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Dvojmesačník mesta Krásno nad

Kysucou

Nepredajné

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
www.mestokrasno.sk
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Slovo na úvod
Leto nám prinieslo skvelé zážitky, na ktoré budeme
určite dlho spomínať. Pre deti bolo časom hier
a dobrodružstiev. Mnohí dovolenkári trávili voľné
chvíle pri mori, iní ostali doma, aby ponavštevovali
svoje známe termálne kúpaliská alebo podnikli túry
do prírody. Boli však aj takí, čo ostali pri práci, lebo
najteplejšie obdobie roka ponúka množstvo
príležitostí na činorodosť. Aj my, čo máme na starosti
mestské noviny, sme prežili dovolenky po svojom.
Venujúc sa svojim rodinám, priateľom a známym
sme si však vždy v príhodný okamih našli priestor
pre naše i vaše noviny. Sme veľmi radi, vážení
čitatelia, že ste nám aj počas prázdnin zachovali
svoju priazeň, že ostávate našimi fanúšikmi. Veď
kedy má človek lepší pocit, ako keď vie, že tí druhí
na neho myslia, držia mu palce. Naďalej sa budeme
snažiť, aby ste v novinách našli všetko podstatné,
čo sa u nás udeje, o čom sa chcete informovať.
Budeme vás pravidelne oboznamovať o práci
zastupiteľského zboru pri plnení záväzkov voči
občanom, o kultúrnych, turistických a športových
akciách, o našich osobnostiach aj známych ľuďoch,
ktorí navštívia mesto ap. Potešilo by nás, keby ste sa
aj vy prostredníctvom listov a mailovej adresy podelili
s nami o vlastné námety a pripomienky. Lebo kde si
viac ľudí pomáha, tam sa práca lepšie darí.
Vaša redakcia

estská časť Kalinov v sobotňajších večerných hodinách
28. Júna 2008 začala ožívať. To, že prilákala vyše 1 500
zvedavcov zo širokého okolia, nie je náhoda. Celý predchádzajúci týždeň sa chodili pozerať, na zatiaľ najvyššiu, Vojanu
v meste a určite aj na Kysuciach. Hlavným staviteľom - Milanovi
Jacekovi ml., Jánovi Hanuliakovi a Pavlovi Jarabicovi - sa podarila
stavba, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani slávny Eiffel, Vojana mala
výšku niečo cez 20 metrov. Pri stavaní sa sústredili na dodržanie
tradície, postavili ju len z dreva, bez pneumatík. Medzi skôr narodenými občanmi sa dodnes povráva, že tieto ohne sa pálili len na
kopaniciach a po zotmení si porovnávali, ktorí osadníci postavili
väčšiu. Vojanu zapálili presne o 23.00 hodine a za necelú hodinu
ostal z nej len popol. Na zúčastnených čakalo občerstvenie a večerná
tancovačka. Na bezpečnosť počas celého večera dohliadali hasiči
z Krásna a Klubiny.
Vojana v Kalinove
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Krásňan

Vážení občania,
naše mesto bojuje už dlhšiu dobu s
nedostatkom bytov tak pre mladé rodiny, ako
aj pre všetky ostatné vekové kategórie našich
občanov. Jednou z našich priorít je zabezpečiť
čo najväčší počet bytov, aby sme mohli
uspokojiť potreby obyvateľov mesta. Už teraz
môžem povedať, že sa nám podarilo
zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu
4 bytových domov, v každom bude 12 bytov –
celkom 48 bytov.
Na časť finančných prostriedkov, ktorá je zo
ŠFRB som už podpísal zmluvu, na druhú
časť, ktorá bude vo forme poskytnutej dotácie
z MVRR budem podpisovať zmluvu v priebehu niekoľkých dní. Celkové náklady na
výstavbu sú vo výške cca 48 mil. Sk bez
započítania nákladov na výstavbu inžinierskych sietí.
Som rád, že finančné prostriedky použité na
výstavbu bytových domov nezaťažujú
rozpočet mesta.

S výstavbou všetkých 4 bytových jednotiek
začneme ešte v tomto roku. Okrem týchto
finančných zdrojov sa nám podarilo zohnať
financie vo výške 4,4 mil. Sk na odkanalizovanie už postavených bytových domov, 400
tis. Sk z MPSVR (cez Úrad práce sociálnych
vecí a rodiny v Čadci) na vzdelávanie zamestnancov Mesta a finančné prostriedky na
obnovenie knižného fondu pre Mestskú
knižnicu. Okrem týchto financií sme získali
aj finančné prostriedky z VÚC Žilina, ktoré
budú použité na propagáciu nášho mesta a
jeho kultúrne aktivity.
Pevne verím, že prísun financií bude úspešne
pokračovať, pretože sme podali niekoľko projektov – ROP (60 mil. Sk na rekonštrukciu
školy), separovaný zber (7 mil. Sk) a výmena
svietidiel verejného osvetlenia (4 mil. Sk).
Ing. Jozef Horník
primátor mesta

Javornícky chodník
a informačné tabule

J

avorníky predstavujú typickú valašskú
krajinu, kde sa pasú ovce, kozy a dobytok,
kde sa kosievajú horské lúky a pôda sa
obrába tradičným spôsobom. Pôda v tejto
oblasti je kamenistá a málo úrodná, preto sa
kameň stal symbolom biedy. V rámci projektu, ktorého autormi sú PaedDr. Jaroslav
Velička, PhDr. Rudolf Gerát a Ing. Ján
Korňan, bola na chodníku vybudovaná originálna galéria v prírode, ktorú z kamenných
balvanov vytvorili umelci z regiónu Kysúc
a Považia. V rámci projektu bol vydaný
katalóg tradičných ľudových remesiel,
katalóg Javornícky chodník a informačné tabule. Javornícky hrebeň patrí k nenáročným
turistickým cestám, ktoré využívajú turisti,
cykloturisti či bežkári v zimnom období.
Chodník je dostupný z ktorejkoľvek kysuckej
alebo hornopovažskej obce v pohorí
Javorníkov. Informačné tabule informujú o
chodníku a zároveň aj o obci. Tabuľa v našom
meste je umiestnená pri mestskom úrade.

Krásňan

AKTUALITY
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Trabantisti zavítali aj do Krásna
V sobotu 12. júla 2008 bola organizovaná
akcia 1. Kysucké stretnutie Trabantistov
v Čadci. Účastníci stretnutia mali zastávku aj
v našom meste, kde absolvovali spanilú
jazdu mestom. Naši občania a nadšenci tohto
vozidla sa mohli s nimi stretnúť pred MsÚ.
Osobne ich privítal aj primátor mesta
Ing. Jozef Horník.
JĎ

Z primátorovho zápisníka…

Krásňanský jarmok

Srdečne pozývame na tradičný Krásňanský jarmok,
ktorý začne už v piatok 19. septembra RockFestom
Kysuce 2008 a v sobotu 20. septembra zábavným programom skupiny Drišľak o 19.00 hodine v kultúrnom
dome/vstupenky už v predaji/. V nedeľu 21. septembra
2008 pred kultúrnym domom, tak ako aj minulý rok,
bude pripravený pre návštevníkov kultúrny program
so začiatkom o 10.00 hodine. V programe sa predstavia
Štefan Hruštinec – zabávač, spevák a imitátor, ľudová
hudobná skupina Capkovci zo Skalitého. Na jarmoku
budú aj ľudoví remeselníci a predajcovia. Nebudú
chýbať ani kolotoče. Veríme, že počasie nám bude
naklonené viac ako minulý rok a neodradí ani občanov
a ani remeselníkov.

Oslávenci

50

V mesiaci august sa odožíva krásneho okrúhleho
jubilea poslanec mestského zastupiteľstva
MUDr. Milan Peteraj
a v septembri prednosta mestského úradu
Ing. Jozef Grapa.
Oslávencom želáme pevné zdravie, veľa lásky,
spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starostí
a vždy dobrú náladu...
Redakcia

11. jún
16. jún
20. jún
3. júl
7. júl
9. júl

13. júl
16. júl

21. júl

23. júl

24. júl

26. júl

27. júl
31. júl
4. august
5. august
7. august
11 august

Stretnutie vlastníkov garáží
Jednanie – odkanalizovanie bytoviek v Zákysučí
Projekt – Bratislava
Jednanie s riaditeľom SEVAK
Konzultácia – MŠ Prvosienka
Podpísanie zmluvy, Bratislava – dotácia
(Environmentálny fond)
Jednanie so zástupcami LIDL
Jednanie – SWEDWOOD
Konzultácie – Žilina SEVAK – vypracovanie projektovej dokumentácie Kalinov
Stretnutie Trabantistov – privítanie účastníkov
pred MsÚ
Stretnutie – KOMAD (ponuka pracovných miest
so SS pre KOMAD)
Stretnutie s riaditeľom Kysuckého múzea
Jednanie – AIW (rozšírenie podniku)
Jednanie s projektantmi ohľadne mosta v
Kalinove
Jednanie so zástupcami TESCO
Stretnutie v Žiline so zástupcami DIS (detektívnej
informačnej služby)
Stretnutie starostov z Bystrickej doliny – cyklotrasa
Jednanie – osvetlenie mesta
Stretnutie – SWEDWOOD (spustenie výroby)
Stretnutie s náčelníkom Mestskej polície v Čadci
– založenie mestskej polície v Krásne
Zahájenie futbalového turnaja o Pohár primátora
Stretnutie s prezidentom SR Ivanom
Gašparovičom v Kysuckom Novom Meste
Odovzdanie cien víťazom futbalového turnaja
Kontrolný deň tribúna
Jednanie STAPRAS Námestovo
Jednanie – separovaný zber
ZMO-Kysúc Čadca
Jednanie – SSE – el. prípojka bytovky Zákysučie
Mestské zatupiteľstvo
JĎ
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Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Krásňan

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 11. augusta 2008
Uzn.č. 126/2008 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – Bc.
Michal Koňuch, Mgr. Milan Jesenský, Ján Kubala, overovateľov
zápisnice – Ing. Mária Goreková, Vojtech Buchta a program rokovania MZ.
Uzn.č. 127/2008 – MZ odročuje žiadosti MUDr. Masnicu, Krásno
895, MUDr. Kasajovej, Krásno 1423 a MEDIPO Žilina na ďalšie rokovanie MZ.
Uzn.č. 128/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 9245/17 –
orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Štefan Chylý,
nar. 17. 9. 1963 a manželka Marta Chylá, nar. 6. 4. 1965, bytom
Krásno nad Kysucou 1469.
Uzn.č. 129/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 9245/15 –
orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Helena
Jozefíková, nar. 6. 12. 1964 a syn Peter Jozefík, nar. 7. 1. 1991, bytom
Krásno nad Kysucou 1468.
Uzn.č. 130/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. 9245/9 –
orná pôda o výmere 69 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre František Buchta,
nar. 8. 6. 1960 a manželka Eva Buchtová, nar. 21. 5. 1962, bytom
Krásno nad Kysucou 1464.
Uzn.č. 131/2008 – MZ schvaľuje parcelu č. 9245/16 ako miestnu
komunikáciu.
Uzn.č. 132/2008 – MZ schvaľuje predaj časti parcely č. 9245/8 –
orná pôda Františkovi Buchtovi, nar. 8. 6. 190 a manželke Eve
Buchtovej, nar. 21. 5. 1962, bytom Krásno nad Kysucou 1464 za cenu
300,- Sk/m2 po dodaní súhlasu od elektrárni na využitie pozemku
vedľa trafostanice na MK, s tým, že GP si uhradí kupujúci a bude
zrealizovaný za účasti pracovníka mesta.
Uzn.č. 133/2008 – MZ schvaľuje úhradu faktúry v sume cca
10.000,- Sk za prepojenie hlavného prívodu vodovodu v časti mesta
Kalinov – Ul. Záhradná.
Uzn.č. 134/2008 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p. č. 6417/173ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 20,- Sk/m2 pre Falašta Jozef,
nar. 30. 5. 1964 a manželka Mária Falaštová, nar. 5. 5. 1967, obaja
bytom Krásno nad Kysucou č. 1098.
Uzn.č. 135/2008 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku p. č.
6480/27- zastavané plochy za cenu 300,- Sk/m2 pre Dušan Šustek,
bytom Krásno nad Kysucou č. 1651 po zameraní GP, za účasti pracovníka mesta, ktorý hradí kupujúci.
Uzn.č. 136/2008 – MZ neschvaľuje odpredaj časti p. č. 6780/27
pre Ing. Dušan Nevedal, bytom Myjava č. 1119/11.
Uzn.č. 137/2008 – MZ odročuje žiadosť obyvateľov ul. 1. Mája o
zrealizovanie druhej prístupovej komunikácie ku ich rod. domom
do prípravy budúcoročného rozpočtu mesta.
Uzn.č. 138/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť p. Mikovej M.,
bytom Krásno č. 84.
Uzn.č. 139/2008 – MZ zamieta žiadosti o fin. výpomoc na oplotenie pre p. Oravca Justína, bytom Krásno č. 1508.
Uzn.č. 140/2008 – MZ berie na vedomie žiadosť Gajdičiar, s.r.o.
Krásno nad Kysucou 1367.
Uzn.č. 141/2008 – MZ zamieta žiadosť p. Hamziča Ervina, bytom
Krásno č. 1710 o odkúpenie pozemku p. č. 277/41 pred mestským
úradom.
Uzn.č. 142/2008 – MZ schvaľuje výnimku pre výstavbu rodinného
domu pre p. Jakubca Pavla, bytom Turzovka č. 412, s tým, že bude
uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve, kde sa p. Jakubec
zaviaže odpredať pozemok pod cestou mestu za cenu znaleckého
posudku.
Uzn.č. 143/2008 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 144/2008 – MZ neschvaľuje žiadosť Klubu dôchodcov na
finančný príspevok na jednodňové zájazdy.
Uzn.č. 145/2008 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia
mesta, miestnych škôl a KRASBYT-u za I. polrok 2008.
Uzn.č. 146/2008 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu:
Navýšenie vo výdavkovej časti bežného a kapitálového rozpočtu:
+ 1,400 mil. Sk – základy bytové domy Zákysučie
+ 200 tis. Sk – školský klub záujmovej činnosti – ZŠ Mládežnícka
+ 150 tis. Sk – mzdy (dohody o prac. činnosti – brigádnici)
+ 100 tis. Sk – chodník okolo kostola od hlavnej cesty
+ 50 tis. Sk – zdvihnutie autobusovej zástavky pri mlyne
+ 15 tis. Sk – GP na vysporiadanie cesty do Bohovičov
+ 120 tis. Sk – predĺženie parkoviska pri 1435
+ 200 tis. Sk – školské jedálne pre všetky ZŠ
Zníženie vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu:
- 1,500 tis. Sk – výkup pozemkov pri AiW

- 700 tis. Sk – vzduchotechnika kultúrny dom.
Uzn.č. 147/2008 – MZ poveruje zamestnancov Mestského úradu
zabezpečiť organizáciu pre výkup pozemkov v časti mesta Lazy.
Uzn.č. 148/2008 – MZ odročuje žiadosti LIDL do vyriešenia energetickej koncepcie mesta.
Uzn.č. 149/2008 – MZ schvaľuje vyčlenenie 1 bytu v Zákysučí pre
poslanca Michala Koňucha.
Uzn.č. 150/2008 – MZ schvaľuje predaj obchodu v Zákysučí za
cenu 3,480.000,- Sk pre Bc. Gregora Hudeca, Nám. Ľudovíta Fullu
1665/8, 010 08 Žilina.
Uzn.č. 151/2008 – MZ schvaľuje rozšírenie organizačnej štruktúry
pracovníkov MsÚ o 0,5 úväzku – pokladňa.
Uzn.č. 152/2008 – MZ schvaľuje Zmenu a doplnok č. 1 k Územnému plánu Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 153/2008 – MZ schvaľuje:
- predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (opatrenia 4.1 Podpora
aktivít v oblasti separovaného zberu) na realizáciu projektu
„Skvalitnenie separovaného zberu v meste Krásno nad Kysucou“
s výškou výdavkov na prípravu projektu 40.000,- Sk,
- financovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených
výdavkov na projekt, t.j. vo výške 365.000,- Sk, z rozpočtu mesta
v hotovosti.
Uzn.č. 154/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 6417/241 –
ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre František
Jakubec, nar. 11. 1. 1967 a manželku Teréziu Jakubcovú, nar. 17. 11.
1971, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 1538.
Uzn.č. 155/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 6417/240 –
ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Jozefína
Jakubcová, nar. 26.7.1961, bytom Krásno č. 1274.
Uzn.č. 156/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 6417/267 –
ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenu 300,- Sk/m2 pre Jozef Mozol,
nar. 29. 7. 1961 a manželku Júliu Mozolovú, nar. 17. 1. 1967, obaja
bytom Krásno nad Kysucou č. 1274.
Uzn.č. 157/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 6417/270 –
ostatné plochy o výmere 21 m2 za cenú 300,- Sk/m2 pre Ladislav
Masaryk, nar. 18. 12. 1977 a manželku Moniku Masarykovú, nar.
6. 8. 1979, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 1270.
Uzn.č. 158/2008 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č 112/2008 – úprava
výmeny pozemku z 30 m2 na 69 m2.
Uzn.č. 159/2008 – MZ schvaľuje VZN o zriadení Mestskej polície.
Uzn.č. 160/2008 – MZ schvaľuje Organizačno-pracovný poriadok
Mestskej polície.
Uzn.č. 161/2008 – MZ schvaľuje výmenu 6 pozemkov pod garáže
pre novovytvorené miesta, ktoré zaberie firma TESCO.
Uzn.č. 162/2008 – MZ schvaľuje výmeru 3965 pozemku p. č.
6417/2 podľa GP pre firmu Agrofond, Kysucké Nové Mesto.
Uzn.č. 163/2008 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p. č. od
SPOLBYT-u Krásno 1652 a následný odpredaj vlastníkom za tú istú
cenu.
Uzn.č. 164/2008 – MZ schvaľuje zakúpenie kazety na šírenie
signálu STV3 a Patriot v hodnote 35.000,- Sk.
Uzn.č. 165/2008 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky.
Uzn.č. 166/2008 – MZ berie na vedomie zoznam žiadateľov o byty
v Zákysučí a a ukladá sociálno bytovej komisii upraviť zoznam
podľa kritérií.
Uzn.č. 167/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/24 –
ostatné plochy pre Anton Šlapka, nar. 27. 1. 1963, bytom Krásno nad
Kysucou č. 113 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 168/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/25 –
ostatné plochy pre Peter Poláček, nar. 8. 7. 1972 a manželku Máriu
Poláčkovú, nar. 25. 4. 1970, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 870
za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 169/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/26 –
ostatné plochy pre Štefan Miko, nar. 7. 4. 1949 a manželku Máriu,
nar. 30. 8. 1946, obaja bytom Krásno nad Kysucou č. 84 za cenu 300,Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 170/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/26 –
ostatné plochy pre Martin Markulák, nar. 12.4.1965, bytom Krásno
nad Kysucou 104 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 171/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/27 –
ostatné plochy pre Miloš Lastovica, nar. 6. 6. 1967 a manželku
Helenu Lastovicovú, nar. 10. 12. 1975, obaja bytom Krásno nad
Kysucou 14 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.
Uzn.č. 172/2008 – MZ schvaľuje predaj pozemku p. č. 3747/28 –
ostatné plochy pre Milan Bíro, nar. 21. 10. 1971, bytom Krásno nad
Kysucou č. 436 za cenu 300,- Sk/m2 + úhrada spoločného GP.

Krásňan

AKTUALITY

Školenie zamestnancov MsÚ

Neplatiči

K

aždý rok mesto Krásno nad Kysucou
ako správca daní a poplatkov zasiela
výmery a daňovníci sú povinný podľa
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov tieto poplatky uhradiť do 15 dní od
obdržania výmerov. Po zaúčtovaní všetkých
platieb bol vytvorený zoznam neplatičov, ktorí
neuhradili poplatky od roku 2003 – 2007.
Nedoplatky občanov z rodinných a bytových
domov činili k 1. 6. 2008 čiastku 271 tis.SK, z toho
40 tis. Predstavuje nedoplatok za rok 2007.
Nedoplatky podnikateľov činili k 1. 6. 2008
čiastku 73 288,-SK. Od 1. 12. 2007 Mestský úrad
Krásno nad Kysucou k 1. 6. 2008 vymohol za roky
2003 – 2007 poplatky obyvateľov a podnikateľov v
čiastke 364 577,-SK. Nedoplatky sa vymáhajú
výzvami – upomienkami. Ak poplatník nebude
reagovať na obdržanú výzvu na vyplatenie nedoplatkov, mestský úrad bude nútený vymáhať
tieto nadoplatky formou exekučného konania.

Kalendár vývozu separovaného zberu
pre rodinné domy:
Blažkov
September 22. 9.
Október
27. 10.

Krásno
23. 9.
28. 10.

Kalinov
24. 9.
29. 10.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme
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Európsky sociálny fond pomáha rozvíjať
zamestnanosť
podporovaním
zamestnanosti, obchodného ducha, rovnakých príležitostí a investovaním do
ľudských zdrojov. Mestský úrad
v Krásne nad Kysucou sa zapojil do projektu vzdelávania a prípravy pre trh
práce zamestnancov pod názvom –
Skvalitnenie a rozvoj zručností zamestnancov MsÚ v Krásne nad Kysucou.
Termín vzdelávania je máj – september
2008 s rozsahom hodín je 208 hodín.
Cieľom vzdelávania je osvojenie si
konkrétnych vedomostí účastníkmi
zamestnaní rozvoj ich relevantných
zručností v oblasti komunikácie
s občanmi a efektívneho uspokojovania
ich potrieb v oblasti právnych predpisov súvisiacich s činnosťou MsÚ
i v oblasti počítačových zručností.
Účastníkov vzdelávania čakajú v mesiaci september záverečné skúšky. JĎ

Úprava chodníkov
a parkovacích miest pred
zdravotným strediskom

Počas úpravy
Teraz
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FOTOSÚŤAŽ

Krásňan

Fotosúťaž – vyhlásenie výsledkov

P

rvá fotosúťaž našich novín má už svojich výhercov. Z desiatich zúčastnených
sme vybrali troch najlepších bez určenia
poradia. Vyberali sme fotografie, ktoré majú
historickú hodnotu
a zo súčasných, ktoré priblížia Krásno inak
a netradične. Na konci augusta sme navštívili
výhercov a odvzdali im vecné ceny – tričko
s erbom Krásna nad Kysucou, knihu Krásno

s podpismi a ďalšie vecné ceny. Ocenených
sme sa opýtali, prečo sa rozhodli pre takéto
zobrazenie Krásna a pri archívnych
fotografiách nás zaujímalo o akú udalosť ide.
Zároveň chceme vyhlásiť novú fotosúťaž
svadby na starých fotografiách, dôležité je
aby na fotkách boli naši rodáci, prípadne sa
svadba odohrávala v Krásne.

Dňa 11. júna 2008 pricválali
koníky k deťom z materskej
školy, na ktorých sa mohli
povoziť. Túto aktivitu škola plní
každoročne v rámci projektu
"Škola podporujúca zdravie".
Tento rok sa jej zúčastnila aj členka redakčnej rady časopisu
Krásňan a pracovníčka MsÚ Jana
Ďuranová.

Peter Šugho
– rodák z Krásna, žije v Kysuckom Novom Meste,
pracuje ako obchodný zástupca v priemyselnej oblasti. Fotografuje mnoho rokov.
Do súťaže nám zaslal svoje fotografie. Opýtala som sa ho aký má vzťah ku Krásnu
a jeho zobrazeniu na fotografiách:
„Krásno je moje rodné mesto a mám k nemu kladný vzťah. Videl som staré foto mesta u môjho dedka a
chcel som nafotiť také isté zábery len v súčasnonej dobe.”

Krásňan

FOTOSÚŤAŽ

Ing. Dušan Tomášek
– žije v Krásne, pracuje ako konštruktér, fotografovaniu
sa venuje približne 16 rokov. Do súťaže zaslal zaujímavé
fotografie:
„Chcel som ozvláštniť bežné a jednoduché scény z Krásna
pomocou infračerveného záznamu, ktorý je pre ľudské oko
neviditeľný.”

Irena Jesenská
– pani Irena je dôchodkyňa, žije v Krásne, do súťaže nám
zapožila krásne staré fotografie z rodinného albumu.
“Na väčšej je Veselica mladých na mieste dnešného ihriska pri
Kysuci, asi z roku 1929. Na druhej je Júlia Pagáčová v
tradičnom krásňanskom oblečení, žila v Krásne a vychovala
sedem detí. Fotka je asi z roku 1925.”
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Základná škola Blažkov – Michalkov

P

očas prázdnin bola
v Základ-nej škole
v Blažkove v nevyužívaných priestoroch učiteľského bytu zriadená celodenná
prevádzka materskej školy,
vynovený školský klub. Novinkou je nová jedáleň a dovoz
obedňajšej stravy pre školu
a MŠ. Zároveň sa v areáli školy
začalo budovať detské ihris-ko.
Malo by zabezpečovať priestor
pre športové účely školy
a voľnočasové aktivity pre obyvateľov Blažkova. Finančné
prostriedky na kompletnú rekonštrukciu
priestorov školy i výstavbu ihriska poskytlo
Mesto Krásno nad Kysucou. Organizácie prác
rekonštrukcie MŠ a ŠK sa ujali riaditeľka školy
Mgr. Mária Michalíková a učiteľka PaedDr.
Petra Jašurková. Zapojili sa aj ďalší zamestnanci školy, ich rodinní príslušníci a obyvatelia
Blažkova.
ZŠ Michálkov oslávi v marci 2009 – 95 rokov
svojej existencie. ZŠ je škola tzv. málotriedneho
typu, ktorá je charakteristická spojenými
ročníkmi (1. a 3. ročník a 2. a 4. ročník). Po
mnohých problémoch, s ktorý,i škola zápasila,
konečne svitlo na lepšie časy a tak od školského roku 2008/2009 sa ZŠ stáva otvorenejšou
spolupráci s rodinami a miestnou komunitou
a vybavenejšou pre potreby obyvateľov
Blažkova. Vedenie školy a vedenie Mesta
Krásno nad Kysucou by chceli poďakovať
všetkým ľuďom, ktorí pracovali počas brigád
a podporovali tento projekt finančne, sponzorsky, či iným spôsobom.
Vďaka patrí menovite: rodinám –
Vaňovcova, Ondreášova, Šimekova, Ihelkova,
Mikova, Ondruškova, Hluzákova, Murgašova,
Mäkka, Koptákova, Murčíkova, Kubačšíkova,
Prandova, Ganišinova, Čelkova, Oškrobana,
Cenigova, Minárikova, Michalíkova, Jašurkova, Šurábova, Šurábova, Krištofíkova, Strýčkova, Kordekova, Droščínova, p. J. Gavlas, p.
Kašuba, p. Šadláková, p. E. Šadlák, p. T. Šurina,
p. M. Švábik, p. A. Galgánková, p. A. Miková,
p. M. Miko, p. I. Kopásek

Ďakujeme sponzorom: MONTÁŽA –
Miroslav Capek, ELEKTRO–KOMP – Dušan
Vaňovec, firma STAS, Tomáš Švábik, TEXTIL –
Pavol Kubica

Výstavba ihriska

Krásňan
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Materská škola Krásno – Kalinov
Ako si v našej škôlke žijeme...
Od zriadenia celodennej materskej školy prešiel
rok a spoločne sme zažili veľa krásnych chvíľ, o
ktoré sa chceme s vami podeliť.
Dňa 24. apríla 2008 si deti od srdca zaspievali
známe ľudové piesne s doprovodom klavíra do
mikrofónu. Moderátorka Anetka celú akciu veľmi
humorne odmoderovala. Všetci sa veľmi dobre
zabavili, lebo spevácke výkony jednotlivých detí, aj
tých nejmenších, boli perfektné. Rodičia vyjádrili
veľkú vďaku pani učitelkám, ktoré akciu dôsledne
pripravi-li a v závere ohodnotili malých spevákov
krásnými a hodnotnými darčekami.
Dňa 30. apríla 2008 sa konala súťaž v speve
ľudových piesní Spievajže si spievaj..., kde rodičia z
MŠ vybrali 4 najlepšie speváčky – Natáliu
Minarčíkovú, Žanetu Brňákovú, Anetu Koňúchovú
a Vanesu Janošíkovú. V 1. kategórii 1. – 2. roč ZŠ a
MŠ sa umiestnili na prvom mieste Vanesa
Janošíková – MŠ, na druhom mieste:Anetka
Koňuchová – MŠ. Našim cieľom je u detí pestovať
lásku k spevu a spevom vyjadrovať svoje pocity
radosti a šťastia.
Spoločne sme oslávili Deň mamičiek – 7. mája
2008. Deti potešili svoje mamičky krásnym
kultúrnym programom a vlastnoručne zhotoveným darčekom. Nejednej mamičke sa zaligotala slza šťastia a radosti v očiach...
MDD – 1. júna 2008 – tento deň bol pre deti úplne
iný a výnimočný. Do škôlky nám pribudli nové
hračky a obrovská radosť detí, za čo z úprimného
srdca ďakujeme Mestskému úradu Krásno. Deti v
škôlke prežili deň plný hier, radosti a zábavy.
Dopriali si i sladkosti a veselú diskotéku.

Dňa 20. júna 2008 sa v našej MŠ konala Maturita
predškoláka. Deti splnili všetky naše náročné
úlohy a správne odpovedali na naše otázky. V
závere sme všetkým deťom rozdali pochvalné listy
a šikovné kalinovské deti možu ísť v septembri
2008 do 1. triedy. Po prvýkrát v našej MŠ zaznel
Gaudeamus.
Na záver sme si všetci pochutnali na maturitnej
tortičke. Rodičia vyjadrili spokojnosť a vďaku pani
učiteľkám za veľmi vydarenú akciu.

Naši prví
absolventi MŠ
My deti, oznamujeme
všetkým našim priateľom aj
nepriateľom, známym aj
neznámym, že sme sa
rozhodli našu krásnu materskú školu ukončiť. Naše milé
pani učiteľky od dojatia nevedia nájsť slová, ktorými by
ocenili tento náš krok.
Napriek tomu veríme, že po
nás prídu ďalšie deti, ktoré
budú v našej škôlke šťastné a
spokojné ako my.
Z celého srdiečka ďakujeme
našim učiteľkám za ich
obrovskú trpezlivosť a lásku,
ktorú nám denne dávali.
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Detský letný tábor Rozprávkový sen
v Detvianskej Huti

Organizátori detského letného tábora
Rozprávkový sen v Detvianskej Huti ďakujú
všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní a realizácii tábora: p. Ladislavovi Kuljovskému z firmy
Ropok, ktorý nám uhradil všetky náklady na
pohonné hmoty, mäsiarstvu Rudolfa a Pavla
Buchtu, p. Radovi Polákovi, p. Františkovi

Šurábovi, p. Jánovi
Kubicovi a vďaka patrí aj
všetkým animátorom. Osobne
ďakujem všetkým – sponzorom, vedúcej tábora a
animátorom za veľmi zdarný priebeh tábora,
nech Vám to Pán Boh mnohonásobne všetko
odplatí.

FARSKÉ OZNAMY

Činnosť na úseku kultúry
MsÚ v 1. polroku 2008

– Na 1. svätom prijímaní bolo v tomto roku
53 dievčat a 42 chlapcov.
– Príprava birmovancov pokračuje hneď po
prázdninách.

Matrika
Matrika

Narodení
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
René
Nekoranec,
Tomáš
Murín,
Alžbeta
Gilániová, Kristína
RadoslavLiščáková,
Rábik, Matej
Benko,
Karolína
Vošková,
Adrián Samuel
Šustek,Brňák,
TomášDenisa
Kováč,
Tomáš Krupa,
Peter Škereň,
Emma
Reková
Jančigová, Teresa Fojtíková

Sobáše

Miroslav
Rábik a Jozefína Chovancová, Jozef
Úmrtie
Badžgoň
a
Pavel Kurinec Katarína
72 r., MáriaKubicová,
KopáskováIgor
80 r.,Macáš
Justína a
Martina
Belešová,
Tomáš
Duchoň
a Anna
Michaela
Lastovicová
73 r., Rozália
Ďuranová
90 r.,
Štefíková,
Jaroslav
Čimbora
a
Monika
Godalová,
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Igor
a Ing.Kocifaj
Ivana 51
Šusteková,
Radovan
Šutek Hruška
59 r., František
r., Lukáš Grapa
21
Maslík
Jana Cibulcová,
Dudek
a Silvia 73
Šutvar., Imricha Škerenčák
77 r., Ján
Helena
Završanová
r.,
jová,
Marián
Gärtner
a
Zuzana
a
Stehlová
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Úmrtie
Štefan Koleno 80 r.
Anton Vaňovec, 65 r., Ladislav Jarabica 58 r.,
Margita
Sobáše Poláčková 94 r., Kveta Buková 80 r., Lucia
Magátová
78a r.,
Alojz
Čimbora
86Pavlík
r., Pavlína
Marián Krupa
Júlia
Jakubíková,
Peter
a
Ganišinová
68 r., Milan
Kašuba
39 r.,Vaňovcová,
Pavol Bíro 51
Zuzana Blahutová,
Ján Gavlas
a Jana
r.,
Tomáš
Šuráb
64 r., Milan
Kormanec
r.
Martin
Cech
a Miroslava
Pošteková,
Jozef56Šadlák
a
(Oprava
z
minulého
čísla,
prieklep
–
Úmrtie:
Štefan
Lenka Macurová
Koleno
44 r. – redakcia sa ospravedlňuje)
JĎ
JĎ

V KD sa v týchto mesiacoch uskutočnilo 21 podujatí.
Okrem toho sa odohralo 12 filmových predstavení, na
ktorých sa zúčastnilo 199 návštevníkov. Sála KD sa využíva
aj na nácviky súborov zo škôl v meste. Nácviky sa konajú
každý týždeň a súbory majú určené svoje dni podľa harmonogramu. Súbory, ktoré využívajú sálu KD: Pierka,
Solitér, mažoretky (ZŠ Mládežnícka), detský folklórny súbor
Drevárik (ZUŠ), Súbor pri Klube dôchodcov v Krásne.
Dúfame, že umožnenie nácvikov v KD prispelo k úspechom, ktoré súbory dosiahli.
JĎ

Jubilanti: júl – august 2008
85 roční

Jolana Šurábová

80 roční

Mária Jarabicová

75 roční

Helena Gáliková, Ľudmila Ďuranová, Mária Pošteková, Agnesa
Fábiková, Emília Šurábová,
Augustín Macura, Františka
Bírová, Jolana Plánková, Alžbeta
Bakalíková

70 roční

Viera Kulichová, Ján Šurin, Anna
Švábiková, Mária Kopásková,
Anna Macurová

Krásňan
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Základná umelecká škola vystavovala
Dňa 7. mája 2008 ZUŠ-ka opäť pripravila pre svojich žiakov a ich
priateľov Majáles. Program si spestrili gitarovými, speváckymi a
predovšetkým tanečnými vystúpeniami. Pomôcť prišli
roztliečkavači Dračice zo ZŠ Zborov nad Bystricou pod vedením
Mgr. J. Harnasovej a mažoretky Skalničky zo ZŠ Krásno nad
Kysucou pod vedením Mgr. M. Kuljovskej. Svojimi tanečnými vystúpeniami sa rozlúčili absolventky tanečného odboru.
Dňa 15. mája 2008 sa Kristinka Byrtusová zúčastnila hudobnej
súťaže v Rajci, kde získala 1. miesto za najlepšiu interpretáciu
skladby slovenského autora.
Dňa 20. mája 2008 sa žiaci zo speváckeho oddelenia zúčastnili
prehliadky zborového spevu VIVA LA MUSICA 2008 v Čadci,
ktorú usporiadala ZUŠ II. Čadca. O týždeň neskôr sa títo žiaci
zúčastnili festivalu komornej hry usporiadaného ZUŠ J. Potočára v
Čadci. Absolventským koncertom 12. júna 2008 sa učitelia ZUŠ
rozlúčili so žiakmi, ktorí ukončili 7-ročné štúdium hudobného
odboru. Predniesli skladby, v ktorých predviedli všetko, čo sa za
tieto roky naučili.
Výtvarný odbor ZUŠ v Krásne, od 18. júna 2008 až do konca júla
prezentoval výsledky práce svojich žiakov v mestskej knižnici.
Záujemcovia si mohli pozrieť dielka od najmenších, len 5-ročných
detí až po diela 15-ročných. I tento rok mnohé z nich reprezentovali ZUŠ-ku na medzinárodných i celoslovenských – Dielo tvojich
rúk, Maľovaná ZUŠ-ka, Bienále fantázie, Mieszkam w Beskidach.
Návštevníci môžu vidieť rôzne témy v rôznych výtvarných technikách, od priestorových prác cez kresbu, maľbu, grafiku či kombinované techniky.

Gospelové dni
Kysuce 2008

Kino Lipa

Po dvoch presunoch termínu konania gospelového festivalu je program dohodnutý na termín 12. až 13. septembra 2008. Pozývame všetkých, ktorých tento hudobný
žáner zaujíma a obohacuje. Vstup je zdarma.
Piatok 12. september 2008
17:00 18:50 Sv. omša v rim-kat kostole sv. Ondreja
18:00 18:30 Ebed, Krásno nad Kysucou
18:45 20:00 Divadlo „Pappavero“: Žatva, Žilina
Sobota 13. september 2008
14:15 15:00 Len tak pre radosť, Krásno nad Kysucou
15:10 15:50 Dizraeli, Krásno nad Kysucou
16:00 16:50 Trinity group, Trnava
17:00 17:50 The elements, Čierny Balog
18:00 19:00 Run(a)way, Milovice, ČR
19:00 19:20 Prestávka
19:20 20:35 Leaf, Wroclaw, PR
20:45 22:00 Jiný rytmus, Znojmo, ČR
22:00
Koniec programu

7. 9. 2008
KUNG FU PANDA
13. 9. 2008
Gospelove dni – Kysuce
20. 9. 2008
Vystúpenie skupiny Drišľak o 19.00 hod.
21. 9. 2008
Krásňanský jarmok o 10.00 hod.
26. 9. 2008
NARNIA: Princ Kaspian
Druhý diel veľkolepej fantastickej trilógie
5. 10. 2008
WALL – E
Animovaná rodinná sci-fi komédia so
slovenským dabingom.
9. 11. 2008
BATHORY
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska.
Zmena programu vyhradená!
JĎ

Nová kaplnka v Kalinove
Obyvatelia radovej výstavby v Kalinove – U brezy si postavili
novú kaplnku. S myšlienkou vybudovať boží stánok prišli
Milan Kasaj a Milan Vaňovec, ktorí mali na starosti aj organizáciu prác. Kaplnku vysvätil diakon Martin Chlebek.
Finančne na stavbu prispeli radovkári a veriaci z okolia.
Kameň doviezli z niekdajšieho kameňolomu, ležiaceho na
okraji mesta. Nový boží stánok nazvali Kaplnka Svätej rodiny.
Postavili ju z vďaky Svätej rodine za to, že všetci v radovke si
doposiaľ žili v zhode, vo vzájomnej pomoci jeden druhému,

bez hádok a konfliktov. Dúfajú, že im vzájomné spolužitie
vydrží v dobrej rodinnej pohode a susedskej zhode. V tomto
duchu sa snažia vychovávať aj svoje deti. Vnútro kaplnky
zaranžovali za pomoci sošiek Svätej rodiny a výzdoby. Okolie
skrášlili kvetmi, o ktoré sa starajú najmä ženy – pravidelne ich
vymieňajú. Stavbu doplní prístrešok proti nepohode počasia.
Zhotoví ho umelecký kováč Jaroslav Gavlas. Podobnú kaplnku
vysvätili aj v osade u Sýkorov.
LH
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Hokejbalový
oddiel SPARROWS

Úspešní vzpierači

V

Košiciach sa konali Majstrovstvá
SR vo vzpieraní mužov a juniorov.
Krásno nad Kysucou reprezentovali
Miroslav Škrobian, Miroslav Rábik a
Juraj Gavenčiak, ktorí splnili limit vo
svojej hmotnostnej kategórii. Miroslav
Škrobian po ťažkých bojoch a troške
šťastia vybojoval 1. miesto v kategórii
do 105kg. Bolo to jeho posledné
vrcholové podujatie, pretože by sa
chcel venovať už len trénerskej kariére.
Miroslav Rábik štartoval do 94kg, kde
obsadil pekné 4. miesto. Pár kíl ho
delilo od 3. miesta. Reprezentoval nás
aj Juraj Gavenčiak, ktorý štartoval v
kategórii do 85kg. Skončil na peknom
6. mieste. Všetky umiestnenia sú
bodové hodnotené a počítajú sa do
celkového hodnotenia. Taktiež žiaci si
vybojovali účasť do finále, ktoré sa
bude konať v Ružomberku. O ich
priebehu Vás budeme informovať.
Chlapcom treba poďakovať za obetavé
výkony a samozrejme aj sponzorom a
Mestu
Krásno, bez
ktorých
podpore by
vzpierači
nemohli
existovať.

Horný rad zľava: Dušan Kanis, Pavol Blahuta, Jozef Čarada, Tomáš
Zátek, Anton Štrba, Peter Targoš, Michal Koňuch, Štefan Poštek
Stredný rad zľava: Ivan Kopásek, Erik Magát, Marián Tutka (A)
Dolný rad zľava: Martin Špalek, Marián Chlebek, Peter Blahuta, Jozef
Blahuta ©, Miloš Martinček, Jaroslav Mihalovič – masér
Brankári zľava: Tomáš Nevedel, Dušan Jarabica
Chybajú: Richard Šarlina, Michal Jakubec, Ľubomír Jakubec, Peter
Jedinák

H

okejbalový oddiel obsadil 2. Miesto v sezóne
2007/2008 Kysuckej hokejbalovej ligy. Vo finále
ich zdolal až obhajca titulu Caribic Okružná len po
veľmi tesných výsledkoch. Každý zápas rozhodovali
detaily a mužstvá dávali do hry všetko. Krásno
niekoľkokrát v zápasoch viedlo, ale svoj náskok
neudržalo...
Na mestskom zastupiteľstve
11. augusta 2008 sa im osobne poďakoval primátor mesta Ing. Jozef Horník
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