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Mestský úrad odovzdal ocenenia za rok 2009

Foto: Dominik Štrba

V zasadačke mestského úradu sa 11.
decembra stretli pozvaní hostia, ktorých
vedenie úradu ocenilo za to, že sa podieľali
na
propagácii
a
rozvoji
mesta.
Zúčastnených privítal zastupujúci primátor
Ing. Jozef Grapa a prednosta MsÚ Jaroslav
Pagáč. Zastupujúci primátor zdôraznil, že
mnohí ľudia robia pre mesto obetavú prácu
a treba ich oceniť. Oceňovaňovalo sa po
prvýkrát v histórii mesta. Moderátorka
podujatia Mgr. Gabika Bírová postupne
predstavila odmenených. Nechýbali medzi
nimi:
Margita Ďurišová, predsedníčka Zväzu
postihnutých civilizačnými chorobami,
ktorá pracuje v Slovenskom zväze telesne
postihnutých v Čadci. Klub dôchodcov v
Krásne vedie už 35 rokov.
Mgr. Anna Škereňová, učiteľka. Už počas
štúdia na strednej škole túžila zasvätiť svoj
život deťom. Počas takmer 40-ročnej praxe
vychovala množstvo výborných žiakov, ktorí
sa uplatnili v ďalšom živote. Významná bola
jej práca s malými recitátormi.
Mgr. Ľubica Podoláková, autorka monografie Krásno nad Kysucou. V roku 2007

získalo jej dielo titul Kniha Kysúc 2006. Od
roku 2000 vedie ochotnícke divadlo
SKALA. Je šéfredaktorkou novín Krásňan.
Zuzana Gacíková, speváčka a konferencierka súboru Drevár. Zúčastňuje sa
recitátorských súťaží po celom Slovensku. V
celoslovenskej moderátorskej súťaži v
Banskej Bystrici získala prvé miesto.
Moderovala aj Jašíkove Kysuce 2009.
MUDr. Štefan Masnica, lekár – otolaryngológ a foniater, autor viacerých odborných
kníh, zakladateľ foniatrie na Kysuciach.
Miroslav Capek, poslanec, predseda
Komisie kultúry, životného prostredia a
školstva v Krásne, redaktor časopisu
Krásňan a zakladateľ hokejbalového
ihriska v časti Kalinov.
Mgr. Pavol Špita, dekan a správca farnosti v Krásne. Dokončil Farské pastoračné
centrum sv. Benedikta z Nursie a zaslúžil
sa o mnohé opravy kostola i o organ v kalinovskom kostole. Je redaktorom Krásňana.
Miroslav Škrobian, vedúci oddielu vzpieračov v Krásne. Jeho zverenci získali
mnohé ocenenia v celoslovenských
súťažiach. V súčasnosti sú dvaja pretekári v

Vážení spoluobčania,
toto číslo Krasňana, ktoré sa Vám práve dostalo do rúk,
vychádza v čase Vianoc a blížiaceho sa konca roka 2009. V tomto
období sa zamýšľame, aký bol ten končiaci rok a aký bude ten
budúci. Tento rok sme určite každý z nás prežili lepšie obdobie, ale
i to horšie. Pre mesto k tým horším chvíľam patrilo obdobie choroby a smrti primátora Ing. Jozefa Horníka. I keď to bolo ťažké obdobie, mesto muselo ísť ďalej. Aj keď smútok nad smrťou sa nedá
vymazať, potešilo ma, že sa nám podarilo zrealizovať veľa
potrebných vecí a začať s prípravou i ďalších dôležitých aktivít do
budúceho roka. Vianoce sú však časom pokoja a lásky. Je to jedno
z najkrajších období, keď sú ľudia k sebe ohľaduplnejší, láskavejší
a tolerantnejší. V tomto období si uvedomujeme viac ako inokedy,

širšom výbere SR.
Ing. Štefan Štrba, dlhoročný predseda
Občianskeho združenia Kultúrny prameň.
Tvorca celoslovenských i medzinárodných
projektov. Je zakladateľom významného
medzinárodného hudobného festivalu
Gospelové dni Kysuce.
Mgr. Ladislav Hrubý, učiteľ, spisovateľ,
novinár. Okrem výchovnej a vzdelávacej
práci sa venuje písaniu próz s kysuckou
tematikou, ktoré získali viaceré ocenenia a
niektoré boli aj preložené. Pravidelne
prispieva článkami do viacerých periodík a
je redaktorom novín Krásňan.
Ocenenia odovzdali zástupca primátora
Ing. Jozef Grapa, prednosta MsÚ Jaroslav
Pagáč a pracovníčka na úseku kultúry MsÚ
Janka Ďuranová. Sviatočné predvianočné
chvíle spríjemnil Kysucký komorný orchester – učitelia zo ZUŠ Čadca a Krásno p.
Kunáková, p. Pohančeník, p. Šamaj, p.
Kubiš – a tiež p. Oravec, externý učiteľ na
ZUŠ v Krásne a riaditeľ Konzervatória v
Žiline, so svojou žiačkou Kristínkou
Byrtusovou, laureátkou celoslovenskej
súťaže Čarovná flauta.

že naše problémy nie sú tie najväčšie a často sú v blízkosti ľudia,
ktorým treba podať pomocnú ruku.
Želám Vám, aby duch Vianoc zostal v nás čo najdlhšie. Želám,
aby sme čo najdlhšie boli k sebe ohľaduplní a láskaví, chápali problémy nielen svoje, ale aj druhých a mali snahu pomôcť tým, ktorí to
najviac potrebujú. Želám všetkým Krásňanom pokojné prežitie
Vianoc, veľa zdravia, šťastia a pokoja v rodinách i na pracovisku.
Do Nového roka želám všetkým, aby naše mesto sa rozrastalo, bolo
pokojným miestom na bývanie i prežitie voľného času, a aby sme
spoločne zabezpečili pre mladé rodiny nové bývanie, pre starších
pokojné prežitie staroby a predovšetkým Vám želám veľa zdravia a
Božieho požehnania.
Ing. Jozef Grapa
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S Ing. Jozefom Grapom o rozvoji mesta

1. Počas vedenia mesta pánom
primátorom Jozefom Horníkom sa v
Krásne začali robiť výrazné zmeny, napr.
prešlo sa na separovaný zber, podalo sa
mnoho projektov, zaviedli sa tradičné
kultúrne podujatia ako stavanie Mája a
iné. Pri všetkých aktivitách ste boli aj vy,
ktoré projekty ešte prebiehajú a ktoré
finišujú?
Keď Jozef išiel kandidovať, spolu
sme preberali, čo je potrebné v Krásne
urobiť a čo zmeniť. Po zvolení sme sa
spoločne snažili zrealizovať niektoré projekty a pripraviť ďalšie do budúcnosti.
Ak ste spomenuli separovaný zber,
chceme ho rozšíriť a skvalitniť. Máme už
z eurofondov zabezpečené finančné
prostriedky na nákup nového zberného
viacúčelového vozidla, na nákup nových
zberných malých i veľkoobjemových
kontajnerov a budú nám preplatené i
náklady na osvetu pri separovaní.
Separáciu chceme rozšíriť i do okrajových častí mesta a v centre vymeniť
oceľové nádoby za sklolaminátové s
krajším dizajnom. Pokračujeme s
rekonštrukciou základnej školy na
Mládežníckej ulici. Je dokončená
výmena okien vo všetkých objektoch,
taktiež všetky objekty majú novú
strechu, nadstavili sa nové učebne,,
zrekonštruuje sa školská kuchyňa a celá
rekonštrukcia bude dokončená do začiatku budúceho školského roka.
Dokončilii sme nové bytovky v Zákysučí
a odovzdali ich do užívania novým
nájomníkom. Zrealizovala sa rekonštrukcia ciest nielen v centre, ale i pri
železničnej stanici, U Blažkov či v
Kalinove. Skolaudovali sme dom
smútku a zrekonštruovali vstup na cintorín. Tiež sme dokončili splaškovú
kanalizáciu s prípojkami pre rodinné
domy na uliciach Struhy a MUDr. Hálka.

Zrealizovala sa hlavná stavba mostu v
Kalinove, v miestnej časti Šustkov a
nadstrešili sme futbalovú tribúnu. Z
Nórskych kráľovských fondov sa nám
podarilo zrekonštruovať verejné osvetlenie, kde sme vymenili staré svietidlá za
nové úsporné. Pokračujeme vo všetkých
kultúrnych podujatiach a rozširujeme ich
o nové. Teší ma, že obyvatelia nielen
Krásna, ale aj okolitých obcí si našli v
hojnom počte cestu do nášho kultúrneho domu na Kysucké repete. Veľkému
záujmu sa tešili kultúrne programy pre
dôchodcov či festival Gospelové Kysuce.
Pre najmenších bol zorganizovaný
Mikuláš s rozdávaním darčekov. Chceli
sme prvýkrát zorganizovať Privítanie
Nového roka s kultúrnym programom a
ohňostrojom, ale vzhľadom na ekonomickú situáciu, ako i na odporúčanie
otcov biskupov v Pastierskom liste, túto
aktivitu presunieme o rok. Zabezpečili
sme nové autobusové spoje pre žiakov z
Dunajova, ktorí v čoraz väčšom počte
chodia do našej školy a pre zamestnancov na ranné spoje, či spoj na
nedeľňajšiu sv. omšu. V spolupráci so
Žilinským samosprávnym krajom a
Kysuckým múzeom v Čadci sa otvorilo
prvá prírodovedná expozícia na
Kysuciach a zorganizoval sa ďalší ročník
Krásňanskej desiatky. Veľa projektov
prechádza do budúceho roka a ďalšie
sa zahája.
2. Na čo sa môžu v blízkej budúc nosti obyvatelia Krásna tešiť? Aké sú
vaše priority vo vedení mesta? Čo mesto
potrebuje najviac?
Naše mesto, aby nestagnovalo a
nevymieralo, potrebuje nové byty a
pozemky na stavbu rodinných domov.
Preto pripravujeme výstavbu ďalších
bytov a je vypracovaná štúdia na výkup
a prípravu pozemkov pod rodinné domy.
Máme schválené z fondov EÚ finančné
prostriedky na výstavbu námestia s
fontánou, osvetlením a lavičkami pred
kultúrnym domom. Tiež sa zrekonštruuje prístupová cesta a chodník smerom
od ihriska k námestiu. V rámci tohto projektu bude tiež vybudovaná promenáda
po nábreží Kysuce až po Dom služieb.
Pred kostolom vybudujeme pešiu zónu s
lavičkami a novým osvetlením, s tým, že
doprava z priemyselnej zóny „nádolie“
bude presmerovaná na cestu do
Dunajova. Žiakom chceme po prázdninách odovzdať nové objekty i
zrekonštruovanú jedáleň a kuchyňu s
novou technológiou, ktorá bude mať
zvýšenú kapacitu jedál aj s možnosťou
objednania pre dôchodcov. Podľa zmlu-

vy, ktorú mesto uzatvorilo, bude v budúcom roku postavený a daný do prevádzky supermarket Lídl. Pripravujeme
žiadosť z eurofondov na výstavbu domova dôchodcov, či skôr penziónu pre
starších. Chceme dať do prevádzky futbalový štadión, i keď rozsahom a
finančnými nárokmi presahuje možnosti
mesta, ale s podporou ministerstiev,
dúfam, že sprevádzkujeme aspoň
priestory pre hráčov a rozhodcov. Pre
občanov Kalinova miestnej časti
Šustkov chceme dostavať most cez
rieku Bystricu. Na dobrej ceste je
schválenie finančných prostriedkov z
eurofondov na celkovú rekonštrukciu
verejného osvetlenia. Začala sa výstavba blokových kotolní, vzhľadom k tomu,
že kotolňa a najmä rozvody sú v havarijnom stave. Dokončujeme projekt cyklotrasy, ktorý pôjde od Domu kultúry a
napájať sa bude na bývalú trasu úzkorozchodnej železničky smerom do
skanzemu vo Vychylovke s tým, že v
zime by sme ju udržiavali pre bežkárov
na lyžiach. A naďalej budú organizované
kultúrne a športové podujatia tak, aby
sa ľudia mohli spoločne stretávať a
zabávať. Aj napriek kráteniu rozpočtu
chceme zorganizovať ďalšie akcie, ktoré
sú potrebné pre chod mesta.
3. V januárových voľbách sa
uchádzate o post primátora mesta, na
čo budete klásť dôraz, aby ste
presvedčili voličov?
Moje
rozhodnutie
nebolo
jednoduché a prišlo na poslednú chvíľu.
Veď za tých niekoľko mesiacov zastupovania sa veľa vecí urobilo, a ešte oveľa
viac pripravilo. Doteraz schválené
finančné prostriedky a tie, ktoré sú na
dobrej ceste, aby boli pre Krásno
schválené, predstavujú hodnotu viac
ako 4 mil. eur. Toľko mimorozpočtových
finančných prostriedkov doteraz mesto
nezískalo za desaťročie. Ak na 9 mesiacov, ktoré budú do riadnych volieb, nebude v meste zorientovaný človek, môže
to pozastaviť prísun týchto prostriedkov.
Najmä pri europrojektoch rozhodujú
často dni – týždne o vašej úspešnosti. Aj
schválené projekty majú svoje termíny a
ich nesplnenie môže mať za následok
stratu týchto prostriedkov. Preto o mojej
kandidatúre rozhodlo viac srdce ako
rozum, aby sme spoločne využili šancu
budovať Krásno. Občania ma poznajú a
vedia, že z každej funkcie som Krásnu
pomáhal. Nie som neznámy kandidát,
ktorý doteraz nič pre mesto neurobil a
snaží sa len sľubmi ovplyvniť mienku
Redakcia
občanov.

Krásňan

AKTUALITY

VOĽBY DO VÚC
V sobotu 14. novembra 2009
sa konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov
Za predsedu Žilinského samosprávneho kraja bol zvolený
už v prvom kole Juraj Blanár, ktorý v Krásne získal 1063
platných hlasov.
Do zastupiteľstva boli zvolení 8 poslanci za Kysuce
a v Krásne boli volení takto:
Jozef Grapa
Ján Podmanický
Anna Belousovová
Jozef Kanaba
Milan Gura
Jozef Vražel
Marián Masnica
Andrea Šimurdová

848 platných hlasov
511
286
191
173
151
125
69

Začiatkom roka
dostali naši dvaja
rodáci
ocenenie
Osobnosť Kysúc –
Ján Korma-nec a
Ladislav Pecko.

Tr a d i č n ý m
podujatím volo stavanie a váľanie Mája,
stavanie Vojany, či v
septembri festival
Gospelové dni a
Krásňanský jarmok

V júli mesto zasiahla najsmutnejšia
správa – o úmrtí
obľúbeného primátora Ing. Jozefa Horníka,
ktorý pre mesto urobil
veľa a zapísal sa
hlavne do sŕdc obyvateľov.

Tento rok bol
dokončený
dom
smútku, dostavujú sa
obytné byty, pokračuje výstavba tribúny...

Medzi tradičné
športové udalosti
patrí Krásňanská
desiatka, ale aj hokejbalový turnaj a
samozrejme naši futbalisti v 3. lige.
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OZNÁMENIE
o čase a mieste konania
nových volieb
primátora mesta
Podľa § 27 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Vám oznamujeme, že nové voľby primátora mesta sa
uskutočnia

16. januára 2010 od 7.00 do 20.00 hod.
vo volebných miestnostiach podľa určených okrskov.
Okrskové komisie na voľby primátora
Okrsok č. 1 – ZŠ Blažkov
Okrsok č. 2 – ZŠ Kalinov
Okrsok č. 3 – MsÚ
Okrsok č. 4 – ZŠ Struhy
Okrsok č. 5 – ZUŠ (prízemie)
Okrsok č. 6 – ZUŠ (1. poschodie)
Miestna volebná komisia Krásno nad Kysucou - MsÚ (veľká
zasadačka)

Čo priniesol rok 2009?
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Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenia z MZ zo dňa 12. októbra 2009
Uzn.č. 186/2009 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v
zložení, Ing. Mária Goreková, Božena Ďurčanová, Vojtech
Buchta, overovateľov zápisnice MUDr. Milan Peteraj a Pavol
Targoš a program rokovania doplnený o body a to: žiadosť p.
Ondruškovej a úprava rozpočtu.
Uzn.č. 187/2009 – MZ schvaľuje zrušenie uznesenia č.
94/2009 zo dňa 12. 5. 2009 – nájom garáže pre pani Šurábovú,
Krásno 1716.
Uzn.č. 188/2009 – MZ schvaľuje prístupovú cestu pre p.
Školovú, bytom Krásno č. 249 okolo bytovky č. 1433 povedľa
šmykľavky a posunutia bránky na ihrisku s tým, že cesta
bude vybudovaná na náklady p. Školovej a cesta bude slúžiť
pre jedno motorové vozidlo.
Uzn.č. 189/2009 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
98/1 na vybudovanie prístupovej cesty k parcele č. 106 pre p.
Školovú, bytom Krásno č. 249.
Uzn.č. 190/2009 – MZ schvaľuje pridelenie 3-izbového bytu
č. 11 na 4. podlaží bytového domu č. 5 – s.č. 1998 v Zákysučí
pre rodinu Gacíkovu, bytom Krásno č. 1499.
Uzn.č. 191/2009 – MZ neschvaľuje prednostné pridelenie
bytu pre p. Ondruškovú, bytom Krásno č. 1270.
Uzn.č. 192/2009 – MZ neschvaľuje oslobodenie od dane z
nehnuteľnosti pre Krajské riaditeľstvo policajného zboru v
Žiline, čiastku poskytne mesto na financovanie akcie policajného zboru s mestom.
Uzn.č. 193/2009 – MZ berie na vedomie informácie MUDr.
Masnicu, Zdravotné stredisko.
Uzn.č. 194/2009 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku
p.č. 6870/1 o výmere 20 m2 p. Amrichovi, bytom Varín 122/22
na postavenie novinového stánku za cenu 85 euro/rok za
podmienok dodržania zákona č. 258/2009.
Uzn.č. 195/2009 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 196/2009 – MZ berie na vedomie správnu o činnosti
úseku požiarnej ochrany.
Uzn.č. 197/2009 – MZ berie na vedomie správu a rozpis
zmien pracovnej pohotovosti – zimná údržba 2009-2010.
Uzn.č. 198/2009 – MZ berie na vedomie správu o činnosti
mestskej polície.
Uzn.č. 199/2009 – MZ schvaľuje zrealizovanie vodovodnej

prípojky pre rodinu Zuzčákovú, Kalinov č. 911 zabezpečením
práce a materiálu v hodnote 330 euro.
Uzn.č. 200/2009 – MZ schvaľuje výšku nájmu bytov v
Zákysučí a to:
1-izbový byt na prízemí o výmere 30,85 m2 – 68,50 eur (2.063,63 Sk)
1-izbový byt na prízemí o výmere 30,86 m2 – 68,50 eur (2.063,63 Sk)
3-izbový byt na prízemí o výmere 59,10 m2 – 128,-- eur (3.856,13 Sk)
2-izbový byt na poschodí o výmere 50,62 m2 – 110,-- eur (3.313,86 Sk)
2-izbový byt na poschodí o výmere 39,49 m2 – 87,- eur (2.620,96 Sk)
3-izbový byt na poschodí o výmere 63,23 m2 – 136,50 eur (4.112,20 Sk)
Uzn.č. 201/2009 – MZ určuje do komisie na losovanie bytov
v Zákysučí poslancov Mgr. Milana Jesenského a Ján Kubalu.
Uzn.č. 202/2009 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu: zníženie
o 7.000 eur z položky rekonštrukcia vodovodov a navýšenie
+7.000 eur na Dom smútku, zníženie položky MMDS o 2.200
eur a navýšenie 2.200 eur výmena okien ZŠ Michálkov.
Uzn.č. 203/2009 – MZ schvaľuje presunúť finančné
prostriedky z kapitoly lyžiarsky oddiel na Krasňanskú desiatku vo výške 500Ā.
Uzn.č. 204/2009 – MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO3-093 za účelom realizácie projektu „Zlepšenie kvality ovzdušia v
meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“;
– celkové výdavky na projekt sú vo výške 343.368,40 euro
– celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške
343.368,40 euro
– financovanie projektu vo výške 5% celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 17.168,42 eur.
Uzn.č. 205/2009 – MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o NFP v rámci OP ŽP (opatrenie 3.1
Ochrana ovzdušia) na realizáciu projektu „Modernizácia systému vykurovania mestských budov pomocou BAT technológií v meste Krásno nad Kysucou“ s výškou
– celkových výdavkov na projekt 487305 eur,
– celkových oprávnených výdavkov na projekt 487305 eur,
– spolufinancovanie projektu vo výške 24365,25 eur (5%
oprávnených výdavkov projektu) z celkových oprávnených
výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (z rozpočtu mesta).

Uznesenia z MZ zo dňa 9. novembra 2009
Uzn.č. 207/2009 - MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
Ján Kubala, Mgr. Milan Jesenský, Bc. Michal Koňuch, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol Targoš a program
rokovania MZ doplnený o žiadosť p. Mihaldová, Krásno č.
210.
Uzn.č. 208/2009 - MZ odročuje žiadosť vzpieračského oddielu do budúceho zastupiteľstva s tým, že sa vyčísli hodnota
rekonštrukčných prác.
Uzn.č. 209/2009 - MZ schvaľuje navýšenie príspevku na
kanalizačné prípojky v hodnote cca 5.000 eur pre výkopové
práce pre celkovo 22 domov (Ul. Struhy, Ul. Hálka).
Uzn.č. 210/2009 - MZ schvaľuje prevzatie prístupovej cesty
k rodinným domom v časti mesta Kalinov po jej vybudovaní
vlastníkmi pozemkov s tým, že bude spĺňať požiadavky
stavebného zákona za 1 euro.
Uzn.č. 211/2009 - MZ schvaľuje odročenie žiadosti o fin.
výpomoc na osvetlenie cesty stavebníkov časť Svrkel do
návrhu rozpočtu pre rok 2010.
Uzn.č. 212/2009 - MZ neschvaľuje odvolanie A. Šurábovej,
bytom Krásno č. 1176 voči uzneseniu č. 187/2009 zo dňa 12.
10. 2009.
Uzn.č. 213/2009 - MZ ruší uzn.č. 188/2009.
Uzn.č. 214/2009 - MZ schvaľuje prístupovú cestu podľa
zákona č. 258/2009 par. 9a, ods. 9 písm. e) pre A. Školovú,
bytom Krásno č. 249 s tým, že povedie popred pohostinstvo
Koruna a bude spĺňať kritéria podľa stavebného zákona.
Uzn.č. 215/2009 - MZ odročuje petíciu občanov Kalinova
ohľadom výstavby chodníkov do návrhu rozpočtu na rok
2010.
Uzn.č. 216/2009 - MZ schvaľuje prenájom pozemku podľa
zákona č. 258/2009 par. 9a ods.9 písm. c) časť parcely p.č.
12430/1 o výmere 50 m2 na 2 parkovné miesta pre Ján Zátek,
bytom Krásno č. 1273 a Elena Drahňáková, bytom Krásno č.

119 za cenu 33 euro/rok.
Uzn.č. 217/2009 - MZ schvaľuje odpredaj bytu č. 2 v bytovom dome č. 1270 verejnou ponukou, vyvolávacia cena podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 218/2009 - MZ ruší uzn. 194/2009 zo dňa 12. 10.2009.
Uzn.č. 219/2009 - MZ ukladá prednostovi MsÚ prejednať s
pánom Amrichom premiestnenie stánku PNS do inej lokality.
Uzn.č. 220/2009 - MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 221/2009 - MZ berie na vedomie informatívnu
správu o hospodárení mesta a Krasbytu za I. – III. štvrťrok
2009.
Uzn.č. 222/2009 - MZ berie na vedomie správu o vymáhaní
pohľadávok mesta a Krasbytu.
Uzn.č. 223/2009 - MZ schvaľuje správu o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách v školskom roku 2008/2009 a výsledky.
Uzn.č. 224/2009 - MZ berie na vedomie vzdanie sa firmy
STAMA plus.
Uzn.č. 225/2009 - MZ nesúhlasí s predajom pozemku firme
Eraclea, s.r.o. Krásno nad Kysucou na výstavbu bytov do
osobného vlastníctva.
Uzn.č. 226/2009 - MZ odročuje žiadosť Únie nevidiacich a
slabozrakých a navrhuje zaradiť ju do budúcoročného rozpočtu.
Uzn.č. 227/2009 - MZ neschvaľuje žiadosť FS Drevár na
predĺženie zatváracích hodín do 4.00 hod. ráno.
Uzn.č. 228/2009 - MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 229/2009 - MZ schvaľuje postup a komisie na inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 2009.
Uzn.č. 230/2009 - MZ schvaľuje prednostné pridelenie bytu
č. 5 v bytovke č. 1999 na 2. podlaží po odchode p. Šubertovej
Z. prideliť p. Petre Rábikovej za podmienky, že oná odovzdá
byt. č. 7 v byt. dom 1985 v Zákysučí.

Krásňan
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Stretnutie bývalých pracovníkov MsÚ

V utorok 1. decembra 2009 sa v
predvianočnom čase konalo stretnutie bývalých zamestnancov mestského (obecného úradu) v Krásne nad
Kysucou. Vo veľkej zasadačke ich
privítal zástupca primátora Ing.
Jozef Grapa, ktorý v príhovore ocenil
ich prácu na úrade a pripomenul, že
každý z nich sa istým spôsobom
podieľal na rozvoji nášho mesta.
Každému osobne poďakoval a odovzdal pozornosť mestského úradu a
zároveň všetkým poprial veselé Vianoce. O spríjemnenie posedenia sa

kultúrnym programom postarali
žiaci zo ZUŠ v Krásne nad Kysucou.
No a potom sa už len spomínalo...
JĎ

Poďakovanie
Vážený pán zástupca primátora Ing.
Jozef Grapa,chcem sa Vám touto cestou
v mene svojom a v mene svojich bývalých pracovníkov - dôchodcov veľmi
pekne poďakovať za uskutočnenie stretnutia bývalých pracovníkov MsÚ, za
upomienkové darčeky a príjemné posedenie so súčasným vedením Mesta

Mikuláš potešil deti

Dňa 4. decembra 2009 naše mesto opäť navštívil Mikuláš. Stretnutie Mikuláša s deťmi sa konalo pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou. Mikuláš prišiel na
koči s plným košom balíčkov pre všetky deti v meste.
Balíčky mu pomáhali rozdávať jeho pomocníci – anjel a
čert. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčili rozjasnené
očká našich najmenších spoluobčanov, ale aj ich rodičov. Akciu pripravil mestský úrad v Krásne, pomohli aj
členovia kultúrnej komisie Gabika Bírová a Miroslav
Capek. O poriadok a bezpečnosť na ceste sa postarala
Mestská polícia Krásno nad Kysucou.
JĎ

Krásno nad Kysucou. Bolo to po prvýkrát, keď si na nás vedenie mesta spomenulo a poďakovalo nám za prácu, ktorú
sme pre Krásno nad Kysucou urobili.
Milo nám to padlo a veľmi potešilo. I
keď sme už na dôchodku, živo sa zaujímame o prácu mestského úradu a rozvoj
mesta, ktorý začal výrazne napredovať
až po voľbách v roku 2006. Tešíme sa z
každého Vášho úspechu a do ďalších
rokov Vám prajeme pevné zdravie, veľa
síl a úspechov!
Mária Šumská

Milošovi Jesenskému
vyšla 21 kniha
Miloš Jesenský je rekordmanom vo vydávaní kníh
na Kysuciach a samozrejme aj v našom meste.
Nová kniha nesie názov
Čarodejnice, alchymisti a
hľadači pokladov na Slovensku. Týmito témami
sa zaoberal vo vypredanej knihe Krajina zázrakov. Ďalšia kniha by
mala výjsť na prelome
rokov a bude venovaná
alchýmii na Slovensku,
túto tému spracoval v
dizertačnej práci.
Redakcia

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2010
Január
Február

Blažkov Krásno Kalinov
7., 25. 7., 8., 26. 8., 27.
22.
23.
24.
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Víťazkou Repete
opäť Gacíková

Atmosféra Vianoc
Atmosféra vianočných a novoročných sviatkov je poznačená myšlienkou na iných. Ktosi to povedal jednoducho:
„Odvtedy čo sa stal Boh človekom, možno Boha stretnúť
v človeku.“
Atmosféra Vianoc sa líši od tej, kedy vítame Nový rok.
Prečo je toľko kriku a hluku okolo vymysleného prahu
času? Prečo je to tak? Zrejme preto, lebo existujú veci,
ktoré sa nedajú urobiť, predvídať alebo vypočítať a kontrolovať. A z toho niekedy vyplýva strach. Brániť sa proti
nemu prehlušovaním je celkom bytostný spôsob. Kto má
strach, hovorí hlasnejšie. Kto sa bojí v tmavej pivnici, začne
si pískať alebo spievať. Neistotu a strach pred novým
rokom, človek prehluší hlukom, krikom a raketami. Ale je tu
možnosť znášať tieto obavy aj s podporou viery. Aj pre
kresťanov zostáva budúcnosť neistá. Nemôžeme, ale ani v
novom roku zabudnúť na to, čo sme si pripomínali na
Vianoce. Že Boh prišiel k ľuďom, aby ich zachránil a pomohol sa stať lepšími. Jeho meno je Emanuel – Boh s nami,
nielen na Vianoce, ale aj v celom roku 2010. Prajem Vám
oči, ktoré si všimnú aj malé veci; malé veci každodenného
života, ktoré hovoria o Božej veľkosi, láske a starostlivosti.
Prajem Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a
dodávali Vám odvahu. Ľudí, ktorí Vám pomôžu ďalej, keď
ste smutní, unavení a vyčerpaní. Prajem Vám, aby Pán
všetkého dobra bol neustále s Vami.
Jaroslav Dekan a Pavol Špita
Vedenie mesta Krásno nad Kysucou by týmto chcelo
požiadať občanov, ktorí vlastnia historické fotografie
Krásna nad Kysucou o ich zaslanie v elektronickej
podobe na email, alebo osobné poskytnutie k preskenovaniu na Mestskom úrade. Všetkým vopred ďakujeme.

Krásňan

V nedeľu 22. novembra 2009 v sále KD Krásno nad Kysucou opäť zazneli piesne z televízneho Repete. V treťom
kole súťaže Kysucké repete sa predstavili šiesti interpréti:
Zuzana Gacíková, Emil Pagáč, Jana Ďurmeková, Ján
Mitka, Margita Drozdeková, Valentín Čech.
Diváci v sále rozhodli, že víťazom sa stala opäť Zuzka
Gacíková s piesňou Diridonda, 2. Margita Drozdeková s
piesňou Poď bielou alejou 3. Valentín Čech s Elenou. Pravidlá súťaže sú také, že spevák, ktorý sa v troch kolách
umiestni na prvých troch miestach už ďalej nesúťaží.
Preto do 4.kola už nepostupuje víťazka 3. kola, nakoľko s
ňou už trikrát bodovala, ale Ján
Mitka s piesňou Tereza, ktorý
skončil na štvrtom mieste. Hosťom programu bola Marcela Laiferová, ktorá zaspievala svoje
známe hity. Zážitok so speváčkou
mala Margita Drozdeková, ktorá
si spolu s ňou zaspievala pieseň
Poď bielou alejou. Spevákov sprevádzala hudobná skupina BONA
FIDE.
Ceny do tomboly venovali p. Dušan
Vaňovec, p. Miroslav Pupík a Mesto
Krásno nad Kysucou. Darčekový kôš odovzdal víťazke
Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora.
JĎ

Divadlo SKALA v kaštieli

Krásňan
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Svet mojimi očami
V októbri po dobu troch týždňov bola v mestskej
knižnici inštalovaná výstava „ Svet mojimi očami“. Išlo o
4. ročník medzinárodnej súťaže vo fotografickej tvorbe pre
mladých ľudí. Súťaž organizuje Občianske združenie
Kultúrny prameň, finančne ju podporilo Mesto Krásno
nad Kysucou. Súťaž slúži hlavne na podporu tvorivej činnosti mladých ľudí. Podmienkou účasti je vek účastníkov
do 30 rokov a vlastné nafotené zábery a chuť prihlásiť sa
do súťaže.
„Miesto, ľudia a veci ktoré mám rád“ bola téma 4. ročníka súťaže. Zúčastnilo sa jej 12 súťažiacich v kategórii do
18 rokov a 19 súťažiacich v kategórii 18 – 30 rokov zo
Slovenska, Poľska, Rumunska, Litvy a Portugalska s
celkovým počtom fotografií 393. Všetky zábery boli hodnotené po stránke technickej, kompozičnej a emotívnej.

Poradie prvých troch víťazov v
kategórii 18-30 rokov:
1.František Kvašňovský vek 27
r. ,Krásno nad Kysucou, názov
záberu Samotár
2.Tiberiu Banica 24 r.,
Rumunsko, Tiberiu Banica _03
3.Radu Ponta 26 r.,
Rumunsko Radu Ponta _01
Kategória do 18 rokov:
1.Dominik Štrba 16 r., Krásno nad Kysucou Vlkolinec
2. Terka Kubicová 13 r., Krásno nad Kysucou Lavička pri
strome
3. Anička Melišová 14 r., Krásno nad Kysucou Vodopád

Detský spevácky zbor Vtáčatá má 20 rokov

Ochotnícke divadlo SKALA sa tento rok venuje stredoveku a účinkujú v renesančnom kaštieli v Radoli. V
nedeľu 13. decembra 2009 sa predstavili vo Vianociach u
grófa Čákyho, posledného majiteľa tohto sídla. Vianočnú atmosféru dotvárali aj ľudoví remeselníci s pernikami, oplátkami, či drôtenými anjelmi a samozrejme
ochutnávka tradičných stredovekých jedál. Na záver
dňa vystúpila žiačka Luciana Pavarottiho operná speváčka Agnežka Vrábľová z Oravy a na klavír doprevádzal Ladislav Fančovič. Zneli nádherné vianočné piesne
ako Ave Mária či Pie Jesus. V budúcom roku budú
pokračovať v stredovekých aktivitách, keďže im do šatníka pribudli krásne dobové kostýmy. A v budúcom
roku pripravujú aj samostatné predstavenie k svojmu 10.
výročiu.

Spevácky zbor Vtáčatá tvorí už 20
rokov pevnú súčasť krásňanskej
kultúry a náboženského života. Zbor,
ktorý založila Marcela Pošteková,
prešiel zmenami, kým nadobudol
dnešnú podobu. Vystriedalo sa v ňom
mnoho detských „vtáčeniec“, hudobníkov či vedúcich osôb.
V sobotu 5. decembra 2009 sa v
Kultúrnom dome Krásno nad Kysucou
konalo podujatie pri príležitosti oslavy
20. výročia založenia zboru s názvom
Hudba dáva krídla. Okrem zboru

Vtáčatá vystúpili aj pozvaní hostia –
tanečná skupina Jí:Dí pod vedením
Lenky Šatekovej a mládežnícky
spevácky zbor Makabi pod vedením
Mgr. Gabriely Bírovej. Hostia vytvorili
príjemnú atmosféru, ktorá spojila
účinkujúcich do jednej veľkej rodiny.
Na záver podujatia odzneli aj
povzbudzujúce slová dekana Mgr.
Pavla Špitu a kaplána Mgr. Jaroslava
Dekana.
Detský spevácky zbor VTÁČATÁ
vznikol v roku 1989. Založila ho

Marcela Pošteková, neskôr ho viedli
Zuzana Macurová a Mária Michalíková
a neskôr Ľubomír Harcek. V súčasnosti zbor hudobne vedie Lenka Kubicová.
Zúčastňujú sa na rôznych kultúrnych
podujatiach, napr. Jasličková, Deň
matiek, každoročne sa zúčastňujú na
festivale Magnificat v Čadci či Špievajme Márii v Trstenej na Orave. V piatky
hudobne doprevádza sv. omše na
striedačku s mládežníckym zborom
Makabi.
Redakcia
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Základná škola Michálkov
– oslavovala 95 rokov
Jedna z najstarších základných škôl v meste vzdeláva deti už 95 rokov. V roku
1914 sa vybudovali v Krásne
tri školy, tzv. apponyovského
typu, a to v Ústredí, Kalinove
a U Michálkov (U Zbúna).
Začiatky a vznik školy sú
zaznamenané v kronike,
ktorú spísal učiteľ František
Svoboda. Na samom začiatku
tu bola len jedna trieda a
učiteľský byt. Cez 2. svetovú
vojnu sa tu ukrývalo
nemecké vojsko.
Počas osláv tohto pekného
výročia si žiaci so svojimi učiteľmi pripomenuli začiatky
školy. Viac dní sa žiaci mohli zoznamiť s históriou školy, s
pomôckami, ktoré používali ich staré a prastaré mamy nie-

len v škole, ale aj vo svojich
skromných domácnostiach.
Žiaci sa veľa dozveli o
starých
predmetoch
či
zvykoch, ktoré sa boli vtedy
bežné. Pochutnali si na
tradičnej slovenskej kuchyni.
Oboznámili sa s tradíciou
vítania hostí chlebom a
soľou. Samy si mohli
pripraviť zemiakové posúchy
s
kyslou
kapustou.
Navodenie starej atmosféry
sa deťom páčilo. Pedagógom
a žiačikom želáme veľa úspechov a veľa krásnych zážitkov.
ZŠ Michálkov zároveň ďakuje za podporu a spoluprácu
Mestu Krásno nad Kysucou – Ing. Jozefovi Grapovi.

Stredná odborná škola drevárska
Rekonštrukcia Strednej odbornej školy drevárskej
S rekonštrukciou sa začalo už počas letných prázdnin v
auguste, ukončenie všetkých činností predpokladajú v septembri budúceho roku. Súčasťou prác je výmena okien na
hlavnej budove, zateplenie obvodových múrov a opláštenie
požiarneho schodiska. Na budove dielní praktického vyučovania vymenili plochú strechu za sedlovú. Súčasťou celkovej
rekonštrukcie bola aj elektroinštalácia a vymenili sa vykurovacie telesá. Nové kúrenie prispeje k zlepšeniu vykurovania a
určite aj k úspore. Riaditeľ školy Ján Palko informoval, že náklady na rekonštrukciu presahujú 1 000 000 eur, z čoho 95%
financií pochádza z fondov Európskej únie, 5% dofinancuje
LH
Žilinský samosprávny kraj.
Deň jablka
Dňa 26. októbra 2009 krúžok Ukáž,
čo vieš pod vedením PaedDr. Anny
Janíčkovej zorganizoval súťaž O
najkrajšie jablko. Z prinesených plodov
ovocných stromov zo záhrad našich
žiakov urobili vo vestibule školy
výstavu. Hodnotiacou komisiou bola
pani O. Palková, Ing. R. Grapová a pani
G. Slížová. Medzi prvými ocenenými
bol Tomáš Turcer z 2. N. Ďalšie zúčastnené triedy boli 2. N, 3. D, 3. E, 1. C a 3.
O. Medzi víťazov zavítal aj riaditeľ
PaedDr. Ján Palko.

Dramatizácia
Dňa 26. októbra 2009 k medzinárodnému dňu knižníc sa konala súťaž o
najzaujímavejšie podujatie. Žiaci si
vybrali texty od slovenského autora,
ktoré zinscenovali. Cieľom súťaže bolo
zábavnými formami práce s knihou podporovať u dievčat a chlapcov dobrý a
trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a
k čítaniu, poznávaniu nového. Podarilo
sa ho splniť vďaka obetavej práci pána
učiteľa PaedDr. Jána Pitoňáka.
Kvapka krvi
Dňa 20. novembra 2009 v škole pre-
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Základná škola Mládežnícka
Detská playback show alebo byť tak populárny spevák...

Potlesk, tanec, spev, povzbudivé
výkriky, to a ešte mnoho viac sprevádzalo našu súťaž Detská playback show – 1.
ročník
hudobno-zábavnej
súťaže
detských imitátorov spevákov a
hudobných skupín, ktorá sa konala v
nedeľu 29. 11. 2009 v Kultúrnom dome
v Krásne nad Kysucou. Hlavným organizátorom tejto súťaže bolo Školské stredisko záujmovej činnosti pri Základnej
škole Krásno nad Kysucou pod vedením
Mgr. Martina Ondrušku. V 2 kategóriách
súťažilo 8 jednotlivcov a 4 spevácke
skupiny. 12 štýlovo nastylingovaných
dievčat a chlapcov ukázalo nielen našej
porote, ale aj divákom, ako sa čo
najlepšie vedia pripodobniť svojmu
idolu. Počas súťaže sme mohli vidieť
speváčky a skupiny ako Ruslana, Katka
Knechtová, Hannah Montana, Desmod,
ABBA, ale aj finalistov Československej
superstar.
Každý sa chcel odbornej porote –
Mgr. Gabriela Bírová – Základná škola
Krásno nad Kysucou, Mgr. Miroslava
Kršiaková – Základná škola Krásno nad
Kysucou, Mgr. Erika Mičicová – Základná
škola Krásno nad Kysucou, Mgr. Marcel
Bogáň – Základná umelecká škola
Krásno nad Kysucou, ukázať v čo
najlepšom svetle. Porota pracovala pod
vedením Mgr. Dagmar Labákovej – ria-

diteľka Kysuckého kultúrneho strediska
a Petra Bažíka – finalista Superstar a
iných televíznych súťaží. Obaja spríjemnili kultúrne popoludnie svojím vystúpením. Porota hodnotila okrem
kostýmov a pohybovej zdatnosti najmä
synchrónnosť artikulácie súťažiacich s
originálom.
V I. kategórii speváckych skupín
získali 1. miesto Šurábová Tamarka,
Pecková Henrieta, Kučerová Dominika,
Kasajová Mária, ktoré veľmi pôsobivo

imitovali skupinu Bratz.
Na 2. mieste skončila Československá superstar v zložení Kubicová Lucia,
Ďuranová Simonka, Paučová Margaréta,
Ondreáš Dominik, Labáková Sarah,
Faktor Samuel, ktorí získali aj Cenu diváka.
3.
miesto
obsadili
dievčatá
Kašubová Anetka, Mináriková Nikoleta,
Mináriková Saša, ktoré si vybrali zoskupenie ABBA.
V II. kategórii – sólisti si Krkošková
Emka vybojovala 1. miesto piesňou a
tanečnou choreografiou od Hannah
Montana.
2. miesto poputovalo Jurčíkovej
Miriam, ktorá si vybrala pieseň Lavíny od
skupiny Desmod.
Krásne bronzové miesto si odniesla

Rábiková Nikolka s piesňou Spomaľ od
Katky Knechtovej.
Víťazi jednotlivých kategórií boli
odmenení peknými cenami, za ktoré
ďakujeme sponzorom:
p. Rebroš – Reparket, p. Ďuranová –
Drogéria, p. Polák – Ľudovečka, p.
Lapihusková – Drevorubač, p. Šuráb –
Instav, p. Čimbora – Služby Krásno, p.
Podolák – Plyn, voda, kúrenie, p. Plánka
– Autoomega, p. Húšťava – Gazdovský
šenk, p. Ďurana – Potraviny, p.
Bukvičová – Potraviny, p. Blahuta –
hudobná
produkcia,
Slovenská
sporiteľňa – pobočka Krásno nad
Kysucou.
Víťazmi neboli len ocenení, ale všetci
účinkujúci i jednotlivé tanečné zložky,
ktorých umenie neraz ocenilo plné
hľadisko kultúrneho domu či už búrlivým
potleskom, pripravenými transparentmi i
zahádzaním javiska plyšovými hračkami
po vystúpení mladých umelcov.
Víťazom, ale i všetkým ostatným

nádejným
spevákom
srdečne
blahoželáme a tešíme sa, že mali
odvahu vystúpiť a ukázať svoj talent.
Dúfame, že o rok sa opäť stretneme na
ďalšom ročníku tejto speváckej súťaže.
Mgr. Miroslava Kršiaková
Foto: Dominik Štrba

Materská škola Prvosienka
behla akcia pod názvom „Študentská
kvapka krvi – daruj ju aj Ty“. Žiaci s
pedagógmi
darovali
najcennejšiu
tekutinu. Akcia bola motiváciou aj pre
prvodarcov.
Burza stredných škôl
SOŠ drevárska sa zúčastnila slávnostného otvorenia 5. ročníka prezentácie
stredných škôl pod názvom Cesty k
povolaniu, ktoré sú súčasťou projektu
Učíme sa a poznávame. Podujatie sa
uskutočnilo 25. novembra 2009 v
Mestskom kultúrnom a športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste.

Materská škola Prvosienka sa môže popýšiť viacerými
vydarenými podujatiami. Pre svojich zverencov napríklad
zorganizovala Týždeň športu. Každý deň sa uskutočnila
iná športová disciplína. Okrem toho mohli deti maľovať
krásne farebné obrazy s motívmi kvetov, alebo zhotovovať
šarkany. Navštívili aj prírodovednú expozíciu v priestoroch
kultúrneho domu, ktorej hlavným magnetom určite je
obrovský mamut, ale aj iné zvieratká. Päť a šesťroční
škôlkari zasa zavítali do miestnej knižnice, kde sú aj počítače.
Ďalšou akciou materskej školy bolo tvorivé popoludnie,
na ktorom sa stretli deti so svojimi rodičmi. Riaditeľka zariadenia Anna Šarláková privítala rodičov a oboznámila ich

s aktivitami svojich ratolestí. Deti ponúkli rodičov chlebom, ktorý samy pomáhali piecť. Potom mali z prírodného
materiálu a z rôznych zvyškov utvoriť spolu s rodičmi
určité dielko. Čoskoro sa pod rukami šikovných majstrov
objavili slniečka, slimáčiky, stonožky, hrušky i jabĺčka.
Každý si svoj výtvor mohol odniesť na pamiatku domov.
Podľa slov riaditeľky Anny Šarlákovej, cieľom tvorivého
popoludnia bolo umožniť rodičom poznať prácu učiteliek,
ale aj motivovať rodičov k aktivitám, ktoré si môžu
vyskúšať doma. Deti ešte prežijú ďalšie krásne chvíle,
medzi ne určite patria tie vianočné, plné pokoja a sviatočnej nálady.
LH
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Expedícia Nordkapp 2009
Pobrali sme sa ďalej k vytúženej Fínskej chatke uprostred
polárnej divočiny, na ktorú sme sa všetci tešili, keďže bola
aj z typickou fínskou saunou. Do národného parku PyhaLuosto sme sa dostali niečo okolo piatej popoludní , no za
polárnym kruhom pokiaľ si človek stále nekontroluje čas,
netuší koľko je hodín, stále je rovnako. To nám bolo
osudným, prišli sme k miestu prebrania kľúčov desať minút
po konci smeny, keďže tá chata bola pod správou národného parku. A čo teraz? Dookolo sme sa pýtali, ako by sme
sa dovolali, zohnali príslušných ľudí. Aj pri obrovskej
ochote obyvateľov (Fíni boli inak obzvlášť príjemní, dobros-

ukážka tejto drsnej nedotknutej prírody. Po príchode na
chatu, sme si dopriali poriadnu pravú fínsku saunovačku
so všetkým, čo k tomu patrí a nakoniec nejaký ten pohárik.
Nasledujúci deň bol náročný, prešli sme kus kraja,
navštívili múzeum laponskej kultúry v hlavnom meste
laponcov Inari. Hľadali sme soby. Túra po krajine a
nakoniec sme sa utáborili neďaleko najväčšieho fínskeho
jazera Inari a mohli si naplno vychutnať člnkovanie po
krištáľovo čistej hladine, či kúpanie za polárnym kruhom
alebo ručne vytvorenú prírodnú saunu. Pre mňa bolo
akurát veľmi zvláštne, keď som hral na gitare pri

Stromy v meste
a okolí
Určite je to úžasné, keď má mesto vo svojich priestoroch
čím viac zelene. Prostredie je príjemnejšie, zdravšie.
Pamätám si na roky, keď sme sa nasťahovali do bytovky
na sídlisku Struhy. Naše mesto bolo ešte len obcou. Po
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nasťahovaní sa do nových priestorov sme ako prvé sadili
stromy. Tie vyrastali s nami, no čoskoro nás začali prerastať. Časť stromov dali vysadiť aj vtedajší predstavitelia
obce. V súčasnosti mesto muselo prikročiť k úprave zelene,
pretože tie boli bez dlhodobejšej úpravy. Ako nás informoval zastupujúci primátor Jozef Grapa, orezávanie
drevín uskutočnili pracovníci mestského úradu svojou, ale
tiež vypožičanou technikou. Výsledkom je, že stromy žijú
ďalej, len parková zeleň dostala nový vzhľad.
Pripravujú sa aj ďalšie zmeny. Týkajú sa najmä námestia
a pešej zóny. Vedenie mesto sa uchádzalo o pridelenie
financií zo štrukturálnych fondov práve na tieto projekty.
Na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja im ich
schválili. Ako ďalej povedal zastupujúci primátor, s
výstavbou začnú hneď na jar. Pešia zóna bude mať
fontánu, lavičky na oddych, zavedie sa tu verejné osvetlenie. Všade sa počíta s bohatou zeleňou. Realizácia projektu
si vyžiadala približne 1 300 000 eur (39 miliónov korún).
Mesto okrem toho z rozpočtu vyčlenilo na údržbu zelene
okolo 3500 eur.
LH

Mikulášsky turnaj žiakov
V Krásne nad Kysucou sa stretli
mladí futbalisti z Kysúc na 3. ročníku
Mikulášskeho turnaja žiakov v minifutbale. V spolupráci s mestom turnaj
pripravila Stredná odborná škola
drevárska.
Turnaj otvoril riaditeľ školy Dr. Ján
Palko a zástupca primátora Ing. Jozef
Grapa. Zúčastnilo sa na ňom 10 celkov.
Prekvapením boli žilinské dievčatá,
ktoré svojim súperom nič nedarovali.
Pre všetkých boli vytvorené výborné podmienky. Akciu či už materiálne alebo
Pyha-Lusto, Fínsko

Matrika

rdeční a ochotní ľudia), sme nakoniec nikoho nezohnali... a
tak sme skončili pri teplote 4°C vonku. Neostávalo nám nič
iné, len si opäť postaviť stany, uvariť večeru a ísť spať. Ale v
Narodení
tom napadlo nášho českého priateľa, že dole v jednom
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
obchodíku spomínal jeden pán niečo lámanou angličtinou
Alžbeta
Gilániová,chatkách
RadoslavnaRábik,
Matej Benko,
aj o súkromných
prenajímanie.
Prečo nie?
Tomáš
Krupa,
Peter
Škereň,
Samuel
Brňák,
Skúsili sme to a po dvojhodinovom pátraní,
smeDenisa
sa dostali
Jančigová,
Fojtíková
na poslednúTeresa
chvíľu na
presné miesto, a ešte za lepšiu cenu
sme zohnali fínsku chatku. Nebola síce v divočine, ale mala
sprchu a hlavne saunu. Po dobrej večeri sme si uvedomili,
Úmrtie
že sme za polárnym kruhom a že by sme mohli ísť kľudne
Pavel
Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
na plánovanú túru a mohli by sme aj nájsť chatu, do ktorej
Lastovicová
73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
sme sa mali nasťahovať.
Vojtušová
87
Agnesa
62 r., na
František
O jedenastejr.,večer
smePoláčková
teda vyšľapali
túru , po
Šutek
r., František
r., Lukáš
Grapa
21 to
nočnom59Pyha-Lusto
akoKocifaj
to tam 51
miestni
nazývali.
Bolo
nádherne.
Táto časť bola
hlavne
tým, že tam
boli
r.,
Imrich Škerenčák
77zaujímavá
r., Helena
Završanová
73 r.,
aj
kopce...
Vo
Fínsku
je
to
veľká
rarita,
keďže
to
je
jedna
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
veľká zelená
placka.
Štefan
Koleno
80 r.Kopec, ktorý sme zdolali, typicky turisticky, strmhlav priamo hore, mal výšku niečo okolo 400
m.n.m a bol najvyšším miestom ako len oko dovidelo. Po
Sobáše
vyšlapaní sme sa rozhodli ísť ďalej neoznačenou cestou a
Marián
Júlia Jakubíková,
Peter Pavlík
a také
pokúsili Krupa
sa nájsťa miesto.
Bolo to nádherne
zvláštne,
ticho som
nezažil ešte
nikdy...
nádherná
polárna krajina s
Zuzana
Blahutová,
Ján
Gavlas
a Jana Vaňovcová,
kopou kamenia,
jazerá, ale ajPošteková,
rieky. Síce sme
aj zablúdili,
Martin
Cech a Miroslava
Jozef
Šadlák aale
po
5
hodinovej
nočnej
túre
sme
sa
dostali
ku
chatke, kde
Lenka Macurová
sme mali stráviť dnešnú noc. Bola to prvá nádherná

Nordkapp

táborovom ohni a
bolo svetlo. Keďže
polárna
krajina
nepozná hodiny
,prichytili sme sa
pri tom, že už by
bol dobrý čas ísť
spať, keďže bolo
päť hodín ráno.
Tento deň bol
významný, mali
sme sa konečne
dostať do Nórska ,
ale hlavne na najsevernejšie miesto
Európy Nordkapp
či Knifskjellodden,
kde práve druhý
menovaný v poradí je oficiálne najsevernejšie miesto
aj keď sa to moc
neuvádza.
Ján Drahňák

finančne podporili: Peter Šuraba,
Marián Tutka, Peter Sýkora, Emil Sýkora,
Miroslav Capek, Ing. Juraj Lahuta, Juraj
Michalík, Miroslav Pupík, Ing. Peter
Šátek, ZR SDŠ – Ján Zátek a Mesto
Krásno nad Kysucou.
Za najlepšieho hráča turnaja vyhlásili Michala Vlčka z Čadce a najlepšou
brankárkou sa stala Ivona Vančová zo
Žiliny.
Výsledky: A – skupina
1. Čadca
2. Žilina – dievčatá

MATRIKA
Narodení

Simona Schmidtová, František Svrček,
Karin Grajciarová, Adam Chmulík, Marek
Capek, Martin Capek, Rebeka Lejsalová, Laura
Kolembusová, Karin Lendociová, Ema
Šefarová, Dávid Jajcay, Samuel Dráb, Samuel
Straka, Zuzana Hlubinová, Marek Potočár,
Daniela Kuljovská, Matej Capek

B – skupina
1. Krásno nad Kzsucou
2. Oščadnica
3. Kysucké Nové Mesto
4. Vysoká nad Kysucou
5. Čierne
Finále: Čadca: Krásno nad Kysucou
7:6 a Čadca vybojovala na 3. ročníku
Mikulášskeho turnaja víťazstvo.

85 roční

Magda Korhelíková
Imrich Kasaj

80 roční

Mária Horniačiková
Štefánia Hrušíková
Augustín Zuzčák

75 roční

Františka Buková
Irena Mihaldová
Helena Švábiková
Anna Brňáková
Mária Čimborová
Štefánia Kľučková

70 roční

Irena Golasová
Justín Oravec
Jozefa Čimborová
Ľubor Sýkora
Rudolf Zátek
Mária Šusteková

Štefan Murgaš a Božena Ludvíková
Mária Kormancová 82r., Pavol Murčo 54 r.,
Vincent Gavlas 71 r., Jozef Pagáč 57 r.,
Anna Křepelová 61 r., František Wartiak 54 r.,
Judita Ďurišová 60 r., Štefan Kopera 68 r., Peter
Srvátka 37 r., Kamila Kolenová 72 r., Rudolf
Koňušík 54 r., Valéria Maslíková 46 r.

Skalité
Kysucký Lieskovec
Zborov nad Bystricou

JUBILANTI
November – december 2009

Sobáše

Úmrtia

3.
4.
5.
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26. ročník Krásňanskej desiatky
vyhral Juraj Vitko

V nedeľu 8. novembra 2009 sa na štart Krásňanskej desiatky v
hmlistom počasí postavilo 111 pretekárov. Išlo už o 26. ročník
cestného behu na 10 km. Sponzori: Mestský úrad Krásno nad
Kysucou, Žilinský samosprávny kraj, Družstvo Bystričanka,
Mäsiarstvo Pavol a Rudolf Buchta, Alltack s.r.o. Peter Tvrdý, Luna
Božena Ďurčanová, Ilstav s.r.o. Peter Šuráb, ČEJS Emil Sýkora, Montáža Miroslav
Capek, Jaroslav Maslík, Farský úrad Krásno nad Kysucou, p. farár Rudolf Maslák
z Mníchova. Ceny víťazom odovzdal predseda ŽSK Juraj Blanár a zástupca primátora Jozef Grapa.

Víťazi jednotlivých kategórií
A – muži do 39 rokov
Por. č.
Štart. č. Meno a priezvisko
1.
66
Juraj VITKO
2.
54
Michal KAVACKÝ
3.
59
Ján HOLIGA
B – muži od 40 do 49 rokov
1.
69
Peter TICH Ý
2.
52
Rostislav KOLICH
3.
28
Ľuboš CESNEK
C – muži od 50 rokov
1.
35
Vladislav MARTINEK
2.
39
Miroslav KOVÁČ
3.
48
Vladimír BALOŠÁK
D – ženy do 34 rokov
1.
77
Martina BABELOVÁ
2.
38
Veronika KOVÁČOVÁ
3.
11
Natalia PSZCZÓTKA
E – ženy od 35 rokov
1.
80
Alena POCHYBOVÁ
2.
47
Anna BALOŠÁKOVÁ
3.
29
Alena SIPTÁKOVÁ

Ročník
1986
1977
1977

Klub
MŠK Kys. Nové Mesto
MŠK Kys. Nové Mesto
KBL Martin

Čas
0,33:20
0,34:46
0,35:06

1969
1964
1965

ŠKP Čadca
Karviná
AŠKP Žilina

0,33:36
0,35:14
0,36:06

1959
1952
1959

Ski Mosty
Trenčín
ŠKP Čadca

0,37:59
0,38:05
0,38:12

1981
1987
1986

ŠKP Čadca
Trenčín
Poľsko

0,42:50
0,45:53
0,48:19

1972
1961
1964

MŠK Kys. Nové Mesto 0,39:06
ŠKP Čadca
0,45:35
AŠKP Žilina
0,49:15

Odovzdávanie cien, zľava: Ing. Juraj
Blanár, Ing. Jozef Grapa a víťaz Juraj Vitko
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