aby sa
mesto zveľaďovalo a
budovalo v prospech
všetkých občanov.

MUDr. Milan
Peteraj
1. V Krásne nad
Kysucou žijem takmer 40 rokov, a to od
desiateho roku života,
keď som sa sem presťahoval so svojimi rodičmi z Liptovského
Hrádku. Od ukončenia štúdia na
Lekárskej fakulte v roku 1983 pracujem
v NsP Čadca. Najskôr ako sekundárny
lekár, potom 10 rokov ako primár infektologického oddelenia. V súčasnosti
pracujem na infektologickej ambulancii
a zároveň vykonávam funkciu revízneho
lekára vo Všeobecnej zdravotnej
poisťovni. Už dvadsať rokov žijem v
spokojnom manželstve so svojou
manželkou Janou, ktorá pracuje ako detská lekárka v Krásne nad Kysucou.
Máme spolu dve dospelé dcéry, študentky, ktoré nám robia radosť. Svoj voľný
čas, ktorého mám, bohužiaľ, málo,
najradšej trávim v kruhu rodiny.
Snažíme sa spoznávať krásy Slovenska.
Tie vzdialenejšie autom, okolie na bicykli. Osobne sa rád túlam v lese, fotografujem, vypočujem si hudbu alebo prečítam dobrú knihu.
2. V osobnom živote mi v poslednej
dobe urobila najväčšiu radosť moja
staršia dcéra Zuzana, ktorá úspešne
zmaturovala na Bilingválnom gymnáziu
v Čadci a zložila prijímacie pohovory na
vysokú školu. Mladšie dcéru Katarínu to
čaká na budúci rok. V pracovnom a
spoločenskom
živote
nesporne
najväčšia zmena pre mňa nastala
zvolením za poslanca MZ v Krásne nad
Kysucou. Prejavená dôvera od občanov
ma milo prekvapila a potešila. Chcem im
aj touto cestou za to úprimne poďakovať. Vzhľadom k tomu, že som poslancom po prvýkrát, je to pre mňa práca
nová, v mnohom neznáma a ako každá
vyžaduje určitú skúsenosť. Preto prosím
voličov o počiatočnú zhovievavosť. Práca

poslanca je omnoho náročnejšia, ako to
na prvý pohľad vyzerá. Niekedy je veľmi
ťažké zosúladiť oprávnené požiadavky
jednotlivca s podobnými požiadavkami
mesta. I keď polrok nie je veľa, dúfam,
že už mám učňovské prvopočiatky za
sebou.
3. Ako poslanec som bol zvolený za
predsedu sociálno-bytovej komisie.
Budem sa snažiť spravodlivo riešiť problémy svojich spoluobčanov. Aj zo svojej
práce viem, že mnohí sa ocitli v zlej
situácii nešťastnou zhodou náhod, treba
im podať pomocnú ruku a ako poslanec
a predseda komisie sa o to budem
zasadzovať. Na druhej strane nemožno
donekonečna
tolerovať
lajdákov,
neplatičov, ktorí zneužívajú "diery" v
zákone a na ich dlhy sa skladáme všetci.
Myslím si, že v našom meste máme
málo bytov, pozemkov na individuálnu výstavbu, preto občania
odchádzajú. Som rád, že sa začalo
s výstavbou dvoch bytoviek. Dúfam,
že sa podarí rozbehnúť ďalšie projekty. Trápi ma aj neutešená situácia s dopravou – nerešpektovanie
dopravného značenia, do mesta sa
tlačí čoraz viac nákladných áut. Je málo
parkovacích miest, málo garáži pre obyvateľov bytoviek. Bol by som rád, keby sa
podarilo dobudovať športový areál, ako
je plánovaný, vybudovať cyklotrasu a
trasu pre korčuliarov. V neposlednom
rade ma trápi nečistota nášho okolia,
čierne skládky, často v lese a pri Kysuci.
Problémov je určite veľa, všetci predsa
chceme, aby naše mesto bolo pekné,
aby sa sem ľudia vracali a dobre sa tu
cítili.

Milan Šuráb
1. Narodil som sa v Krásne nad
Kysucou, tu bývam so svojou manželkou
a deťmi, ktoré majú už svoje rodiny. Som
dôchodca, mám 68 rokov. Obrovskú
radosť mi robia vnúčatá. Zo záľub je to
záhrada pri mojej malej chatke. A hlavne
futbal, to je asi moja najväčšia záľuba.
2. Druhé volebné obdobie som
poslancom MZ v Krásne nad Kysucou,
pracujem vo finančnej komisii a školskej
rade. Ďakujem občanom miestnej časti
Blažkov až po Nižné Vane za dôveru,
ktorú mi preukázali znovuzvolením.
Dúfam, že ich nesklamem, budem sa
snažiť naďalej presadzovať ich
požiadavky. V obci sme vybudovali cestu
do Nižných Vaní. V škole u Blažkov sme
spravili opravu strechy, oplotenia.
Vymaľovali sme učebne. Radosť mám
najmä z toho, že sa nám podarilo zriadiť
počítačovú triedu. Upravili sme cesty a
chodník z Blažkov na železničnú stanicu, ktorý v súčasnosti potrebuje ďalšiu
opravu, hlavne v zimnom období je
ťažko schodný.
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3. Plánujeme aj ďalšie
opravy ciest, chodníkov. Tak isto zriadenie
káblovej
televízie a rozhlasu
pre Nižné Vane a
pre časti Blažkov.
Nakoľko sa nám
rozrastajú mladé
rodiny s deťmi, plánujeme výstavbu ihriska v
tejto časti Krásna. Je toho
veľa, čo je treba urobiť pre zlepšenie
života našich občanov – či už v otázke
bytovej, športovej, životného prostredia
a služieb. Táto práca ma baví a chcem,
aby sa nám podarilo splniť požiadavky
našich občanov.

Pavol Targoš
1. Narodil som sa v
Čadci.
Bývam
v
Krásne nad Kysucou
–
Kalinov.
Po
skončení Strednej
odbornej školy elektrotechnickej som
pracoval 37 rokov v
S t re d o s l o v e n s k ý c h
elektrárňach Žilina. V
dnešnej dobe som už
dôchodca. Celý život som športoval
závodne a neskôr rekreačne. Venujem
sa hlavne futbalu, cyklistike, v zime
hokeju a lyžovaniu. S manželkou Emíliou
sme vychovali dve dcéry Michaelu a
Ľubicu. Obe už majú svoje rodiny. Teším
sa z ich úspechov. Snažím sa im pomôcť
pri výchove 3 vnúčat.
2. V rokoch 1990 – 2002 som robil
poslanca a pôsobil v rôznych komisiách.
Vo volebnom období 2002-2006 som
nekandidoval, v roku 2006 som sa
rozhodol opäť kandidovať, pretože ma
znepokojovala situácia v meste a verím,
že s mojimi skúsenosťami môžem byť
užitočný. Preto ďakujem voličom, že mi
dali svoju dôveru. V poslednom čase,
keď som robil vedúceho elektromontéra, som pomáhal Krásnu pri vylepšení
stavu elektrického zariadenia a
domových prípojok. Dlhé roky som
pomáhal pri športových aktivitách nášho
mesta – Krásňanská desiatka, malý futbal, vybudovanie ihriska v Kalinove.
3. V Krásne je mnoho problémov, tie
treba riešiť, no postupne. Budem sa
snažiť pomôcť pri bytovej otázke
mladým rodinám a stavbách rodinných
domov; podporovať rozvoj kultúry a školstva; pomáhať pri dobudovaní športového areálu v Kalinove; znepokojuje
ma nedobudovaná kanalizácia, znečistenie riek a životného prostredia. Teší
ma, že v Krásne sa začne so separovaním odpadu, ktorý určite zlepší životné prostredie a konečne sa zbavíme
čiernych skládok.
LH
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(dokončenie z 1. strany)
Kruhové námestie bude po obvode
doplnené lavičkami a svietidlami. Na
kruh námestia sa ako dotyčnica napája chodník rozdelený pre peších a pre
mobilných (bicykle, korčule), ktorý

hojdačkami a s detským hradom.
Tento detský kútik bude umiestnený
v bezpečnej a pokojnej polohe (na
opačnej strane ako centrum diania pri
vchode do KD). Rodičia s deťmi
istotne ocenia tento priestor pri
akomkoľvek pobyte v centre mesta.
Priestor pred mestským úradom je
navrhovaný ako pobytový a komunikačný priestor s ústredným bodom

popri rieke Kysuci prechádza z juhu
od kostola okolo štadióna ďalej severným smerom k obytnej zóne. V
mieste stretu chodníka a námestia
bude umiestnená brána, ktorou sa
vstupuje na námestie a na pešiu zónu
mesta. Cez bránu vychádza z námestia tiež chodník so schodíkmi priamo
k rieke Kysuca pre vytvorenie
bezprostredného kontaktu s vodou a
s krásnou scenériou bohatých lesov
nad riekou. Na kruhové námestie
bude tiež napojené detské ihrisko s

celej pešej zóny – s fontánou. Fontána
je riešená ako kamenný kvet vo veľkej
slze vody. Pôdorysný tvar slzy
fontány je tiež podporený aj v dlažbe
a vytvára veľkú šípku, ktorá chodca
na pešej zóne usmerňuje do centrálneho kruhového priestoru pred KD.
Medzi fontánou a mestským úradom
je umiestnená trávnatá plocha s
betónovou stenou s popínavými
rastlinami. Táto zelená stena vytvára
pozadie pre vyniknutie fontány a
zároveň oddeľuje parkovisko pred

V Krásne sa plánuje pešia zóna

Krásňan
MÚ od peších plôch (zo strany od
MÚ budú pred zelenou stenou umiestnené informačné panely mesta).
Priestor v okolí fontány doplnia lavičky, svietidlá, koše a ďalší potrebný
mestský mobiliár.
Poslednou časťou pešej zóny je
vyústenie popred obytný blok
smerom na severovýchod. Tento
priestor bude rozdelený ostrovčekmi
trávnatých plôch na úzky chodník
popri bytovom dome a na širšiu
promenádnu plochu, ktorá v oblúku
prechádza popri fontáne smerom
pred kultúrny dom.
Plochy pešej zóny budú dostatočné,
aby zvládli maximálny nápor v čase
kultúrnych podujatí, jarmokov, kde sa
navrhované priestory môžu zaplniť
stánkami, pultmi a podobne.
Rovnako môžu priestory slúžiť na
prezentačné účely pre verejnosť či už
komerčného, alebo nekomerčného
účelu, pri príležitostí sviatkov detí,
Vianoc... V čase všedných dní, víkendov by mala pešia zóna slúžiť pre
príjemný pobyt obyvateľov i
návštevníkov mesta v jeho centre.
Snahou autora projektu bolo nájsť
harmóniu v pomere medzi
dláždenými plochami a zeleňou,
nájsť ideálnu proporciu rozmerov
pešej zóny adekvátnej veľkosti mesta.
Po prezentácii architektonického
návrhu koncepcie riešenia pešej zóny
je ďalší priestor so všetkými zainteresovanými a kompetentnými doladiť uvedené proporcie a pomery.
Pešia zóna by mala vyjadrovať príjemnú atmosféru malého, pokojného,
ale moderného mesta – v priamej
náväznosti a v bezprostrednom kontakte s krásnou okolitou prírodou.
ĽP

Plán práce mestského zastupiteľstva na II. polrok 2007
August 2007
1/ Otvorenie, voľba návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych
požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Rozbor hospodárenia mesta za
I. polrok 2007, vrátane KRASBYTU
5/ Správa o vymáhaní pohľadávok mesta a KRASBYTU
6/ Rozbor hospodárenia miestnych škôl
7/ Diskusia
8/ Prijatie uznesení, ukončenie
September 2007
1/ Otvorenie, voľba návrhovej
komisie a overovateľov
zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych
požiadaviek občanov

3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Informatívna správa o
priebehu investičných akcií
mesta
5/ Správa o bezpečnostnej
situácii a priestupkoch v
Krásne nad Kysucou v roku
2007
6/ Správa o situácii mesta na
úseku opatrovateľskej služby
7/ Diskusia
8/ Prijatie uznesení, ukončenie
Október 2007
1/ Otvorenie, voľba návrhovej
komisie a overovateľov
zápisnice
2/ Riešenie požiadaviek
občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Informatívna správa o
hospodárení mesta za I. až
III. štvrťrok 2007, vrátane

KRASBYTU
5/ Správa o činnosti úseku
sociálnej starostlivosti
mesta
6/ Správa o činnosti úseku
požiarnej ochrany – plnenie
rozhodnutí z preventívnych
prehliadok
7/ Rôzne, diskusia
8/ Prijatie uznesení, ukončenie
November 2007
1/ Otvorenie, voľba návrhovej
komisie a overovateľov
zápisnice
2/ Riešenie požiadaviek
občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Príprava inventarizácie
majetku mesta k 31. decembru 2007
5/ VZN k dani z nehnuteľnosti a
miestnym poplatkom na rok

2007
6/ Rôzne, diskusia
7/ Prijatie uznesení, ukončenie
December 2007
1/ Otvorenie, voľba návrhovej
komisie a overovateľov
zápisnice
2/ Riešenie konkrétnych
požiadaviek občanov
3/ Kontrola plnenia uznesení
4/ Plán práce na I. polrok
2008
5/ Správa mestskej kontrolórky
o výsledku kontrol podľa
plánu práce v roku 2007
6/ Rôzne
7/ Diskusia
8/ Prijatie uznesení, ukončenie
Plán práce bude priebežne
dopĺňaný o vzniknutú problematiku k riešeniu.

Krásňan

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 4. júla 2007
– Uzn.č. 178/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Ing. Jozef Grapa, Miroslav Capek, Pavol Targoš,
overovateľov zápisnice: Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala a
program mimoriadneho rokovania MZ.
– Uzn.č. 179/2007 – MZ schvaľuje predaj pozemkov na
stavbu 31 garáží a 2 príručné sklady ku garážam v lokalite
pri sútoku Kysuce a Bystrice po 300,- Sk/m2 + podiel na
vypracovaní spoločného GO 2.000,- Sk.
– Uzn.č. 180/2007 – MZ schvaľuje uzatváranie zmlúv o
budúcom vlastníctve pozemkov v lokalite pri bývalej KDZ za
sumu 200,- Sk/m2.

– Uzn.č. 181/2007 – MZ schvaľuje odmenu redakčnej rade
vo výške 15.000,- Sk.
– Uzn.č. 182/2007 – MZ schvaľuje sociálnu výpomoc Petrovi
Stehlovi vo výške 5.000,- Sk.
– Uzn.č. 183/2007 – MZ schvaľuje jednorázovú odmenu vo
výške 50% z mesačného platu pri príležitosti životného
jubilea primátorovi Ing. Jozefovi Horníkovi.
– Uzn.č. 184/2007 – MZ schvaľuje predaj PD na VN káblový
rozvod so stavebným povolením firme SWEDWOOD za cenu
150.000,- Sk.
– Uzn.č. 185/2007 – MZ ruší uznesenie č. 141/2006.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 13. augusta 2007
– Uzn.č. 186/2007 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení: Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala, Michal Koňuch,
overovateľov zápisnice: Pavol Targoš, Milan Šuráb a program rokovania MZ.
– Uzn.č. 187/2007 – MZ schvaľuje rozčlenenie nájomného v
lekárni v ZS. Schvaľuje výšku nájomného lekárni vo výške
850,- Sk prevádzkové priestory a za skladové priestory tak,
ako majú ostatní 50% z 850,- Sk.
– Uzn.č. 188/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Šurábovej A.
Krásno č. 1176 na prenájom pozemku pod prenosnú garáž.
– Uzn.č. 189/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Sýkoru P.
Krásno č. 1384 na predaj pozemku a odročuje ju až do
zamerania predaných garáží.
– Uzn.č. 190/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť o položenie
garáže pre p. Pagáčovú, Krásno č. 1020 a poveruje preveriť
betónovú garáž za bytovkou 1020. (Hacek).
– Uzn.č. 191/2007 – MZ schvaľuje zníženie nájomného
spoločných priestorov z pôvodných 700,- Sk/m2 na 500,Sk/m2 pre Slovenskú sporiteľňu Krásno – KD.
– Uzn.č. 192/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku Ing. E.
Ďuranovej Krásno č. 1534 po vypracovaní geometrického
plánu, za účasti zástupcu mesta.
– Uzn.č. 193/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku Ing.
E. Ďuranovej, Krásno 1534 za cenu 200,- Sk/m2. MZ
schvaľuje odpredaj pozemku Ing. E. Ďuranovej Krásno č.
1534 za cenu 150,- Sk/m2.
– Uzn.č. 194/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj pozemku pre
Agrofond KNM za cenu 400,- Sk/m2. MZ schvaľuje odpredaj
pozemku pre Agrofond KNM za cenu 300,- Sk/m2.
– Uzn.č. 195/2007 – MZ neschvaľuje odpredaj parcely č.
44/1 pre firmu Trans Kysuce.
– Uzn.č. 196/2007 – MZ neschvaľuje žiadosť p. Babuliakovej
P. o zníženie nájmu v Dome služieb.
– Uzn.č. 197/2007 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení, ruší uznesenie č. 163/2004, 151/2005, uzn. č.
152/2005 splnené a uzn.č 101/2005 ostáva.
– Uzn.č. 198/2007 – MZ schvaľuje 30.000,- Sk pre

Súťaž
O najkrajšiu záhradu,
balkón a okolie

M

estský úrad v Krásne nad
Kysucou pripravuje v mesiacoch máj až október 2007 vyhlásiť

Krásňanský jarmok.
– Uzn.č. 199/2007 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta, miestnych škôl a Krasbytu za 1. polrok 2007.
– Uzn.č. 200/2007 – MZ zamieta návrh na navýšenie rozpočtu FK Tatran Krásno.
– Uzn.č. 201/2007 – MZ schvaľuje návrh rozpočtu s nasledovnou úpravou: na zakladanie stavby bytoviek v Zakysučí
sa použijú finančné prostriedky z prebytku rozpočtu mesta,
10.000,- Sk na opravu odvodnenia pri Špilákovi.
– Uzn.č. 202/2007 – MZ berie na vedomie správu o
vymáhaní pohľadávok bývalých Technických služieb.
– Uzn.č. 203/2007 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov po
10,- Sk/m2, ktoré boli pridelené občanom na výstavbu
garáži podľa priloženého zoznamu a sú v evidencii katastra
nehnuteľnosti vedené na Mesto Krásno nad Kysucou.
– Uzn.č. 204/2007 – MZ schvaľuje komisiu na predaj bytov v
bytovke č. 1499 v zložení: Sýkora Stanislav, Ing. Oľga
Šumska-Lastovicová, Ing. Mária Goreková, Michal Koňuch a
Ing. Janka Tvrdá.
– Uzn.č. 205/2007 – MZ berie na vedomie správu o kontrole
dodržiavania bezpečnosť. predpisov a správu o pokutách
na úseku byt. a tep. hospodárstva za rok 2007.
– Uzn.č. 206/2007 – MZ schvaľuje prenájom cintorínskeho
miesta nasledovne:
prenájom cint. miesta nepochovaných – ročne 1.000,- Sk,
prenájom cint. miesta na 10 rokov jednohrob 250,- Sk,
prenájom cint. miesta na 10 rokov dvojhrob 500,- Sk.
prenájom cint. miesta na 10 rokov detský hrob 125,- Sk.
– Uzn.č. 207/2007 – MZ schvaľuje výmenu pozemku pod
dom smútku s p. Macurovou bez finančnej náhrady. Parcela
č. 646/4 o výmere 7 m2 z LV 1812 pre Macurovú Janu,
bytom Krásno č. 1167 a parcela č. 627/3 o výmere 9 m2 pre
Mesto Krásno nad Kysucou.
–Uzn.č. 208/2007 – MZ ruší uznesenie č. 65/2007, ktorý bol
zamietnutý odpredaj p. Masarikovi a MZ schvaľuje odpredaj
podľa GP.

súťaž – O najkrajšiu záhradu, balkón
a okolie obytných častí v meste. Súťaž
je zameraná na skrášľovanie mesta a
jeho okolia. Najkrajšie záhrady,
balkóny a okolie obytných častí bude
hodnotiť Komisia životného prostredia pri MsÚ, tie najkrajšie „záhradné
výtvory“ odmenení vecnými cenami.
Fotografie uverejníme v novinách
Krásňan i na webovej stránke mesta.

Začiatok akcie vyhlásime v mestskom rozhlase, zverejníme na
stránke mesta www.mestokrasno.sk
a v časopise Krásňan.
Najzaujímavejšie upravené záhrady či
balkóny môžete do súťaže nominovať
sami, prípadne zaslať fotografiu priamo na Mestský úrad.

Termín: 31. august 2007.
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ŠKOLSTVO

Aktuality
zo škôl
Materská škola
Na konci júna navštívili Materskú školu
koníky z Uni-Conu z Rakovej, na ktorých si
deti mohli zajazdiť. Ďalšou aktivitou realizovanou v MŠ bola návšteva predškolákov
Hasičského zboru v Čadci. Zamestnanci
predviedli deťom techniku potrebnú pri
záchranárskych prácach a samozrejme
obľúbené hasičské auto, kde si mohli aj
posedieť.
Slovenská agentúra životného prostredia
Banská Bystrica a Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky udelilo
deťom MŠ Čestné uznanie za zapojenie sa
do medzinárodnej súťaže výtvarnej
tvorivosti detí a mládeže Zelený svet. Témou
súťaže bola príroda v motívoch ľudovej
rozprávky.
ĽP

Krásňan

ŠKOLSTVO
Pracovné prázdniny na Základnej škole Mládežníckej

P

rázdniny veru nie sú len oddychom a hrou, ale môžu byť tiež prácou, najmä čo sa týka stavebnej činnosti. Presvedčili sme sa o tom v
našej základnej škole, keď sme ju začiatkom augusta navštívili. Všade
vládol pravý stavebný ruch. Menilo sa vybavenie sociálnych zariadení vo
všetkých troch pavilónoch, rekonštruovali ich. Ako sme sa dozvedeli, v
pavilóne C urobili z vlastného rozpočtu vo všetkých triedach kompletnú
výmenu podlahoviny. Vo všetkých pavilónoch doteraz spravili úplnú
rekonštrukciu WC – menili sa obklady, rozvody, budovali sa priečky. Na
stavbe pracovalo 12 robotníkov. Mali svoj vlastný dozor, ale na práce
dohliadal aj dozor vedenia školy – kvôli operatívnemu usmerneniu prác.
Prakticky v každom pavilóne sa naplno pracovalo. Je predpoklad, že termíny dokončenia rekonštrukcie sa splnia. Vedenie nás ďalej informovalo,
že peniaze na obnovu získali z Ministerstva školstva (približne 1,4 mil.
Sk). Ďalšie investície získali z podielových daní, ktoré poskytol Mestský
úrad v Krásne nad Kysucou (celková investícia viac ako 1,5 mil. Sk).
LH

Premiéra muzikálu JOZEF A JEHO
ZÁZRAČNÝ FAREBNÝ PLÁŠŤ
Dňa 20. júna 2007 Základná umelecká škola v Krásne
nad Kysucou odprezentovala premiéru muzikálu Jozef a
jeho zázračný farebný plášť. Muzikál naštudovali žiaci z
tried p. uč. Mgr. Zuzany Púčekovej a Mgr. Martiny
Hrobárovej podľa originálnej predlohy súčasného amerického hudobného skladateľa A. L. Webera. Takmer 1,5
ročné úsilie žiakov aj pedagógov bolo zavŕšené veľmi
úspešnými výkonmi žiakov ZUŠ. Príprava nebola
jednoduchá, veď "malí profesionáli" museli zvládnuť vystúpenie nielen spevácky, ale aj tanečne a dramaticky. Patrí

im za to náš obdiv a poďakovanie.
Vďaka patrí taktiež všetkým, ktorí pri prezentácii
muzikálu pomáhali. Pedagógom a rodičom, ktorí
zabezpečovali kostýmy a kulisy. Poďakovanie patrí aj
vedúcemu ŠÚ Mgr. Petrovi Srvátkovi, ktorý obetavo
zabezpečoval ozvučenie všetkých predstavení.
ĽP

Krásňan

ŠKOLSTVO

Základná umelecká škola INFORMUJE
Možnosti štúdia v Základnej umeleckej škole
v Krásne nad Kysucou:
tanečný odbor: ľudový tanec, moderný tanec
výtvarný odbor
hudobný odbor: klavír, husle, akordeón, spev, zobcová flauta, klarinet, saxofón, violončelo, gitara, bicie nástroje
literárno-dramatický: možnosť účinkovania v projektoch
školy – Muzikál
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Predstavujeme…
Základná škola U Michálkov

Platby za školné:
– hudobný odbor 550,- Sk/polročne (110,- Sk/mesačne)
– výtvarný, tanečný literárno-dramatický 300,- Sk/polročne
(60,-/mesačne)
Záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť do 13. septembra 2007
v riaditeľni školy (miestnosť č. 3).
Upozorňujeme predovšetkým rodičov detí, ktoré majú záujem študovať na stredných školách umeleckého zamerania,
aby využili možnosť prípravy na talentové skúšky v ZUŠ! ĽP

História

Autobusy pre školákov
Od 1. septembra 2007 bude v Krásne nad Kysucou kvôli
zjednodušeniu cestovania našich ratolestí do školy a zo školy
vytvorená nová autobusová zastávka pri Mestskom úrade.
Rozpis autobusových liniek:

*Kalinov:
Do školy: Spoj č. 20 na linke
502413 – Čadca – Krásno –
Zborov
Odchod zo Zborova o 7.15
hod. a príchod na zastávku
Krásno MsÚ o 7.30 hod.
Zo školy: Spoj č. 29 na linke
502413 – Dunajov – Krásno
– Zborov
Odchod z Dunajova 13.30
hod. a príchod na zastávku
Krásno MsÚ 13.40 hod.

*Blažkov:
Do školy: Spoj č. 32 na linke
504402 – Žilina – Krásno –
Čadca
Odchod zo Žiliny 6.35 hod. a
príchod na zastávku Krásno
MsÚ o 7.20 hod.
Zo školy: Spoj č. 39 na linke

504402 – Čadca – Kysucké
Nové Mesto
Odchod z Čadce 13.10 hod.
a príchod na zastávku
Krásno MsÚ o 13.25 hod.

*Zákysučie:
Do školy: Spoj č. 13 na linke
504404 – Krásno nad
Kysucou – Čadca – Staškov
Odchod z Krásno nad
Kysucou železničnej stanice
o 7.10 hod. a príchod na
zastávku Krásno MsÚ o 7.16
hod.
Zo školy: Spoj č. 11 na linke
504413 – Čadca – Krásno
nad Kysucou
Odchod z Čadce 13.20 hod.
a príchod na zastávku
Krásno MsÚ o 13.39 hod.
ĽP

V škole U Michálkov sa začalo vyučovať v marci 1914.
Vyučovanie viedli dve učiteľky maďarskej národnosti. V škole
bolo ubytované vojsko a budova bola zdemolovaná a zničená.
Riadne sa začalo vyučovať až 13. novembra 1919. V tom
období veľmi namáhavú a obetavú prácu učiteľa vykonával
tam pridelený učiteľ František Svoboda. V školskom roku
1920/1921 sa zapísalo 98 žiakov. Bola obrovská chudoba,
deti chodili do školy bosé, hladné, ale vždy sa našli obetaví a
dobrí ľudia, ktorí pomohli p. učiteľovi Svobodovi s ich
ošatením a jedlom pre ne. Zo starej školskej kroniky sa
môžeme dozvedieť, že v roku 1961 boli -37 až -33 °C mrazy,
komu zhorel dom, kde sa stalo aké nešťastie, aká bola
epidémia. V školskom roku 1959/1960 bol počas kúpania v
rieke Kysuca objavený zub (stolička) pravekého zvieraťa. Vážil
3,20 kg a jeho vek odhadli na 15 až 30 tis. rokov. Bol uložený
v Považskom múzeu v Žiline.

Súčasnosť
V súčasnosti sa vyučuje v dvoch triedach, v ktorých sú spojené ročníky 1. s 3. a 2. so 4.. Školský klub detí funguje v
triede, ktorú dopoludnia využíva elokovaná materská trieda.
Na škole je zriadená učebňa s informačno-komunikačnou
technológiou. Žiaci majú možnosť využívať žiacku a učitelia
učiteľskú knižnicu. Na škole vedú dva záujmové útvary –
Informatický krúžok a Krúžok šikovných rúk. Prostredníctvom
Centra voľného času v Čadci sa vyučuje anglický jazyk. Počas
školského roka sa žiaci zúčastnili viacerých kultúrnych podujatí, zapojili sa do rôznych výtvarných súťaži.
ĽP

Aktuálne zo ZSŠd
B

udova školy bola postavená v
roku 1971, slúžila ako domov
mládeže, až v roku 1997 ju upravili na
Stredné odborné učilište drevárske,
dnešnú Združenú strednú školu
drevársku. Veľmi poškodená bola
strecha školu a bolo nutné pristúpiť jej
oprave. V júni a júli sa podarilo vybudovať novú strechu, za čo patrí veľká
vďaka za rýchle konanie v tejto veci
predsedovi Žilinského samosprávneho
kraja Ing. Jurajovi Blanárovi, riaditeľovi
Úradu ŽSK PhDr. Pavlovi Holeštiakovi,
poverenému vedením Odboru vnútornej správy Úradu ŽSK Bc. Jánovi

Jarošíkovi a poslancovi Ing. Jozefovi
Grapovi.
Školský rok na ZSŠd sa začne 3. septembra 2007 slávnostným otvorením o
10.00 hodine, ktorého sa zúčastnia aj
primátor mesta Ing. Jozef Horník a
predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár. V tento
slávnostný deň prebehne aj kolaudácia
novovybudovanej strechy.
Dňa 25. septembra 2007 o 08.00
hodine sa uskutoční II. Ročník medzinárodného turnaja v minifutbale O putovný pohár predsedu ŽSK. Minifutbalu
sa zúčastnia mužstvá – Združená stredná škola stavebno-drevárska zo Zywca,

Stredná priemyselná škola nábytkárska
Bystřice pod Hostínem, Stredné
odborné učilište strojárske v Čadci a
ZSŠd. Z minuloročného turnaja si pohár
odnieslo mužstvo z Poľska, tento rok by
snáď nemusel opúšťať hranice
Slovenska.
V októbri sa uskutoční I. ročník medzinárodnej súťaže zručností v odbore
stolár. Po úspešnom nultom ročníku sa
vedenie školy rozhodlo zorganizovať
ďalší. Do súťaže sa zapájajú žiaci zo
Slovenska, Poľska a Českej republiky.
Bližšie informácie budú na stránke
mesta – www.mestokrasno.sk
ĽP
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Najvyššia vatra
Kto sa zúčastnil zapaľovania vatry na Jána –
nazýva sa inak aj svätojánska alebo jednoducho
Vojana – určite vie, že je to veľký zážitok. Býva
vtedy veselý, družný večer. Ľudia sa spolu
zhovárajú, dokonca aj deti tancujú na lúke, lebo
napodobňujú diskotéku. O polnoci zrazu zaznejú
pomyselné fanfáry – pokyn na zapálenie vatry.
Ozve sa spontánny potlesk. Každý sa chce
slávnostnej príležitosti zúčastniť. Horiacou vatrou
akoby si chceli ľudia tiež pripomenúť, že oheň je
známy živel, bez neho život nemôže existovať...
Jednu takúto svätojánsku vatru – Vojanu – sme
naposledy zažili v Kalinove. Hlavným organizátorom akcie bol Milan Hacek. Spolu s kamarátmi
postavili drevenú konštrukciu, ktorej namerali
vyše desať metrov – presne 10,23 m. Určite to
bola najvyššia vatra nielen v našom meste, ale
možno na celom Slovensku. A čo, ak svojimi
rozmermi prekonala vatry vôbec na svete?
Existuje predsa Guinessova kniha rekordov...
LH

KULTÚRA

Krásňan

KOMA má debutové CD

R

ocková skupina KOMA z Krásno nad
Kysucou vznikla začiatkom roka 2003.
Zakladajúcim členom je basgitarista
Eduard Koprna. V priebehu svojej činnosti
skupina odohrala niekoľko desiatok vystúpení
po celom Žilinskom kraji. Zúčastnila sa rôznych
celoslovenských súťaží. V roku 2007 kapela
nahrala svoje debutové CD, ktoré nesie názov
Koma a taktiež vydala DVD s názvom Video
archív. V súčasnosti hrá kapela v zložení Eduard
Koprna (basová gitara), Zuzka Gacíková (spev),
Lukáš Beleš (gitara), Tomáš Švábik (bicie)

a Miroslav Broz (gitara).
Hľadajú hudobníka, ktorý by obsadil post klávesových nástrojov.
Tel.: 0908903315; email: koma@atlas.sk; www.koma.muzikland.sk. V tvorbe
skupiny možno nájsť prvky rozličných hudobných štýlov, piesne sú o skutočnom
svete okolo. Mnoho z nich je inšpirovaných vlastnými zážitkami a skúsenosťami.
Hlavným hrdinom v textoch Koma je samotný človek, jeho dopad a vplyv na
spoločnosť, prírodu a v konečnom dôsledku na svoj vlastný život. Hlavnou
náplňou kapely je prihovoriť sa prostredníctvom svojej hudby čo najväčšiemu
počtu ľudí. No a v neposlednom rade, aby poslucháči našli v tvorbe skupiny
Koma oddych, zábavu, uvoľnenie a odreagovanie sa na klubových či koncertných
vystúpeniach. Skupina vystúpila na rockovom festivale Rocknes 2007 v Nesluši
(18. augusta 2007). Pripravuje tiež vystúpenia v Turzovke a v Krásne nad
Kysucou (september 2007).
ĽP

Krásňanský jarmok
V nedeľu 9. septembra 2007 sa uskutoční Krásňanský jarmok, ktorý bude
ponúkať remeselný tovar a pre
návštevníkov je pripravený pestrý program. Do pozornosti dávame zmenu
konania jarmoku. Jarmočné stánky s
remeslami, suvenírmi a iným tovarom,
atrakcie, kultúrny program budú premiestnené od kostola pred Kultúrny dom
v Krásne nad Kysucou. Začiatok je
naplánovaný na 8.00 hod. V programe sa
predstavia folklórne súbory nielen z Krásna,
ale aj zo susedného Zborova nad Bystricou.
Organizátori dúfajú, že počasie v nedeľu bude priať a prispeje k príjemnej zábave. Bližší informácie sa dozviete z mestského rozhlasu.

Fotosúťaž
Kolektív redakčnej rady sa rozhodol vyhlásiť
súťaž O najstaršiu a najzaujímavejšiu fotografiu
Krásna nad Kysucou. Budeme radi, ak prezriete
vaše rodinné albumy a zapožičiate, prípadne
nám pošlete na emailovú adresu novín, konkrétnu fotografiu. Na konci roka vyhlásime tri naj
fotografie a majiteľov odmeníme vecnými cenami. Uzávierka súťaže je 30. novembra 2007.

Oslávenci
– Ladislav Hrubý 50 r. (spisovateľ a redaktor)
– Gabika Bírová 30 r. (poslankyňa MZ)
Želáme Vám veľa zdravia, šťastia veľa, všetko,
čo si srdce želá, veľa lásky, spokojnosti, v
celej ďalšej budúcnosti, úsmev v tvári, radosť
v oku, úspech v každom žitia kroku. Všetko
najlepšie praje redakčná rada.

Krásňan

KULTÚRA
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Z farských oznamov…
– Okolo farského kostola neustále prebiehajú stavebné práce (bezbariérový vstup, chodníky, výsadba drevín a zelene okolo kostola, tri nové
brány, exteriérové osvetlenie kostola...).
– V dňoch 23. a 24. júna 2007 sa slávili primičné sväté omše novokňazov
Róberta Jarabicu a Zdena Tkáčika vo farskom Kostole sv. Ondreja.
Kňazské svätenie prijali 17. júna 2007 v Konkatedrále sv. Martina v
Bratislave. Róbert Jarabica nastúpil na kaplánske miesto do Nového
Mesta nad Váhom. Zdeno Tkáčik bol ustanovený za kaplána do
Bratislavy – Dúbravky.
– Od 1. júla 2007 došlo k personálnym zmenám, po roku z našej farnosti
odišiel kaplán Karol Vallo do farnosti Ilava a na jeho miesto nastúpil
novokňaz Jaroslav Dekan, rodák z Púchova.
– Polročná štatistika k 31. júnu 2007: krsty 29, sobáše 12 , pohreby 45.
PŠ

Pozvánky – Kino Lipa
Nedeľa 16. 9. 07. o 18. 00 MP – 12
Pasca na žraloka
Animovaná rod. komédia, 70 min., český dabing
Nedeľa 23. 9. 07. o 18. 00 MP – 12
Dannyho trinástka
Akčná krimi-komédia, 110 min., slov. tit.
Nedeľa 30. 9. 07. o 18. 00 MP
Shrek tretí
Animovaná komédia, 90 min., slov. dabing
Pripravujeme:
7. 10. Smrtonosná pasca 4
14. 10. Harry Potter a Fénixov rád
28. 10. Simpsonovci vo filme
11. 11. Fantastická štvorka a Silver Surfer
Zmena programu vyhradená
JĎ

MATRIKA
Narodení:
Matej Šustek, Marek Kormanec, Eduard Labák,
Nikola Bibíková, Martin Ceniga, Aneta Čimborová,
Dávid Poláček, Aneta Kopásková, Andrej Sojka,
Dominika Magová, Marko Ďurčan, Patrícia Kučerová,
Ján Mackovčín, Ema Mravcová

Sobáše:
Peter Kováč a Mgr. Helena Kučeríková, Jozef Čimbora
a Miroslava Pišojová, Jaroslav Machýl a Soňa
Mekyňová, Jozef Giláni a Mgr. Zuzana Kormancová,
Michal Murín a Ingrida Kapitulčinová

Úmrtie:
Agnesa Ďurajová 92 r., Jozef Pecko 61 r., Mária
Kučeríková 78 r., Augustín Koňušík 81 r., Justina Čepková 74 r., Helena Škerenčáková 73 r., Hermína
Šemotová 81 r., Pavol Špilák 46 r., Ján Šuraba 67 r.,
Jozefína Rábiková 75 r., Martin Mahút 66 r., Justín
Macura 82 r., Tomáš Švancár 82 r
JĎ

Súbor Drevár sa zúčastnil medzinárodného
festivalu v Turecku
V stredu, 4. júla 2007, vyrazil folklórny súbor Drevár z Krásna nad
Kysucou na dlhú cestu smer Turecko, konkrétne 2, 3 miliónové mesto
Bursa, kde sa konal medzinárodný folklórny festival. Pred príchodom
do Bursy si urobili krátku prestávku v Istanbule, aby si pozreli dve
najznámejšie mešity – Modrú mešitu a Hagiu Sofiu. Dňa 6. júla 2007
docestovali na miesto festivalu. Tam ich privítal turecký delegát,
ktorý dreváristov zaviedol do hotela, kde sa ubytovali spolu s
ostatnými účastníkmi festivalu. Na druhý deň sa v Kulturparku uskutočnil otvárací ceremoniál, zúčastnili sa ho súbory z celého sveta –
Ruska, Kórey, Filipín, Sudánu, Gruzínska, Bulharska, Španielska,
Srbska, Macedónie, Kolumbie, Venezuely, Kanady, Mexika, Indie,
samozrejme Slovenska a iných štátov. Po krásnom otváracom ceremoniáli sa každý súbor predstavil v trojminútovom programe. Drevár
sa predstavil tancom Šariš. Nasledujúce tri dni absolvovali vždy po
dvoch vystúpeniach – Turkom predstavili Detvu, Horehron a Cigáň.
Všetky tance mali u divákov veľký úspech. Vedúceho každého
súboru a tanečný pár privítal aj primátor mesta, ktorý každému
poďakoval za krásnu prezentáciu svojej krajiny a zároveň venoval
súboru upomienkový darček. Vo štvrtok, 12. júla, sa konal na
hlavnom javisku Kulturparku galaprogram, v ktorom tanec Šariš
zožal veľký úspech a zdvihol divákov zo stoličiek. Súbor opäť
úspešne reprezentoval naše mesto. Do budúcnosti dostali pozvanie na
festivaly do Indie a Venezuely. Poďakovanie sponzorom: Zdenek
Kučák, Autoomega, Stavebniny Capek, Mäsiarstvo Buchta, Agrožel,
Montáža – Miroslav Capek, Pekáreň Vilija, Eva Čimborová –
Univers, Fracho s.r.o., Metal s.r.o., Vladimír Marčiš – Marex,
Autokaros a.s., Fortes s.r.o., v-o-s s.r.o., Zdeno Holák, Molitas s.r.o.
ĽP
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Z primátorovho
zápisníka

Aktuálne...

13. jún

Výstavba a úpravy
mesta

Profesor histórie
Róbert Letz v Krásne

Mesto v mesiaci júl podpísalo zmluvu so Štátnym
fondom rozvoja bývania.
Začína sa s výstavbou
dvoch bytových jednotiek.
Do každej umiestnia 8
dvojizbových nájomných
bytov. Ich výmera bude
asi 65 metrov
štvorcových. Celkové náklady boli vyčíslené približne na 24 miliónov
korún. Časť z financií
poskytol Štátny fond
rozvoja bývania formou
úveru, zvyšok je dotácia z
MVaRR SR.
V letných mesiacoch sa
upravovali v mestských
častiach a osadách
miestne komunikácie.
Práce sa realizovali z
vlastného rozpočtu mesta.
Stalo sa tak už v mestskej
časti Kalinov. Pokračovalo
sa v lokalite Vyšné Vane.
Pripravuje sa tiež obnovenie komunikácie do časti
U Sýkorov. Taktiež sa
začalo s úpravou a reguláciou rieky Bystrica v
Kalinove, ktorá často v
tomto úseku ohrozuje
obyvateľov radovej
výstavby.
JĎ

Letnú dovolenku v našom
meste trávil so svojou
rodinou slovenský historik Prof. PhDr. Róbert
Letz, PhD. V Krásne sa
ocitol nie náhodou,
pretože manželka Alenka
tu prežila detstvo.
Profesor Letz je vedúcim
Katedry histórie
Pedagogickej fakulty
Univezity Komenského v
Bratislave. Centrom jeho
záujmu sú slovenské
dejiny 20. storočia, hlavne
politické dejiny, cirkevné
dejiny a národnostná
problematika. Je autorom
a spoluautorom 5 monografií, vyše 60 vedeckých
štúdií a desiatok
odborných a populárnych
článkov. Je členom
redakčných rád časopisov
Historický zborník,
Impulz a Proglas. Od
roku 2006 je členom
vedeckého kolégia
Historického ústavu
Katolíckej univerzity v
Ružomberku. O pôsobení
profesora Letza by sa dalo
písať dlho, pretože vo
svojich článkoch sa venuje
zaujímavým témam.
Sľúbil nám do budúcnosti
zaujímavý článok z
histórie nášho mesta a
samozrejme pre čitateľov
napísal aj odkaz.
ĽP

Zasadnutia – Rada ZMO – Kysúc – Snem ZMO –
Kysúc
15. jún
Stretnutie primátorov Kysúc v Krásne nad
Kysucou
19. jún
Konzultácie na ÚPSVaR Čadca ohľadne projektu
21. jún
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi MVaRR a
MŽP Bratislava
23.–24. jún Primičné sväté omše (Zdeno Tkáčik, Róbert
Jarabica)
25. jún
Stretnutie s riaditeľmi Povodie Váhu Piešťany a
Povodie Váhu Púchov
28. jún
Stretnutie s právnikom – mestské pozemky, ktoré
sú v urbariáte
29. jún
Ukončenie školského roka – Základná škola
Mládežnícka
2. júl
Jednanie – umiestnenie dvoch bytových domov
pred výstavbou
4. júl
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo
9. júl
Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Tesca
11. júl
Pracovné stretnutie – cyklotrasa (železnica
Vychylovka)
12. júl
Environmentálny fond Bratislava – podpísanie
zmluvy (separovaný zber)
16. júl
Slovenský pozemkový fond – usporiadanie
pozemkov v Kalinove pod ihriskom
17. júl
MVaRR Bratislava – doplnenie zmlúv
19. júl
Príprava kolaudácie s firmou Stapras – nadstavby
bytovky č. 1499
22. júl
Futbalový turnaj o Pohár primátora – zahájenie a
odovzdávanie cien
23. júl
Preberanie štiepkovača k separovanému zberu
24. júl
Jednanie s projektantom – štúdia – odbočka k
priemyselnej zóne – Kovovýroba
26. júl
Jednanie polícia – zástavka pre žiakov ZŠ v centre mesta
3. august Správa ciest Žilina, spolu s Ing. Jozefom Grapom
– jednanie investícia chodníky Kalinov
7. august SEVAK – jednanie s riaditeľom – rozvody vody v
časti Vlčov
13. august Jednanie s KTV – zlepšenie kvality signálu MMDS
JĎ

Z turnaja O Pohár primátora mesta

Schránka na dotazy
Od augusta 2007 pribudla vo vchode do mestského úradu schránka
(pri nástenke), kde
môžete vhadzovať svoje
postrehy, pripomienky
nielen na fungovanie
mestského úradu, ale aj
svoje nápady, návrhy do
našich novín. Taktiež
fotografie vašich krásnych záhrad a balkónov.
Tešíme sa na vaše dotazy
a veríme, že aj táto
schránka prispeje k
lepšej komunikácii a
spätnej väzbe medzi
úradom, novinami a
občanmi Krásna.
ĽP
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Separovaný zber Zberné suroviny
V súčasnom období Mesto Krásno nad Kysucou
kladie dôraz na to, aby sa zlepšovalo životné
prostredie, a preto v zmysle zákona o
odpadoch zavádza v meste od 1. septembra
2007 separovaný zber odpadov. Rozdelený je
na 2 etapy:
1. Separovaný zber pre bytové domy (sídliská):
Pri stojiskách na komunálny odpad budú rozmiestnené
zberné nádoby – kontajnery zelenej a žltej farby na jednotlivé
vytriedené druhy odpadov.

SKLO
Do zelených kontajnerov vkladať predmety a črepy z bieleho a farebného skla (hnedé a zelené fľaše), fľaše od nápojov
bez uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, tabuľové sklo.
Všetko musí byť opláchnuté od nečistôt. Medzi sklenený
odpad nepatrí nevypláchnuté a mastné sklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika, (taniere, šálky...),
zrkadlá, drôtované sklo.

PLASTOVÉ FĽAŠE
Do žltých kontajnerov vkladať fľaše z minerálnych vôd a
nealkoholických nápojov, PP fľaše od octu, vína, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel,
ktoré pred vhodením zmrštiť a zošliapnuť. Všetky fľaše pred
vhodením do kontajnera je potrebné vypláchnuť a vyčistiť od
mastnoty. Zátka môže zostať na fľaši. Nevhadzovať akékoľvek
iné fľaše, ktoré znehodnotia celý zber.

2. Separovaný zber pre rodinné domy:
V rodinných domoch Mesta Krásno nad Kysucou a v miestnych častiach sa zavedie zber 3 komodít (druhov odpadov).
Na zabezpečenie separovania odpadov v rodinných domoch,
sa rozdajú zberné vrecia zelenej, žltej a čiernej farby na jednotlivé vytriedené druhy odpadov. Tieto vrecia budú dopĺňané
(prípadne vrátené) pri vývoze jednotlivých druhov odpadov.
Vrecia pripravené a zviazané podľa druhu odpadu je potrebné
vyložiť v deň vývozu pred rodinný dom alebo plot do 7.00 hod.

V

rámci očisťovania životného prostredia a hlavne okolia
vašich príbytkov, vám ponúkame aj cenník zberných
surovín, kde môžete zaviesť nepotrebné veci. Dôležité je, aby
bolo v Krásne čo najčistejšie a vymizli všetky čierne skládky,
ktoré robia zlé meno nášmu mestu. Zberné suroviny sa
nachádzajú za riekou, v blízkosti podniku Stas. Zodpovedná
osoba: Capek Martin, t.č.:0903 277 881, Zodpovedný výkupca:
Jesenský Jozef t.č.:0902 853 428

Otváracie hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

od 8:00 do 16:00
od 8:00 do 16:00
od 8:00 do 16:00
od 8:00 do 16:00
od 8:00 do 16:00
od 8:00 do 12.00
Zatvorené

Cenník
Železo – upravené
Železo – neupravené
Plech
Hliník – mix
Hliník – vodiče
Hliník – plechovky
Meď – nová
Meď – mix
Mosadz – mix
Mosadz – spony
Mosadz – chladiče
Antikor (nerez)
Olovo – káblové
Noviny(časopisy)
Kartón
Plastové fľaše

4,60sk/kg
3,70sk/kg
3sk/kg
38sk/kg
50sk/kg
20sk/kg
140sk/kg
120sk/kg
60sk/kg
40sk/kg
40sk/kg
25sk/kg
9sk/kg
0,80sk/kg
0,50sk/kg
2sk/kg

Upozornenie: Dopravné značky a ŠPZ, farebné kovy zo
železníc, kanalizačne poklopy a poklopy z uzáverov plynu
nevykupujú!
Ďakujeme za finančnú podporu novín Miroslavovi Capekovi,
Montáža Krásno nad Kysucou.
ĽP

SKLO
Do zelených vriec ukladať predmety a črepy z bieleho a
farebného skla (hnedé a zelené fľaše), fľaše od nápojov bez
uzáverov a zátok, poháre od zaváranín, tabuľové sklo, všetko
musí byť opláchnuté od nečistôt. Nedávať nevypláchnuté a
mastné sklo, vrchnáky, viečka, korky, gumy, porcelán, keramika (taniere, šálky...), zrkadlá, drôtované sklo.

PLASTOVÉ FĽAŠE
Do žltých vriec ukladať fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov PP fľaše od octu, vína, fľaše od čistiacich
prostriedkov, šampónov, aviváže, tekutých mydiel, ktoré pred
vhodením zmrštite a zošliapnite. Všetky fľaše pred vhodením
do kontajnera je potrebné vypláchnuť a vyčistiť od mastnoty.
Zátka môže zostať na fľaši. Nedávať akékoľvek iné fľaše,
ktoré znehodnotia celý zber.

TETRAPAK
Do čiernych vriec ukladať obaly z džúsov, mlieka a iných
nápojov.
JĎ

ilustračné foto Dr. J. Velička
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ŠPORT

FUTBAL

III. futbalová liga Sever, ročník 2007/2008
1. kolo
5. 8.
Krásno : Stará Bystrica
1:2 (gól Kubica 11m kop)
2. kolo
12. 8.
Kremnička : Krásno
1:1 (gól Kolembus)
3. kolo
19. 8.
Krásno : Makov
2:2 (gól Borovička, Kubica)
4. kolo
26. 8.
Dolná Strehová : Krásno
5. kolo
2. 9.
Krásno : Fiľakovo
6. kolo
9. 9.
Krásno : Králiky
7. kolo
16. 9.
Bánová : Krásno
8. kolo
23. 9.
Krásno : Zvolen
9. kolo
30. 9.
KNM : Krásno
10. kolo
7. 10.
Krásno : Námestovo
11. kolo
14. 10.
Rimavská Sobota „B“: Krásno
12. kolo
21. 10.
Krásno : Lietavská Lúčka
13. kolo
28. 10.
Dolná Ždaňa : Krásno
14. kolo
4. 11.
Krásno : Liptovská Štiavnička
15. kolo
11. 11.
Bytča : Krásno
V prípade zmien termínov a začiatkov stretnutí Vás budeme informovať v miestnom
rozhlase. V minulom ročníku futbalisti Krásna „A“ skončili na 9. mieste s počtom 36
bodov a skóre 30:56. Krásno „A“ trénuje od ďalšieho ročníka tréner Miroslav Kráľ.
JĎ

Krásňan

MEMORIÁL
Jaroslava Chlebeka

T
R
O
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Turnaj O pohár primátora
Dňa 21. júla 2007 sa v Krásne konalo futbalové popoludnie – 1. ročník turnaja
O pohár primátora, ktorého sa zúčastnili mužstvá Krásno nad Kysucou „A“; Krásno
nad Kysucou „B“; Strečno; Oščadnica. Pohár primátora sa odnieslo mužstvo
z Oščadníc, najlepším strelcom Peter Sokolovský zo Strečna. Víťazov dekoroval
primátor mesta Ing. Jozef Horník a prezident FK Tatran Krásno Milan Hacek.
1. zápas: Krásno nad Kysucou „A“- Strečno 4:3 Góly: Voška, Seko, Kubica,
Kolembus – Sokolovský 2, Oleška
2. zápas: Krásno nad Kysucou „B“ – Oščadnica 1:2 Góly: Božek 1; Súkenik 2
o 3. miesto
3. zápas: Krásno nad Kysucou „B“ – Strečno 0:1 Góly: Sokolovský Peter
o 1. a 2. miesto
4. zápas: Krásno nad Kysucou „A“ – Oščadnica 0:1 Góly: Súkeník 1
ĽP

Karate
V júni sa v priestoroch Združenej
strednej školy drevárskej v Krásne
uskutočnil 1. ročník medzinárodného turnaja v karate, kata a
kumite o „Pohár primátora mesta
Krásno nad Kysucou“. Súťaže sa
zúčastnili jednotlivci a družstvá,
chlapci a dievčatá v rôznych
vekových kategóriách. Celkovo 25
kategórií. Vzájomnou spoluprácou
ŠSZČ pri ZSŠd v Krásne a Karate klubom Stará
Bystrica sa podarilo usporiadať vydarené športové podujatie s medzinárodnou účasťou. Okrem
klubov z celého Slovenska súťažili karatisti z
Českej republiky a Poľska – ceny tým najlepším
odovzdal primátor mesta Ing. Jozef Horník.
Veríme, že turnaj v budúcom roku prinesie
divákom opäť príjemný športový zážitok a stane
sa tradíciou v športovom kalendári mesta
Krásno.
JĎ

Dňa 15. júla 2007 sa konal Memoriál
Jaroslava Chlebeka, ktorého sa zúčastnili
štyri mužstvá. Tri mužstvá pozostávali zo
starých pánov z Krásna, Ochodnice a Zborova nad Bystricou. Štvrtý team zostavili
bratia Chlebekovci, synovia futbalovej
legendy Jaroslava Chlebeka. V teame
nechýbali bratia Marián a Martin, samozrejme dekan Pavol Špita. Až finálny zápas
odohral aj najstarší z bratov Jaroslav.
Mužstvo Chlebekovcov skončilo víťazne.
V toto nedeľné popoludnie sa na štadióne
objavila aj ďalšia futbalová hviezda, súčasný kapitán MŠK Žilina Zdeno Štrba.
Výsledky zápasov:
1/ starí páni Krásno – rodina
Chlebekova 3:3 na 11m kopy: 2:4
výhra: r. Chlebekova
2/ starí páni Ochodnica – starí páni
Zborov nad Bystricou 0:3 výhra: starí
páni Zborov nad Bystricou
3/ o 3. miesto starí páni Krásno – starí
páni Ochodnica 5:1 výhra: starí páni
Krásno
4/ o 1. miesto r. Chlebekova – starí páni
Zborov nad Bystricou 1:1 na 11m
kopy: 4:3 výhra: r. Chlebekova
1. miesto
2. miesto
3. miesto
4. miesto

rodina Chlebekova
starí páni Zborov nad
Bystricou
starí páni Krásno
starí páni Ochodnica
ĽP
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