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Dvojmesačník mesta Krásno nad

Kysucou

Nepredajné

V rukách držíte rozšírené
číslo našich novín, pretože v
poslednom čase sa tu udialo
toľko podujatí a zmien, že
sme sa nevošli na 12 strán.
Čakáme na Vaše ohlasy a
želáme príjemné chvíle strávené pri čítaní Krásňana.
-r-

Prvá písomná zmienka o Krásne nad Kysucou
1325 – 2010

K

rásno nad Kysucou v septembri oslávilo 685.
výročie prvej písomnej zmienky. Zároveň
výročie oslavoval aj Dobrovoľný hasičský zbor a TJ
Tatran Krásno – 85. rokov svojho vzniku. Oslavy začali
už vo štvrtok 2. septembra, v piatok sa nielen deťom a
mládeži predstavili policajti, vojaci a hasiči so svojimi
zručnosťami. Zároveň v piatok podvečer začínal
gospelový festival Gospelové dni Kysuce 2010 a
pokračoval aj na druhý deň. V sobotu oslavovali na
štadióne hasiči svoje výročie. Súťažili spolu s hasičmi z
Čiech, Chorvátska a okolitých obcí. Diváci si mohli

pozrieť aj starú hasičskú techniku. V sobotu sa konal
futbalový turnaj internacionálov domácich, českých a
chorvátskych mužstiev. V nedeľu oslavy vyvrcholili
slávnostným sprievodom mestom, svätou omšou,
udeľovaním ocenení a tradičným jarmokom. Primátor
mesta Ing. Jozef Grapa poďakoval za spoluprácu
partnerom z Chorvátska – pani Branka Baksa, z Českej
republiky – Mgr. Stanislav Hrabovský a Poľskej
republiky – členovia ľudového súboru. Ako
poďakovanie za spoluprácu boli ocenení cenami mesta
Krásna.
Foto: M. Čimbora
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Gospelové dni – Kysuce 2010

Exsuperstarista Peter Bažík oslovil hlavne ženskú časť publika.

Z Čierneho Balogu prišli The Elements.

Frontman poľkej skupiny Frühstück uzavrel program festivalu.

Runaway My Son z Milovíc, ČR.

Prednáška Mária Tomášika.

Dobrovoľný hasičský
zbor
1925 – 2010
História DHZ sa začala písať už v roku 1924, no pracovať začal až v roku 1925. Založil ho notár Jozef
Kňazovický, zástupca veliteľa a veliteľ čaty Juraj Rábik,
jeho zástupca Alojz Zátek a strojník Urban Bielik. V roku
1925 mal 50 mužov a ručnú hasičskú striekačku,
neskôr vystavali požiarnu zbrojnicu, Hasičský dom a

Výstava prác žiakov ZUŠ.

Skupina Karmel zo Zákopčia.

Svet mojimi očami, súťaž fotografií.

dnešná zbrojnica slúži od roku 1994.
Okrem požiarov, zasahujú aj pri povodniach a iných

Hudobný festival Gospelové dni Kysuce 2010 začal v
piatok 3. septembra svätou omšou v Kostole sv.
Ondreja v Krásne nad Kysucou. Sv. omšu hudobne
doprevádzal mládežnícky spevácky zbor Makabi.
Program potom pokračoval v kultúrnom dome, kde
vystúpili: chvalová skupina pri Dóme sv. Martina z
Bratislavy Worschip team a na záver prvého dňa sa
predstavílo Divadlo jedného herca – des Jano, Bardejov
s inscenáciou Božská komédia, prednášal Mário
Tomášik z Bratislavy.
V sobotu už tradične pokračoval v kultúrnom dome.
Sprievodnou akciou bola výstava neprofosionálnych
fotografov Svet mojimi očami, ktorú si mohli návštevníci festivalu prezrieť. Do súťaže sa zapojili ľudia zo 7
krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Francúzsko,
Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko). Z Krásna sa zúčastnili Peter Michnáč, František Kvašňovský, Lenka
Drahňáková, Dominik Štrba, Anna Melišová a iní. Svoje

práce vystavovali aj deti o Základnej umeleckej školy,
ktoré vytvorili práce na tému Naše mesto, pod vedením
Alice Nadzamovej.

nešťastiach. Najväčšie povodne zasiahli mesto v roku
1813, 1893, 1925, 1941, 1958, 1997, 2001... V
súčasnosti je predsedom DHZ Štefan Ploštica a

V sobotňajšom programe vystúpila skupina Karmel zo
Zákopčia + Ji:Dí z Krásna, pop-rocková hudobná skupina Twitters z Nižnej nad Oravou. Približne o 18:00
vystúpil bývalý SuperStarista Peter Bažík z Oravy,
ktorý zdvihol divákov z kresiel. Po ňom vystúpila rocková hudobná skupina s prvkami poprocku a hardrocku The Elements z Čierneho Balogu. Z Českej republiky pricestovali Runaway My Son.
Celý festival uzatvorila známa poľská rock–metalová
hudobná skupina Frühstück. Spevák kapely vytvoril
skvelú atmosféru svojim bezprostredným chovaním.
Gospelové Kysuce organizuje Mesto Krásno nad
Kysucou spoločne s Občianskym združením Kultúrny
prameň z Krásna nad Kysucou.
Text a foto: ĽP

veliteľom Milan Buchta.
Pri príležitosti 85. výročia sa konala súťaž
hasičských družstiev na štadióne. Slávnosti sa zúčastnili aj hasiči z partnerských miest, z Českej a Poľskej
republiky, ako aj z Chorvátska.

Družstvá a umiestnenie:
1. Zmiešané družstvo mužov a žien z Radôstky
2. Krásno nad Kysucou – muži
3. Oščadnica – muži
4. Dunajov
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Krásňan

Voľby primátora a poslancov MZ 2010
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby primátora mesta Krásno nad Kysucou 27. novembra 2010
Mestská volebná komisia v Krásne nad Kysucou podľa § 23 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Jozef Grapa, Ing., 52 r., primátor,
Krásno nad Kysucou č. 1223, koalícia – Hnutie za demokraciu, SMER – sociálna demokracia

Strana demokratickej ľavice
15. Miloš Lastovica, 43 r., robotník, Krásno n. Kys. č.
14,nezávislý kandidát
16. Rudolf Masár, 36 r., obchodný zástupca, Krásno n.
Kys. č. 111,SMER-sociálna demokracia
17. Jaroslava Mečárová, Bc., 29 r., asistentka, Krásno n.
Kys. č. 173, Ľudová strana-Hnutie za demokratické
Slovensko
18. Peter Michnáč, 29 r., obchodný zástupca, Krásno n.
Kys. č. 936, Kresťanskodemokratické hnutie
1. Ľubomíra Bodorová, Mgr., 58 r., zamestnanec štátnej 19. Terézia Mináriková, 31 r., hospodárka, Krásno n.
správy, Krásno n. Kys., Zákysučie č. 641, Hnutie za
Kys., Blažkov č. 1490, Ľudová strana-Hnutie za demodemokraciu
kratické Slovensko
2. Rudolf Brhel, 35 r., údržbár, Krásno n. Kys. č. 162,
20. Gregor Nadzam, 18 r., študent, Krásno n. Kys.,
Kresťanskodemokratické hnutie
Blažkov č. 575, Slovenská demokratická a kresťanská
3. Milan Buchta, 52 r., šofér, Krásno n. Kys č. 935,
únia-Demokratická strana
Komunistická strana Slovenska
21. Alica Nadzamová, Mgr., 40 r., riaditeľ ZUŠ, Krásno
4. Marián Čimbora, Ing., 47 r., technik, Krásno n. Kys. č. n. Kys., Blažkov č. 575, Slovenská demokratická a kres103,Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
ťanská únia-Demokratická strana
5. Pavel Čimbora, Ing., 58 r., riaditeľ firmy, Krásno n.
22. Martin Ondruška, Mgr., 29 r., pedagóg, Krásno n.
Kys., Blažkov č. 1444, Slovenská národná strana
Kys. č. 70, SMER-sociálna demokracia
6. Ján Dubeň, 59 r., technik, Krásno n. Kys., Blažkov č.
23. Jozef Pauk, PhDr., 58 r., pedagóg, Krásno n. Kys. č.
601, Slovenská demokratická a kresťanská únia125, Kresťanskodemokratické hnutie
Demokratická strana
24. Miroslav Rábik, 43 r., zámočník, Krásno n. Kys.,
7. Božena Ďurčanová, 55 r., podnikateľka, Krásno n.
Zákysučie č. 1123, Ľudová strana-Hnutie za demokraticKys., Drozdov č. 547, Slovenská národná strana
ké Slovensko
8. Ľubomír Faktor, Ing., 40 r., podnikateľ, Krásno n.
25. Miloš Šuráb, 36 r., technik plynových zariadení,
Kys. č. 142, Kresťanskodemokratické hnutie
Krásno n. Kys. č. 1710, Hnutie za demokraciu
9. Marta Jozefíková, PhDr., 57 r., vedúca personálneho 26. Peter Šuráb, 39 r., podnikateľ, Krásno n. Kys.,
odboru, Krásno n. Kys. č. 26, Kresťanskodemokratické
Blažkov č. 1358, SMER-sociálna demokracia
hnutie
27. Jozef Timek, 49 r., živnostník, Krásno n. Kys.,
10. Anton Kašuba, 51 r., živnostník, Krásno n. Kys.,
Zákysučie č. 1705, SMER-sociálna demokracia
Zákysučie č. 1368, Hnutie za demokraciu
28. Jana Tomášková, Mgr., 35 r., sociálna pracovníčka,
11. František Kolembus, 62 r., dôchodca, Krásno n. Kys. Krásno n. Kys. č. 1117, SMER-sociálna demokracia
č. 1276, Slovenská národná strana
29. Oľga Vaňovcová, 58 r., dôchodkyňa Krásno n. Kys.,
12. Jaroslav Kormanec, 55 r., administratívny pracovBlažkov č. 571, Hnutie za demokraciu
ník, Krásno n. Kys. č. 169, Slovenská demokratická
30. Vladimír Vaňovec, 59 r., vodič, Krásno n. Kys.,
a kresťanská únia-Demokratická strana
Zákysučie č. 637, Ľudová strana-Hnutie za demokratic13. Vladimír Kormanec, Ing., 26 r., technik, Krásno n.
ké Slovensko
Kys., Blažkov č. 564, nezávislý kandidát
31. Ján Zátek, 45 r., živnostník, Krásno n. Kys. č. 1273,
14. Jaroslav Kulla, 36 r., manažér, Krásno n. Kys. č. 1336, Hnutie za demokraciu

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva
27. novembra 2010. Mestská volebná komisia
v Krásne nad Kysucou podľa § 18 zákona SNR
č. 346/1990 Zb.o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 1 Dolné
Krásno zaregistrovala týchto kandidátov:
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25. Anna Marčanová, Mgr., 39 r., lekárnik, Krásno n.
Kys. č.347, Kresťanskodemokratické hnutie
26. Mária Murčíková, 52 r., štátny zamestnanec, Krásno
1. Viliam Bielik, Mgr., 54 r., pedagóg, Krásno n. Kys. č. n. Kys. č. 1097, Slovenská demokratická a kresťanská
únia-Demokratická strana
477, Kresťanskodemokratické hnutie
27. Jozef Murín, Bc., 59 r., majster, Krásno n. Kys. č.
2. Peter Božek, 51 r., elektrotechnik, Krásno n. Kys.,
251, Komunistická strana Slovenska
Kalinov č. 1414, Slovenská národná strana
28. Emil Ondrušek, 57 r., skladový pracovník, Krásno
3. Erika Brodová, 30 r., živnostník, Krásno n. Kys. č.
1475, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko n. Kys. č. 1331, Ľudová strana-Hnutie za demokratické
Slovensko
4. Vojtech Buchta, 48 r., referent kontroly, Krásno n.
29. Jaroslav Pagáč, 48 r., prednosta MsÚ, Krásno n.
Kys. č. 1435, nezávislý kandidát
Kys. č. 1433, Hnutie za demokraciu
5. Mirolav Capek, 47 r., živnostník, Krásno n. Kys.,
30. Veronika Paršová, 20 r., administratívny pracovník,
Kalinov č. 1463, Hnutie za demokraciu
6. František Čimbora, Ing., 51 r., živnostník, Krásno n. Krásno n. Kys. č. 1435, nezávislý kandidát
31. Štefan Ploštica, 62 r., vedúci dopravy, Krásno n.
Kys. č.1617, SMER-sociálna demokracia
7. Miroslav Čimbora, 41 r., podnikateľ, Krásno n. Kys., Kys. č. 1233, SMER-sociálna demokracia
povrchom
parcely 38
číslo
7250/29 katastri
obce
tak,č.aby
Uzn. č.č.1530,
78/2010
– MZ národná
schvaľujestrana
návrhovú komisiu 32.
Pavol Podolák,
r., živnostník,
Krásno
n. Kys.
Kalinov
Slovenská
stavebník
p.
Jozef
Hájny
mohol
na
tomto
mieste
realizov zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr. 1186,
Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
8. Peter Fudor, 20 r., živnostník, Krásno n. Kys.,
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, vať stavbu žumpy.
33. Peter Poláček, Ing., 42 r., elektrotechnik, Krásno n.
Kalinov č. 1144, Strana demokratickej ľavice
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
č. 108,č.Kresťanskodemokratické
hnutie
9. Uzn.
Igor Gašper,
29schvaľuje
r., živnostník, Krásno n. Kys. č. Kys.
parcelné
98/1 o výmere 20 m2 na
položenie novič. 79/2010Ing.,
– MZ
Radoslav
Polák,
31 r., podnikateľ
1301,
Strana demokratickej
ľavice
nového
stánku
p. Emilovi
Kováčovi,Krásno
Krásnon.č.Kys.
250č.za
– predloženie
žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP-3.2b- 34.
192,
SMER-sociálna
demokracia
prenájom 100 eur ročne.
2010/01
za účelom
realizácie
projektu
10. PavolROP
Gavlas,
51 r., technik,
Krásno
n. Kys.„Bystrická
č. 1499,
č. 85/2010
schvaľuje
dolina
– pre cestovný ruch
stvorená“, ktorého ciele sú 35.Uzn.
Richard
Rábik, 39– r.,MZ
referent,
Krásnoodpredaj
n. Kys. č. časti
Kresťanskodemokratické
hnutie
2 vybratému uchádzaobce
a
platným
pozemku
č.
9074/2
o
výmere
22
m
v
súlade
s
platným
územným
plánom
1020, Slovenská demokratická a kresťanská únia11. Mária Goreková, Ing., 52 r., vedúca odd. MsÚ
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo- čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
Demokratická
strana
Čadca, Krásno n. Kys. č. 205, nezávislý kandidát
ja mesta;
eur/m2.
36.
Milan
Rebroš,
JUDr., 35 r., hasič-záchranár, Krásno
12.– Milan
Jesenský,
Mgr., 63
r., dôchodca,
Krásno
n.
zabezpečenie
realizácie
projektu
po schválení
žiadosti
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
n.
Kys. č.o1303,
SMER-sociálna
demokracia
Kys.
č. 274, Hnutie za demokraciu
o
NFP;
12416/6
výmere
102 m2, 12415/2
o výmere 1415 m2,
2, 6068/12
37.
Emil oSýkora,
Krásno361
n. m
Kys.
č.
13.– Miroslav
Kasaj,
44 r., stolár,
Krásno5%
n. Kys.
č. 230,
financovanie
projektu
vo výške
z celkových
12415/7
výmere48
21 r.,
m2živnostník,
, 6068/1 o výmere
2
2
oprávnených
výdavkovzanademokratické
projekt t.j. vo Slovensko
výške 10 997,50 1384,
o výmere
87zamdemokraciu
, 6068/22 o výmere 177 m , 6068/23
Hnutie
Ľudová strana-Hnutie
2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
eur.
o
výmere
18
m
38.
Jozef
Šadlák,
58 r., podnikateľ, Krásno n. Kys. č.
14. Michal Koňuch, Mgr., 29 r., manažér, Krásno n.
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia 207,
Májová
1098,
022
01
za cenu 10 eur/m2.
SMER-sociálnaČadca
demokracia
Kys. č. 1160, Kresťanskodemokratické hnutie
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
Krásno n.
15. Alojz Kormanec, 47 r., podnikateľ, Krásno n. Kys. č. 39. Štefan Štrba, Ing., 56 r., elektrotechnik,
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
č. 1435,KN
Kresťanskodemokratické
hnutie
1378,
SMER-sociálna
demokracia
Uzn.č.
81/2010 – MZ
schvaľuje odpredaj parcely číslo Kys.
s parcelou
č. 6780/174.
2
40.
Pavol
Šustek,
49
r.,
automechanik,
Krásno n.o Kys.,
16.
Ľubomír
Kovalovský,
r., prevádzkový
3747/32
o výmere
21 m49 p.
Vladimírovi zámočník,
Poštekovi,
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu
nájme
č. 942, majetku
Ľudová sstrana-Hnutie
za demokratické
Kysucká
1 euro skandidát
podmienkou, že bude Kalinov
nehnuteľného
obcou Stará Bystrica
na realizáKrásno n.cesta
Kys. 1002
č. 203,zanezávislý
uskutočnená
zámena42
zar.,
pozemok
č. Krásno
371, ktorého
je vlastciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Slovensko
17.
Miroslav Kováč,
skladník,
n. Kys.
č.
2. Hlasovalo sa
níkom
v
podiele
z
celkovej
výmery
926
m
č. 89/2010
– MZ
odročuje
návrh
na riešenie
41.Uzn.
Silvester
Šustek,
73 r.,
dôchodca,
Krásno
n. Kys. cinč.
1301, SMER-sociálna demokracia
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).
253,
Komunistická
strana
Slovenska
18. Miriam Kozáková, 33 r., štátny zamestnanec,
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
42. Stanislav Šustek, 60 r., vodič, Krásno n. Kys. č.
Krásno
n.
Kys.
č.
1163,
Strana
občianskej
solidarity
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga- poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa preĽudová
strana-Hnutie
za členov
demokratické
19. Jánfarské
Kubala,
65 r., dôchodca,
n. Kys. č. 239,
nizuje
pastoračné
centrumKrásno
prostredníctvom
hnu- 1275,
hodnotí
i výška
odmeňovania
komisií Slovensko
a rokovací
Jana Šusteková, 42 r., čašníčka, Krásno n. Kys. č.
Hnutie
za demokraciu
tia
kresťanských
detí a mládeže v sume 498 eur. 43.
poriadok.
Príspevok
sa čerpá
z kapitoly
a navýši
sa v kapiUzn.
č. 91/2010
– MZ beriezanademokratické
vedomie kontrolu
plne1494,
Ľudová
strana-Hnutie
Slovensko
20. Katarína
Kubišová,
51 r., školstva
opatrovateľka,
Krásno
n.
tole príspevky.
niaOľga
uznesení.
44.
Šušoliaková, Mgr., 42 r., invalidná dôchodkyKys.
č. 1378, Slovenská národná strana
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého ňa,Uzn.
č.
– MZ berie na kandidát
vedomie inf. rozbor
Krásno92/2010
n. Kys. č.1435,nezávislý
21. Dagmar Labáková, Mgr., 43 r., riaditeľka KIC-DK,
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.
45. Pavol Targoš, 60 r., dôchodca, Krásno n. Kys. č. 313,
Krásno n. Kys., Kalinov č. 1969, nezávislý kandidát
Hnutie za demokraciu
22. Peter Ladňák, Ing., 37 r., technik, Krásno n. Kys. č.
46. Anna Trauerová, Ing., 46 r., štátny zamestnanec,
985, Kresťanskodemokratické hnutie
Krásno n. Kys. č. 1163, SMER – sociálna demokracia
23. Juraj Lahuta, Ing., 48 r., živnostník, Krásno n. Kys.
47. Marianna Zuzčáková, Ing., 31 r., samostatný radca,
č. 1282, Hnutie za demokraciu
Krásno
n. Kys. č. 1331, Sloboda a Solidarita
24. Jana Lehotská, Mgr., 37 r., pedagóg, Krásno n. Kys.
č. 976, Kresťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod číslo 2 Horné Krásno
zaregistrovala týchto kandidátov:

2 0 1 0

V o ľ b y

3. Jaroslav Kormanec, 55 r., technik,
Krásno nad Kysucou č. 169, koalícia – Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko,
Slovenská národná strana, Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana

VOĽBY 2010

V o ľ b y

2 0 1 0

2. Michal Koňuch, Mgr., 29 r., manažér,
Krásno nad Kysucou č. 1160, nezávislý kandidát

Krásňan

6

Z MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Krásňan

Uznesenia z MZ zo dňa 6. septembra 2010
Uzn.č. 129/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: Pavol Targoš, Miroslav Capek, PhDr. Jozef Pauk,
overovateľov zápisnice Mgr. Gabriela Bírová, Mgr. Milan
Jesenský a program rokovania MZ s doplnením o bod určenie volebných obvodov.
Uzn.č. 130/2010 – MZ schvaľuje:
- úver pre spoločnosť Krasbyt, s.r.o, Krásno nad Kysucou
na realizáciu stavby decentralizácie výroby tepla do výšky
850.000 eur podľa indikatívnej ponuky Slovenskej sporiteľne,
- splatnosť úveru do 10 rokov,
- pristúpenie Mesta Krásno nad Kysucou k záväzku.
Uzn.č. 131/2010 – MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra – tajným hlasovaním.
Uzn.č. 132/2010 – MZ schvaľuje volebnú komisiu na voľbu
kontrolóra mesta v zložení: Ing. Mária Goreková, Vojtech
Buchta, MUDr. Milan Peteraj, zapisovateľku volebnej
komisie Alenu Gavlasovú, predsedom komisie na voľbu
kontrolóra mesta – Vojtech Buchta.
Uzn.č. 133/2010 – MZ schvaľuje pracovný úväzok hlavného
kontrolóra Mesta Krásno nad Kysucou v rozsahu 4,5 hodiny
denne.
Uzn.č. 134/2010 – MZ dňa 6. 9. 2010 v tajnom hlasovaní na
voľbu hlavného kontrolóra schválilo Ing. Oľgu Šumskú
Lastovicovú s počtom hlasov 10 z celkového počtu 13 prítomných poslancov.
Uzn.č. 135/2010 – MZ zamieta žiadosť p. Fogadovej Ľudmily, Dom služieb Krásno nad Kysucou o výmenu okien.
Dom služieb – riešiť komplexne v rámci rozpočtu roku 2011.
Uzn.č. 136/2010 – MZ odstupuje žiadosť MUDr. Jany
Peterajovej, Krásno nad Kysucou 1367 o obnovu priestorov
detskej ambulancie na správcu priestorov KRASBYT s tým,
že väčšie investície budú riešené v rozpočte roku 2011.
Uzn.č. 137/2010 – MZ odročuje žiadosť skupiny občanov –
obyvateľov Mesta Krásno nad Kysucou, Kalinov – Ul. –
Záhradná o zaasfaltovanie pri prejednávaní rozpočtu na rok
2011.
Uzn.č. 138/2010 – MZ odročuje žiadosť o odstránenie
inžinierskych sietí z pozemku p. Barbory Janasovej, Kalinov
č. 951. Mesto dá vypracovať geometrický plán a v budúcoročnom rozpočte bude riešiť odkúpenie pozemku.
Uzn.č. 139/2010 – MZ schvaľuje odpredaj nebytových
priestorov o rozlohe 1,43m2 v zdravotnom stredisku pre
Gajdičiar, s.r.o. Krásno č. 1367 za cenu 150 eur/m2.

Uzn.č. 140/2010 – MZ odročuje žiadosť R. Uhriča, Struhy
1275 s tým, že mu mesto ponúkne iný priestor – na križovatke Ul. Lesníckej a SNP.
Uzn.č. 141/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku
p.č. 12409/5 o rozlohe cca 280 m2 Komerc družstvu,
Kuzmányho 10, Žilina za cenu 6 eur/m2 s tým, že si dá
vypracovať GP na vlastné náklady.
Uzn.č. 142/2010 – MZ schvaľuje:
– prijatie úveru vo výške 49.900 eur
MZ v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
resp. príslušných ustanovení Štatútu daného mesta alebo
obce schvaľuje prijatie prevádzkového úveru vo výške 49.900
eur poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a.s. so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:
31 575 951, IČ DPH: SK 2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
MZ zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blanko
zmeny za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
Uzn.č. 143/2010 – MZ schvaľuje pre komunálne voľby 2
volebné obvody s celkovým počtom 13 poslancov
1. HK + Kalinov – 8 poslancov
2. DK + Blažkov + Zákysučie – 5 poslancov
Celá Lesnícka ulica je v Hornom Krásne.
Uzn.č. 144/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o založení záujmového združenia právnických osôb „ Vodárenské združenie Stredných Kysúc.“
Uzn.č. 145/2010 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o zákaze požívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach.
Uzn.č. 146/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení, ruší uzn.č. 123/2010.
Uzn.č. 147/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky
z kontroly hospodárenia Krasbytu, s.r.o. za rok 2009
Uzn.č. 148/2010 – MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta a RO, Krasbytu a TJ Tatran za I. polrok 2010.
Uzn.č. 149/2010 – MZ berie na vedomie správu
o bezpečnostnej situácií a priestupkoch v Krásne.
Uzn.č. 150/2010 – MZ berie na vedomie inf. správu
o priebehu inv. akcií mesta prednesenú primátorom mesta.

Uznesenia z MZ zo dňa 11. októbra 2010
Uzn.č. 151/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení: Mgr. Michal Koňuch, Mgr. Milan Jesenský, Ján
Kubala, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Pavol Targoš
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 152/2010 – MZ schvaľuje predaj pozemku p.č.
12587/12 o výmere 1521 m2 a p.č. 3755/15 o výmere 1574 m2 za
cenu 100 euro pre Patrika Sedláka, bytom Krásno č. 677.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 153/2010 – MZ neschvaľuje žiadosť J. Ševeca, ul.
Násypy 1225 na dobudovanie chodníka medzi ihriskom
a rod. domami.
Uzn.č. 154/2010 – MZ odročuje žiadosť Ing. J. Lahutu –
Lapek o odpredaj pozemku pred budovou pohostinstva.
Uzn.č. 155/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti pozemku
p.č. 12409/9 o výmere 1020 m2 a p.č. 12409/10 o výmere 560
m2 za cenu 6 eur/m2 pre Komerc družstvo, Kuzmányho 10,
Žilina.
Uzn.č. 156/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 157/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o prevzatí dlhu

medzi Mestom Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, Krásno
nad Kysucou a Caterpillar Financial Services ČR, Partizánska
89, Banská Bystrica tak ako je uvedené v navrhnutej zmluve
s tým, že od 23 splátky bude uzatvorená nová leasingová
zmluva medzi Mestom Krásno nad Kysucou a Caterpillar
Financial Services ČR, Partizánska 89, Banská Bystrica.
Uzn.č. 158/2010 – MZ schvaľuje návrh úpravy rozpočtu tak
ako bol predložený.
Uzn.č. 159/2010 – MZ schvaľuje dodatok k VZN o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta.
Uzn.č. 160/2010 – MZ berie na vedomie správu
dobrovoľného hasičského zboru.
Uzn.č. 161/2010 – MZ schvaľuje návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku mesta podľa predloženého zoznamu.
Uzn.č. 162/2010 – MZ schvaľuje smernicu a harmonogram
zimnej údržby .
Uzn.č. 163/2010 – MZ berie na vedomie správu kontrolórky
z vykonanej kontroly na ZŠ Krásno za rok 2009.

Krásňan

AKTUALITY

Volebné obvody
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa § 9 zákona
SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 06.09.2010 č.
143/2010 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou
bude mať 13 poslancov, ktorí budú zvolení v 2 volebných
obvodoch.
Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa: Dolné Krásno t.j.
od cintorína a od MsÚ smerom dole – ulice: SNP, 1. mája,
Námestie mieru, Lazná, Hôrky, Jána Palárika, Štefana
Kováča, Kpt. Karola Pagáča, Obrancov mieru, Žilinská,
Bajcarová, Kysucká cesta, osady: Gašov, Šurábov,
Zákysučie – ulice: Staničná, Leonarda Sojčaka, Dielničky,
Uhliská, Vlčovská, osady: Grapov, Jantov, Gundašov,
Sýkorov, Macurov, bytovky: 1984, 1985, 1996, 1997, 1998,
1999, Blažkov – Drozdov, osady: Nižné Vane, Vyšné Vane –
bude zvolených 5 poslancov.
Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa: Horné Krásno t.j.
od cintorína a od MsÚ smerom hore – ulice: SNP od cintorína hore, 1. mája od MsÚ hore , Lesnícka, 9. mája, Struhy,
Revolučná, Mládežnícka, MUDr. Hálka, osady: Gavlasov,
Šustkov, bytovky: 1117, 1119, 1050, 206, 207, 1019, 1020, 1160,
1163, 1270, 1274, 1275, 1301, 1303, 1331, 1378, 1384, 1433, 1434,
1435, 1499, 1538, 1617, 1652, Kalinov – ulice: Družstevná,
Kalinovská, Záhradná, Nábrežná, Školská, Bohovičov,
Škerenčákov, Radovka I., Radovka II., Jozefíkov, Šustkov –
Jedličník, Kuljovských, osady: Lastovicov, Capov, Hackov,
Maslákov, Jarabicov bude zvolených 8 poslancov.

FALLFEST 2010

15. októbra 2010 sa v Kultúrnom dome v Krásne nad
Kysucou uskutočnil nultý ročník hudobného festivalu
FALLFEST 2010. Organizátormi podujatia boli členovia kapely
KOMA v spolupráci s Mestským úradom v Krásne nad
Kysucou.Hudobne festival potešil najmä priaznivcoch rockovej muziky. Predstavili sa kapely z okolia Kysúc a ako hosťa
organizátori privítali speváčku zo Žiaru nad Hronom, Lenku
Libjakovú s kapelou. Medzi vystúpujúcimi kapelami boli: GARDEN OD THE MADNESS Z Turzovky, GRIP z Kys.N.Mesta, LL
BAND zo žiaru nad Hronom, KOMA z Krásna nad Kysucou
a kapela MAD FREQUENCY z Čadce.
Súčasťou programu bola tombola o ceny, ktoré venovali
účinkujúce kapely. Po pozitívnych ohlasoch a podpore od
mestského zastupiteľstva v Krásne sa s najväčšou pravdepodobnosťou stretneme na ďalšom ročníku hudobnej akcie
Fallfest 2011. V pláne je podujatie rozšíriť o ďalšie hudobné
štýly a preniesť z priestoroch kultúrneho domu na novo
postavené námestie. Organizátori ďakujú všetkým
návštevníkom, kapelám a všetkým ďalším ľuďom, ktorí rozličnou formou prispeli k uskutočneniu tejto vynikajúcej akcie.

7

Mestská polícia informuje
Mestská polícia
Mesta Krásno nad Kysucou
Ulica 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Linka tiesňového volania: 0800 100 159
Email: mestskapolicia@mestokrasno.sk
Správa o činnosti Mestskej polície za obdobie od 1. 1. 2010 do
30. 9. 2010. V období od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010 bolo odslúžených 6 136 hodín v priamom výkone služby. Na priechodoch
pre chodcov v blízkosti škôl bolo odslúžených 140 hodín.
V tomto období bolo vyriešených 489 priestupkov.
Z toho v doprave bolo vyriešených:
– 212 priestupkov, 25 v blokovom konaní, 187 vyriešených
pokarhaním
Priestupky proti verejnému poriadku:
– 277 priestupkov, 35 v blokovom konaní, 242 vyriešených
pokarhaním
Došlo k zlepšeniu dopravnej situácie na úseku parkovania na
trávnikoch, v zákazoch státia. Najviac sa zlepšila situácia pri
dodržiavaní dopravnej značky zóna zákazu zastavenia pri
kostole, kde k porušovaniu dochádza už len sporadicky a vo
väčšine prípadov len u vodičov ktorí nemajú trvalé bydlisko
v našom meste. Taktiež došlo k zlepšeniu na úseku dodržiavania VZN mesta o trhovom poriadku. Jednak tým, že bolo
vytvorené centrálne trhovisko ale v neposlednej rade aj častými kontrolami, ktoré MsP vykonávala v lokalitách kde sa trhový predaj uskutočňoval. V uvedenom období bola činnosť MP
taktiež zameraná na kontrolu vodných tokov riek Kysuca
a Bystrica, u ktorých dochádzalo k ich kumulovaniu v čase
častých zrážok.
V mesiacoch jún, júl, august bola činnosť MP zameraná na
dodržiavanie zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Hlavne na venčenie psov a znečisťovania
verejných priestranstiev psími exkrementami. Po častých kontrolách a umiestnením odpadkových košov pre psie exkrementy, aj na tomto úseku došlo k zlepšeniu situácie.
MP vykonávala preverovania sťažností občanov na úseku
občianskeho spolunažívania. Po príchode hliadky MP na
miesto šetrenia, bolo po diskusii s účastníkmi sporu navrhnuté riešenie daného sporu a vo väčšine prípadov došlo k zjednaniu nápravy ktorá vyhovovala obom zúčastneným stranám.
MP spolupracovala s Rybárskym zväzom pri kontrole povodia
riek Bystrica a Kysuca, so zameraním na dodržiavanie povoleného odchytu rýb v uvedených lokalitách.
Asistencie MP:
– MP asistovala exekútorským úradom pri výkone ich právomocí.
MP asistencie Záchrannej zdravotnej služby pri transporte
agresívnych zranených osôb.
– MP privolávala a asistovala HaZZ SR pri hasení požiarov
a sama sa podielala na hasení menších požiarov na území
mesta.
MP asistovala pri odchyte túlavých psov v meste.
Roman Felszeghy, náčelník MP

Ako sa bude volať
naše námestie?
V druhej polovici tohto roka začali v meste práce na výstavbe novej pešej zóny. Súčasťou tohto projektu je aj
námestie pri Kultúrnom dome. Keďže práce pokračujú rýchlym tempom a nové námestie už začína ukazovať svoju tvár,
nadišiel čas začať rozhodovať o jeho názve. A presne v tomto
bode by sme o pomoc pri vybere názvu pre naše nové
námestie chceli požiadať občanov mesta. Svoje návrhy a
postrehy, ako by sa nové námestie pred Kultúrnym domom
mohlo volať nám môžte poslať na mail
sekretariat@mestokrasno.sk, alebo vhodiť do schránky
mesta v prízemí MsÚ. Po zozbieraní dostatočného počtu
Vašich i našich nápadov ich všetky uverejníme na stránke
mesta a rozhodneme.
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ROZHOVOR S PRIMÁTOROM

Krásňan

Najmladšie mesto vo výstavbe...
1. Pán primátor,
v našom meste sa
v poslednom období
udialo veľa pozi-tívneho a nakoľko sa blíži
koniec volebného
obdobia, môžete nám
zhrnúť, čo všetko sa
v Krásne podarilo zrealizovať?
Nemôžem hodnotiť celé
štvorročné volebné obdobie, nakoľko ja som vo
funkcii primátora oficiálne od 15. februára
2010, ale od leta minulého roka som ako zástupca primátora viedol
naše mesto, a preto budem hodnotiť toto moje viac ako ročné
pôsobenie vo vedení mesta. Najviac ma teší, že v Krásne sa podarilo naštartovať investičné projekty, ktoré mu dávajú novú tvár.
V tomto období sme zrekonštruovali dom smútku a celý cintorín
dostáva nový vzhľad. Tento rok sme tiež odovzdali do užívania
ďalšie štyri bytovky na sídlisku Zákysučie. Toto sídlisko začína
mať charakter príjemného bývania, kde nachádzajú svoj nový
domov rodiny nielen z Krásna, ale i z blízkeho okolia a nezriedka
prejavujú záujem o pridelenie bytu aj rodiny z Kysuckého Nového
Mesta či Žiliny. Ďalej sme v tomto roku odovzdali do užívania
divácku časť futbalovej tribúny, ktorú nám závidia nielen okolité
obce, ale i fanúšikovia, ktorí tu prídu za futbalom z celého
Slovenska. Cez prázdniny sme otvorili tri športové ihriská, či už je
to multifunkčné ihrisko v športovom areáli alebo viacúčelové
ihrisko v školskom areáli a ihrisko pri škole Blažkov. Nepoznám
mesto, ktoré by počas jednych letných prázdnin vybudovalo tri
ihriská. Budovaním športovísk chceme dať možnosť mladým ľuďom
a deťom, aby nesedeli pri počítačoch alebo v reštauráciách, ale aby
mali príležitosť športového vyžitia. V škole u Blažkov sme
zrekonštruovali tiež sociálne zariadenia, ktoré boli v otrasnom
stave, vymenili sme okná i radiátory a vykonali ďalšie nevyhnutné
práce, aby škola spĺňala všetky potrebné kritériá. Je potrebné
spomenúť i most v Kalinove U Šustka, ktorý nás preslávil po
celom Slovensku a zámky na znak lásky a priateľstva si tam
pripevnili dokonca i návštevníci zo zahraničia. Veľmi ma potešilo,
že sme zohnali finančné prostriedky na rekonštrukciu tepelného
hospodárstva. Tento problém sa riešil skoro 10 rokov, ale nikdy sa
nenašlo definitívne riešenie. Už minulú zimu sme sa obávali, či
dokončíme vykurovaciu sezónu a tento rok nám hrozilo, že túto
zimu nezabezpečíme vykurovanie bytov, či budov napojených na
centrálnu kotolňu. Viac ako štyridsaťročné rozvody boli v dezolátnom stave a viac sme vykurovali trávniky ako budovy. Najviac si
však cením, že sme začali s budovaním námestia a centrálnej
mestskej zóny, hoci Krásno bolo oficiálne mestom, architektonicky
nemalo charakter mesta a najviac práve chýbalo námestie a pešia
zóna, kde by sa ľudia stretávali a mali priestor na relax. Žiakov
a pedagógov určite potešila i rekonštrukcia a nadstavba Základnej
školy – Mládežnícka. Zrekonštruovali sme všetky pavilóny, vymenili sa okná a zateplili všetky objekty. Nadstavili sme objekt jedálne
i dielní, kde vznikli nové triedy a kompletne sa zrekonštruovala
kuchyňa a nainštalovala sa tam nová technológia. Po dlhom období
konečne sme urobili zateplenie a výmenu okien na zdravotnom
stredisku a budova, ktorá bola vstupnou bránou do mesta, dostáva
nový tvar. Okrem týchto veľkých investičných akcií, sme zrealizovali množstvo menších, či už je to rekonštrukcia ciest, označenie

ulíc a budov smerovými tabuľami, osvetlenie divadelnej sály
v kultúrnom dome, rekonštrukcia verejného osvetlenia a mnoho
ďalších akcií.
2. Pán primátor, len zo spomínaných akcií je zrejmé, že za
ten rok, čo ste vo funkcii, sa preinvestovalo toľko, čo
predtým nebolo zvykom za oveľa dlhšie obdobie, odkiaľ
sú finančné prostriedky?
Nemal som čas porovnávať posledných 20 rokov, ale keď zalovím
v pamäti, tak tieto investičné akcie pravdepodobne presahujú hodnotu investičných akcií, ktoré boli preinvestované do môjho nástupu. Je potrebné povedať, že v plnej miere využívame eurofondy či
možné dotácie z jednotlivých ministerstiev, alebo samosprávneho
kraja. Nedá mi, aby som pri spomínaní financovania nepoďakoval
za podporu pánovi prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi, županovi
Jurajovi Blanárovi. Vždy keď zlyhali moje možnosti, boli a sú
ochotní nášmu mestu pomôcť. Nie je možné rozvíjať mesto, ak
primátor nevie, kam sa má obrátiť pre získanie finančnej podpory.
Treba pripomenúť, že všetky tieto akcie sa realizovali bez toho, aby
mesto predalo, čo i len jednu mestskú budovu.
3. Toľko aktivít počas jedného roka ma navádza na otázku,
či ešte máte pripravené aktivity do budúceho obdobia?
Ak chceme, aby sa naše mesto rozvíjalo, je potrebné pokračovať
v tom tempe i pre budúce roky. Keď som sa rozhodol kandidovať,
tak chcem okrem toho, čo je potrebné dokončiť v štádiu rozpracovaných aktivít, začať hneď od budúceho roka ďalšími. Bez toho, aby
mal primátor víziu, ako má mesto vyzerať o štyri roky a ako to
dosiahnuť, bol by hazard kandidovať a riziko, že Krásno začne opäť
stagnovať. Veď napr. len tým, že sme začali stavať bytovky, mesto
prvý rok zvýšilo počet obyvateľov po niekoľkoročnom poklese.
Mám v pláne viacero väčších či menších projektov, ktoré sú
odkonzultované s jednotlivými ministrami, či županom. Vzhľadom
k tomu, že ešte nie je volebná kampaň, zverejním ich vo svojom
volebnom programe a určite občanov Krásna budem informovať, čo
chcem a akým spôsobom v našom meste urobiť. Preto som sa aj
rozhodol kandidovať, aby naše mesto naďalej pokračovalo v začatej
práci a aby náhodou nenastala stagnácia, ktorá by nás všetkých do
budúcnosti mrzela. Dúfam, že mi občania dajú dôveru, aby som
mohol pokračovať v začatej práci a aby sme spoločne vybudovali
z Krásna mesto, v ktorom budeme radi bývať a žiť.
Ďakujeme za rozhovor
Nový dom smútku – Základný kameň verejného priestranstva – Most lásky a
priateľstva cez rieku Bystricu – Kaplnka v Zákysučí...časť stavieb, ktoré sa
dokončili, mnohé sú vo fáze dokončovania....

Krásňan

AKTUALITY
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Multifunkčné
ihrisko otváral
Robert Fico

Expremiér Robert Fico 29. augusta 2010 otvoril v Krásne
multifunkčné ihrisko, na ktoré prispel úrad vlády, kým bol Fico
ešte premiérom. „Ide zrejme o posledné ihrisko z projektu, keď
úrad vlády podporoval výstavbu takýchto ihrísk s umelým povrchom. Je to symbolické, že posledné ihrisko Robert Fico otvorí
v najmladšom meste na Slovensku," povedal primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. Takýchto ihrísk sa na Slovensku postavili
stovky, s ich financovaním vláda začala v roku 2007. Úrad vlády
na ihrisko s rozmermi 20 x 40 metrov prispel sumou približne
39 000 eur. „Mesto investovalo približne rovnakú sumu. Plus
sme zabezpečili zemné práce," povedal primátor. Slávnostnú
atmosféru dotvárala Ženská folklórna skupina, Folklórny súbor
Drevár. Po otvorení sa odohral priateľský zápas, ktorého sa
zúčastnil aj expremiér. Nové ihrisko posvätil dekan Pavol Špita,
ktorý má k športu veľmi blízko. Slávnosti sa zúčastnil aj
poslanec NR SR Ján Podmanický a predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár, poslanci MZ.

Informácia
V poslednú augustovú nedeľu bolo dané do užívania nielen
pre športovcov, ale aj pre širokú verejnosť ihrisko s umelým
trávnikom vedľa novej tribúny. V prvom mesiaci ho využívali obyvatelia z Krásna zdarma. Od októbra 2010 je navrhovaný cenník pre Tatran Krásno nad Kysucou takýto:
1 hod. 3,5 eur
1,5 hod. 5 eur
1 hod. s osvetlením 5,5 eur
1,5 hod. s osvetlením 7 eur
Upozornenie: v cene nie sú zahrnuté šatne!
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Dvaja Krásňania
na Knihobraní

23. októbra 2010
sa v Čadci konalo
Kysucké knihobranie,
čiže úroda kysuckej
literatúry. Zúčastnil
sa ho aj spisovateľ
Miloš Jesenský s knihou Knihotaje a Ľubica Podoláková s knihou Keď sadá tma.
Na podujatí vystúpilo
Divadlo Skala s
rozprávkou Stretnutia
v daždi.
V programe vystúpila aj kapela Veľký
dom, Divadlo Eva a
hosťom večera bola
herečka Zuzana
Kronerová.

Dúchanie do pahrieb
Aká je naša minulosť? Aké sú naše dejiny? Vieme
všetko o Krásne, o našom meste? Na čo máme byť
hrdí? Hľadajme, dúchajme do pahreby našej minulosti a iskrička preletí a rozdúcha sa plamienok,
ktorý nám prezradí zaujímavé súvislosti a skutočnosti. Ak to dokážeme, budú o nás všetci vedieť... Blíži sa
výročie vzniku ČSR. Kto sa o to pričinil, že oslavujeme? Vzniku Československa po 1. svetovej vojne
predchádzala tzv. Pittburská dohoda, ktorú podpísali zástupcovia amerických Slovákov v máji 1918
v americkom meste Pittsburk. Medzi podpísanými
menami sa hrdo vyníma aj meno Andrej Schustek.
Pri mene však nie je nič napísané. Prečo? To musíme
zistiť my v Krásne. Viem isto, že to bol Krásňan.
Narodení
Prečo?...
Marek
Viktória zemepis
Madajová,
Liliana Králiková,
KeďMasnica,
som vyučovala
a dejepis
na našej
škole
v
Krásne,
isto
viem,
že
v
jednom
tzv.“albume
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
pohľadníc“
videla
pozdrav
napísaný:
Tomáš
Krupa,som
Peter
Škereň,
Samuel
Brňák,„Srdečne
Denisa
Vás
pozdravujem,
odchádzam
do
Ameriky
a mám už
Jančigová, Teresa Fojtíková
schif kartu na loď“. Škoda, že som pohľadnicu
nevypýtala od žiaka Šusteka a neodložila! Ale všetci
Úmrtie
žiaci sa zaujímali o pohľadnice a o známky na nich.
Pavel
Kurinec
72 r.,historický
Mária Kopásková
80 r.,
Bol by
to teraz
dokument,
že Justína
Andrej
Lastovicová
73
r.,
Rozália
Ďuranová
90
r.,
Šustek bol rodák z Krásna nad Kysucou. Anna
Preto Vás
prosím, ak
niekto Poláčková
z Vás mali tú
Vojtušová
87byr.,ste
Agnesa
62pohľadnicu,
r., Františekasi
z roku
tak ju Kocifaj
odovzdajte
Mestský
21
Šutek
59 1905,
r., František
51 r.,na
Lukáš
Grapaúrad
v
Krásne
nad
Kysucou
do
redakcie
Krásňana
alebo
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73
r.,
primátorovi.
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., ŠteKto má internet a vie dobre po anglicky, nech hľadá
fan
Koleno
80 r. – jeho potomkov. Vraj Američania
nášho
rodáka
majú zoznamy všetkých našich emigrantov. Pýtajte
Sobáše
sa doma svojich starých a prastarých rodičov
a hľadajte
doma
v starých
odložených
knihách
Marián
Krupa
a Júlia
Jakubíková,
Peter
Pavlík aadokladoch.Blahutová,
Prezrite ajJán
staré
povaly
a skrine.
Pomôžte
Zuzana
Gavlas
a Jana
Vaňovcová,
nám rozdúchať
túto pahrebu
minulosti,
aby sme
Martin
Cech a Miroslava
Pošteková,
Jozef Šadlák
a
rozdúchali
plameň
radosti,
že
aj
my
máme
svoju
Lenka Macurová
slávu... Vopred ďakujeme!
JĎ
V. Hornišová, učiteľka na dôchodku

Matrika

Krásňan

Krásňan

ŠKOLSTVO

Spomienky na vojnu
a školské roky

Sviatosť birmovania
10. októbra 2010

V mene žiakov ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou – Kalinov by sme sa
chceli poďakovať pani Margite Maslákovej z Krásna nad Kysucou –
Kalinov za to, že prišla medzi nás – piatok 8. 10. 2010 v popoludňajších
hodinách a porozprávala nám „Ako sa žilo kedysi.“ Deti sa pýtali
rôzne otázky a pani Masláková im odpovedala. Keď sa jej deti pýtali,
že či by chcela vrátiť ten čas späť, alebo že či je teraz lepšie – povedala,
že by nič nechcela vrátiť a jediné čo si praje je, aby sme boli všetci
šťastní, usmiati, veselí a nezabúdali sme na Pána Boha. Zažila vojnu a
povedala, že to bolo hrozné a že si máme vážiť to čo máme teraz.
Aké hračky mali vtedy deti?
Väčšina z nás hračky nemala – iba tak handrové bábiky a rôzne
kamienky a to čo sme našli v lese... Po vyučovaní sme pásli kravy,
behali sme, rozprávali sme sa a keď sa zvečeriavalo zahnali sme kravy
domov a večer pri petrolejovej lampe sme písali úlohy a učili sa.
Nemali sme toľko voľného času ako vy. Museli sme pomáhať rodičom
pri rôznych prácach – nosiť vodu, kopať zemiaky, pásť kravy....
Čo ste dostali na Vianoce od Ježiška?
Na Vianoce sme sa celý štedrý deň pôstili a večer pri stromčeku
ozdobenom jablkami, orechami, zabaleným cukrom v papieri sme sa
spoločne pomodlili a išli večerať. Na štedrú večeru sme mali hrachovú

MŠ Prvosienka
V školskom roku 2010/2011 čakali deti z MŠ Prvosienka
nové vymaľované triedy, na chodbách nová dlažba. Bola
spustená aj nová plynová kotolňa.
V tomto školskom roku ako nám povedala pani riaditeľka
Anna Šarláková navštevuje MŠ spolu 150 detí z toho v alokovanej triede pri ZŠ Michalkov je 20 detí a v novootvorenej
alokovanej triede v ZŠ Mládežnícka je 18 detí. Prípravku kde
sa deti zaškolujú pred vstupom na základnú školu navštevuje
spolu 64 detí. O detičky sa stará 15 pani učiteliek, ktoré pre
ne pripravujú zaujímavé aktivity v súlade so Školským vzdelávacím programom. Deti majú triedy pre lepšiu orientáciu
pomenované ako Včielky, Vtáčatá, Slniečka, Motýliky,
Kačiatka.
Aby bolo deťom veselšie, prišli ich v mesiaci september
potešiť klauni, kúzelníci a artisti z cirkusu.
V jesennom období sa deti môžu tešiť na množstvo
ďalších akcií – Šarkaniáda, Tekvicové kráľovstvo, Európsky
deň rodiny a školy.
Kolektív detí a pani učiteliek MŠ Prvosienka čakajú
v tomto školskom roku 2010/2011 aj veľké oslavy 40. výročie
fungovania. My budeme určite pri tom.
JĎ
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polievku so sušenými slivkami, pečený chlieb, v ktorom v strede bol
kúsok soli a koláč „babu“. Darčeky sme nedostávali, ani sme nemali
také „bohaté stoly“ ako máme teraz. Večer sme išli spoločne na
polnočnú sv. omšu. Peši v mrazoch, ale boli sme šťastní a veselí.
Aké jedlá sa varili?
Vtedy bola v každom dvore krava – mali sme mlieko, tvaroh,
maslo, zemiaky sme si vypestovali a kapustu. Mäso sme mali iba
zriedka kedy, chovali sme síce prasa – ale bolo nás veľa a mäso sme
mali iba výnimočne. Mali sme takú striedmu stravu – zemiaky,
kapustu, mlieko...
Mali ste sladkosti?
Sladkosti bolo veľmi málo. Pamätám si, že ako deti sme v škole
dostali na Mikuláša pierko a dva cukríky a boli sme takí šťastní. Doma
nám väčšinou upálili cukor na karamel a to sme mali cukríky.
Kde ste chodili do školy?
Chodila som do tejto vašej školy, mali sme 1 triedu v nej sme sa
spolu učili prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci. Veľa nás bolo.
Čo ste nosili na desiatu?
Desiaty sme dostávali až po vojne v škole – chlieb a mlieko inak
cez vojnu sme desiaty nemali.
Pamätáte sa aj vojnu?
Áno, vojna bola hrozná – chudoba, bieda. Ničoho nebolo. Mama
nám kupovala topánky až o 3 čísla väčšie, aby sme ich dlhšie nosili.
Mali sme iba jedny topánky a keď sme prišli zo školy sme sa vyzuli
a behali bosí. Aj oblečenia sme mali málo, koľko razy sme museli
čakať na peci, kým nám uschli veci a mohli sme ísť von. Pamätám sa
hlavne na koniec vojny keď prišli Rusi – tí sa tu cítili ako doma. Boli tu
aj Nemci, ani tí ako ľudia neboli zlí. Dokonca môj otec bol veľmi chorí
a ten nemec zavolal ich nemeckého lekára, ktorí dal otcovi lieky a bolo
mu lepšie. Ale pamätám si hlavne ako sme sa tešili na Rusov, lebo sme
vedeli, že už skončí vojna.
Čo ste kupovali v obchode?
Na tovar sa čakalo, mali sme potravinové lístky, mohli sme si kúpiť
iba 1 chlieb, alebo po kile múky.... Nebolo toľko tovaru ako teraz.
Chodili ste so školou na výlet?
Chodili, ale iba tuna ku vode a tak.
Aké pomôcky ste mali do školy?
Iba čítanku a písanku. Ale v tej čítanke boli také pekné básničky
o našom Slovensku a cítili sme sa taký hrdí sami na seba.

Na prejav úcty k starším nestačí len jeden mesiac v roku,
úcta k nim by mala byť dennou samozrejmosťou. V rodine, na
pracovisku, v čakárni u lekára, jednoducho všade. Kto sa
naučí vážiť si šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe
nepovšimnutý. Nájdime si preto všetci čas, vľúdne slovo,
úsmev pre starších neustále, nielen počas októbra.
Preukážme im úctu – zaslúžia si ju.
Mesto Krásno nad Kysucou pri príležitosti MESIACA
ÚCTY K STARŠÍM pripravilo dňa 26. 10. 2010 pre
všetkých seniorov v meste kultúrny program a
posedenie s občerstvením. Stretnutie sa konalo v sále
Kultúrneho domu a v úvode sa všetkým prihovoril primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý zdôraznil, že si máme našich
starších spoluobčanov vážiť a ďakovať im za ich obetavosť
a lásku nielen v mesiaci október, ale po celý rok. Potom nasledovalo vystúpenie žiakov zo Základnej umeleckej školy
v Krásne nad Kysucou, ktorý si pripravili pásmo piesní a tancov. V závere vystúpili bratia Kristekovci, ktorí zahrali na
ľudovú nôtu a hrali našim seniorom aj počas posedenia pri
dobrom vínku. Všetci seniori boli obdarovaní kvetom a tiež
upomienkovým darčekom, ktorí si pripravili pre nich študenti
SOŠ-drevárskej v Krásne nad Kysucou. Študenti z tejto školy
sa akcie aj osobne zúčastnili. Mesto Krásno nad Kysucou
akciu pripravilo v spolupráci s Klubom dôchodcov, Jednotou
dôchodcov a Zväzom zdravotne postihnutých v Krásne. JĎ
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6. kolo Kysucké repete

V 6. kole Kysuckého repete sme si opäť vypočuli
nových interpretov.
V úvode sa predstavili postupujúci interpreti z minulého kola Terézia Švaňová s piesňou Koukej se mnou si
píseň broukej, Jarmila Ondreášová zaspievala pieseň
Babičkin úsmev a víťazka minulého kola Dagmar
Labáková sa predstavila s piesňou Asi, asi. Zazneli aj
nové piesne v podaní nových spevákov.
Ako štvrtý v poradí vystúpil Ján Pupík s piesňou
Krásne dni, po ňom Ján Cyprich – Není všechno paráda
a Anton Hančin zaspieval pieseň Na návrší taký dom.
Ako hosť programu vystúpili Anna a Slavomír
Benkovci, ktorí vniesli na pódium krásnu romantickú
atmosféru a za svoje vystúpenie zožali veľký potlesk
v sále. Poradie na prvých troch priečkach:
1. Ján Pupík Krásne dni
2. Jarmila Ondreášová Babičkin úsmev

3. Anton Hančin Na návrší taký dom
V tomto kole sme sa museli rozlúčiť so súťažiacou
Jarmilou Ondreášovou z Krásna nad Kysucou, ktorá
bodovala už v troch kolách. Pravidlá súťaže sú také, že
po troch umiestneniach za sebou na niektorom z
prvých troch miest, sa musíme so spevákom rozlúčiť.
Miesto pani Ondreášovej teda postupuje zo štvrtého
miesta pán Ján Cyprich s piesňou Není všechno paráda.
Víťazovi Jánovi Pupíkovi gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť, za to že nám svojim vystúpením spríjemnili nedeľňajší večer.
Ďakujeme sponzorom Mestu Krásno nad Kysucou,
Montáža Miroslavovi Capekovi, Radoslavovi Polákovi
a 1. Stavebnej sporiteľni, ktorí venovali ceny do tomboly. Darčekový kôš darovalo víťazovi Mesto Krásno nad
Kysucou a odovzdal ho primátor mesta Ing. Jozef
Grapa.
JĎ

Oľga Bezačinská
spievala v Japonsku
Z nášho mesta pochádza veľa osobností, ktoré nás reprezentujú nielen u nás
doma, ale aj v zahraničí. Naša rodáčka operná speváčka Oľga Bezačinská, ktorá
už desiaty rok pôsobí ako sólistka Národného divadla moravskoslezského
v Ostrave, sa na základe úspešného konkurzu v rakúskej metropole Viedeň
(spomedzi 950-tich uchádzačov), v týchto dňoch zúčastňuje šesťtýždňového
umeleckého turné po Japonsku s divadlom Stadttheater Baden bei Wien.
Účinkuje v opere G.Pucciniho La Bohéme v postave Musetty. Predstavenia
s medzinárodným obsadením sa konajú na tak prestižných scénách, ako je
Symfponia Iwakuni v Hiroshime, Kitara Concert hall v Sappore, či Nova Hall
v Tokyu. Našej úspešnej opernej speváčke prajeme vydarené turné a dúfame,
že po návrate sa s nami podelí o svoje zážitky z tejto nádhernej a pre nás
ďalekej krajiny. JĎ

Krásňan

KULTÚRA

Spisovateľ a historik Pavel
Dvořák v Krásne

Dňa 30. septembra 2010 navštívil Krásno známy historik
a spisovateľ Pavel Dvořák.
Na Kysuciach sa zúčastnil
medzinárodného festivalu
Etnofilm Čadca 2010. V prírodovednej expozícii v
Krásne sa stretol aj so žiakmi ZŠ Mládežníckej na
besede. Prijal ho aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa
a sprevádzal riaditeľ
Kysuckého múzea Dr. Miloš Jesenský.
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Miloš Jesenský sa oženil

Blahoželáme nášmu kolegovi z redakcie a spisovateľovi Milošovi Jesenskému, ktorý sa 4. septembra
2010 oženil so Zuzanou Kubicovou z Čadce.
Mladomanželom želáme všetko dobré a veľa krásnych
chvíľ v Krásne nad Kysucou.
Redakcia

Kalinovský kostol
vysvätený
pred 10. rokmi
Základný kameň Kostola Božského Srdca Ježišovho bol
posvätený ešte 30. júna 1995. So stavbou sa začalo až neskôr.
Stavbu kostola inicioval Mons. Ondrej Sandanus. Zvony posvätil
v zime 1999 vtedajší pomocný biskup František Rábek. 20.
októbra 2000 slávnostnú posviacku celebroval J. Em. Ján
Chryzostom kardinál Korec.
24. októbra 2010 sa konala slávnostná
svätá omša k 10. výročiu posviacky, ktorú
celebroval Mons. Ondrej Sandanus spolu s
mietnymi správcami dekanom Pavlom Špitom a kaplánom Miroslavom Hložným. Sv.
omše sa zúčastnil aj primátor mesta Ing.
Jozef Grapa.
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OSOBNOSTI KRÁSNA NAD KYSUCOU
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Doc. Dr. Ing. Milan Škrobian, CSc.
Rozhodli sme sa v našej redakcii pátrať po Krásňanoch, ktorí šíria
dobré meno nášho mesta. Dnes predstavujeme muža, ktorý pôsobí na technickom poli a pôsobil až v ďalekom Japonsku, prispieva do vedeckých časopiseckých publikácii a je členom mnohých
profesných organizácii.

Seniori v Ružomberku
Dňa 23. septembra 2010 sa konala v Ružomberku prehliadka seniorských speváckych
súborov „Ružomberská lýra seniorov“. Už v poradí 6. ročník zorganizovala Jednota dôchodcov
na Slovensku. Prehliadky sa zúčastnila aj Ženská folklórna skupina a spevácky súbor
Krásňanka z Krásna nad Kysucou. Obidve skupiny reprezentovali naše mesto piesňami a zvykmi z nášho kraja. Za účasť si prevzali ďakovné listy, ktoré ich povzbudia k ďalšej činnosti. JĎ

MATRIKA
Narodení
Juraj Zuzčák, Sára Jánošíková, Matúš Capek, Sára
Drahňáková, Soňa Rábiková, Stela Gavlasová, Laura
Klimíková, Adam Holaza, Lucia Králiková, Petra
Vaňovcová, Radoslav Maslík, Michal Cvengroš, Marek
Klanduch, Tomáš Čimbora, Mathias Kuljovský, Katarína
Kuljovská, Ema Mihaldová

JUBILANTI
September – október 2010
85 ročný

Imrich Zátek

80 roční

Jolana Jesenská
Rudolf Koňušík
Pavlína Masláková
Alfonz Targoš

Sobáše
Michal Kysela a Stanislava Sýkorová
Ing. Štefan Gavlas a Monika Plánková
Ing.Martin Koleda a Ing. Mária Buchtová
Ing. Juraj Šramko a Mgr. Beáta Nagyová
Ing. Jozef Obselka a Ing. Oľga Poláčková
Peter Rábik a Terézia Kapitulčinová
Peter Jedinák a Monika Vilčeková
Ing.Štefan Mačuga a Mgr.Miroslava Pagáčová
Juraj Ševčík a Zuzana Kubišová
Miroslav Hanuliak a Barbora Šurinová
Radoslav Šutý a Mária Štrbová

75 roční

Hermína Čamborová
Františka Franeková
Štefánia Kubalová
Pavlína Matečková
Ľudmila Pecková
Justína Škerenčáková

70 roční

Ladislav Bakala,
Helena Bohovičová,
Emil Gavlas,

Úmrtia
Irma Malináková 76r., Vincent Sýkora 79r., Aurélia Ševecová 81r., Peter Mitka 71r., Ing. Miroslav Jacek 52r.,
Adam Jakubec 72r., Helena Poláčková 64r., Ivan Hajný
66r., Anna Rosinová 83r., Helena Buchtová 71r., Rudolf
Jakubec 48r., Ľudmila Ďuranová 77r.,Viliam Mizera 42r.,
Jozefína Nevedelová 81r., Jozef Matejov 82r., Matej
Rábik 83r., Emília Šusteková 77r., Kamila Jakubcová 88r.

Justína Jakubcová,
Štefánia Poláčková,
Ivan Poštek,
Mária Štefková,

Narodil sa 14. novembra 1956 v Žiline. Študoval v r. 1972 – 1976
na Strednej Priemyselnej
škole baníckej v Banskej
Štiavnici (odbor Hutníctvo
neželezných kovov). Neskôr
pokračoval v r. 1976 – 1981 na Hutníckej fakulte, Vysokej
školy technickej v Košiciach (odbor Hutníctvo).
Pokračoval v praxi a ďalšom vzdelavaní, získal viacero
titulov:
1981 – 1982 Oceľové konštrukcie n. p. Krásno nad
Kysucou – technik
1982 – 1986 Interná ašpirantúra, Hutnícka fakulta,
Vysoká škola technická Košice
1987 – CSc. Hutníctvo (školiteľka: Prof. Ing. Dagmar
Kmeťová, CSc., dizertačná práca: Štúdium procesu hydrogenácie zliatiny Ti-Al-Mn pri zvýšených tlakoch vodíka)
1986 – 1987 Výskumný ústav racionalizácia ložísk Žilina – výskumný pracovník
1987 – 1994 Hutnícka fakulta, Vysoká škola technická
Košice – výskumný pracovník
1991 – 1994 Tóhoku University Sendai, Japonsko –
študijný pobyt
1994 – 2001 Katedra neželezných kovov, Hutnícka
fakulta, Technická univerzita v Košiciach – odborný asistent
1997 „Doctor of Philosophy“ – Institute for Advanced
Materials Processing, Tóhoku University Sendai,
Japonsko (supervisor: Prof. Takeo Fujino, PhD thesis:
Study on the Syntheses and Crystal Structures of Some
Rare-Earth Sulfides)
1998 – 1999 Pilot Project EC – Environmental
Management (Long-life Learning Institute
Dipoli, Helsinki University of Technology, Fínsko) – tútor
1999 – 2000 Alumina Plant Jajarm, Iránska islamská
republika – vedúci supervízie Central Control Laboratory
2000 Doc. – Hutníctvo (Habilitačná práca: Štúdium

fázových vzťahov a syntéza sulfidov v kvaternárnych systémoch Y-Ba-Cu-S a Nd-Ba-Cu-S)
2001 – 2006 Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Hutnícka fakulta, Technická univerzita
v Košiciach – docent
Stal sa členom v profesných organizáciacha ďalšie
aktivity: Člen Vedeckej rady Hutníckej fakulty Technickej
univerzity v Košiciach, Vedúci kolektívu grantovej úlohy
VEGA 1/0390/03-9244 (2003 – 2005). Šéfredaktor
odborného časopisu Acta Metallurgica Slovaca (od roku
1995), Člen Rady vysokých škôl SR, Člen akademického
senátu HF TU v Košiciach (podpredseda), Člen informatizačnej komisie TU v Košiciach, Člen rady pre elektronické
vzdelávanie na TU v Košiciach, Poverenec fakulty pre
informatiku a informatizáciu.
Okrem vedeckých aktivít, pôsobil aj na pedagogickom
poli – vypracoval koncepcie a zavedenie nových predmetov, prednášal, viedol cvičenia a semináre v dennom
i diaľkovom štúdiu, prednášal v doktorandskom štúdiu.
Bol garantom predmetov denného a diaľkového štúdia,
členom štátnych a rigoróznych skúšok a vedol mnohé
diplomové práce...
Počet publikácií (len vedecké časopisecké publikácie):
52, počet citácií: 65
V súčasnosti pracuje pre firmu SAPA Profily a.s. so sídlom v Žiari nad Hronom. Materská firma SAPA je pôvodom
zo Švédska. Pracuje na pozícii projektový manažér. Istý
čas pôsobil v Iráne a bol na mnohých zahraničných pobytoch. Tri roky pracoval v Japonsku. Medzi jeho koníčky
patria šachy, programovanie a kvalitná sci-fi.

Kalendár vývozu separovaného zberu
pre rodinné domy 2010
November
December

Blažkov
22.
20.

Krásno Kalinov
23.
24.
21.
22.

Mária Šurinová

Rozprávková nedeľa
Ako sme sľúbili deťom, po prázdninách sa uskutočnila ďalšia rozprávková nedeľa, tentoraz s rozprávkou O múdrej
sove. Rozprávka v podaní hercov z divadla Makovice zo Žiliny ukázala deťom aký dôležitý je vzťah človeka k prírode, životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Dúfame, že deti si z rozprávky zobrali ponaučenie o dôležitosti hygienických
návykov a o tom ako nám môžu bacily uškodiť, veď prišla jeseň a s ňou aj chrípkové obdobie... Ani v túto nedeľu nechýbal
moderátor, spevák Ľubomír Harcek, ktorý deti vždy zabáva spevom, hrami a súťažami. Deti počas súťaží boli odmeňované
sladkosťami, ktoré im spolu s peknou rozprávkou osladili nedeľu. Ďalšia rozprávková nedeľa bola 24. októbra 2010 – Ako
išlo vajce na vandrovku.
JĎ

K A L E N D Á R I U M 2 010
NOVEMBER
DECEMBER
– 27. ročník cestného behu s me-dzinárodnou
– Stretnutie s Mikulášom
účasťou Krásňanská desiatka štart na
– Ohňostroj
štadióne Krásno 14. 11. 2010 o 10.00 hod.
(zmena programu možná, priebežne budeme
– Ondrejovské hody
informovať)
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OSLAVY 1925 – 2010

Krásňan

Futbalisti TJ Tatran 85 rokov

Za dlhoročnú prácu a činnosť v TJ Tatran boli ocenení:
Zľava: Anton Štrba, Stanislav Galgánek, Anton Galgánek, Silvester Šustek, Ing. Juraj Blanár
(predseda ŽSK), Ing. Jozef Grapa (primátor mesta), Ľubomír Murčo, Ján Chmúra, Arnošt Michalík

Z

ačiatky futbalu sa datujú do rokov 1920 – 1921. Vtedy prvá
miestna jednota Orla zakúpila dve lopty, s ktorými mládež cez
nedele skúšala hrať futbal „na násypoch“. Prvými priekopníkmi
futbalu v Krásne sa stali Vavrinec Gašperák, Blažej Zátek, Šutika a
Belák. Telovýchovnú jednotu založili v lete 1925 a dostala názov Orol.
Neskôr v roku 1930 založili TJ Sokol a v roku 1949 sa zmenil názov
Športového klubu na TJ Drevina Krásno a neskôr na TJ Tatran
Krásno, ktorý ostal dodnes. V roku 1925 po mnohých tréningoch

vystupuje už vyzretejšie mužstvo. „Krásno svojou minulosťou,
prítomnosťou a veríme, že najmä budúcnosťou, je predurčené stať sa
športovou baštou Kysúc a vo futbale, popri Žiline, aj celého
severozápadného Slovenska.“ (Jan Novák, priekopník futbalu v
Krásne). V slávnostné popoludnie sa stretli mužstvá z Krásna,
Chorvátska a Hrnčiaroviec.
oradie víťazov: 1. Markovac – Chorvátsko, 2. Hrnčiarovce SR,
3. Krásno – internacionáli „B“, 4. Krásno – internacionáli „A“

P

Fotoarchív TJ Tatran 1925 – 2010

Najslávnejšia futbalová jedenástka – Ihrisko so starou tribúnou – Drevené oplotenie ihriska – Neúplny futbalový výstroj, Janko Novák, 1925 – Oslavy 50. výročia TJ Tatran Krásno, 1975
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