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Svätý Mikuláš s deťmi
rozvietil vianočný stromček
„Hojnosti, prajnosti,
úrodajnosti, v komorách,
stodolách všetkého dosti.
Aby ste mali na deťoch
potešenie, na statečku
rozmnoženie...“
(Takto sa v Krásne
nad Kysucou
vinšovalo na
Štedrý deň.
Použité z knihy
J. Veličku: Kysuce)

Dňa 5. decembra 2010
pred mestským úradom
rozvietil vianočný
stromček Svätý Mikuláš
spolu s deťmi a so svojimi pomocníkmi anjelom
a čertom. Krásny stromček svieti aj na námestí
pri kostole a pred kostolom v Kalinove.
Vianočná výzdoba a
štedrá snehová nádielka
navodzujú blížiace sa
Vianoce, sviatky radosti
a pokoja...
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Výsledky volieb 2010
ZÁPISNICA mestskej volebnej komisie o výsledku
volieb v meste do mestského zastupiteľstva a primátora mesta Krásno nad Kysucou 27. novembra 2010
Počet volebných obvodov
2
Počet volebných okrskov
6
Počet okrskových volebných komisií,
ktoré zaslali výsledok hlasovania
6
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov
5 366
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
2 451
Počet odovzdaných obálok
2 450
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby
2 389 do MZ
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť
13
Počet zvolených poslancov
13
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby
2 396 primátora

Primátor mesta
Za primátora mesta bol zvolený:

1. Ing. Jozef Grapa
Hnutie za demokraciu SMER – sociálna demokracia,
1 790 hlasov
Ďalšie poradie kandidátov na primátora:
2. Jaroslav Kormanec, 340 hlasov
3. Mgr. Michal Koňuch, 266 hlasov

Poslanci mestského zastupiteľstva
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského
zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci
v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Volebný obvod 1
1. Miloš Lastovica
Nezávislý kandidát, 244 hlasov
2. Ing. Vladimír Kormanec
Nezávislý kandidát, 215 hlasov
3. PhDr. Marta Jozefíková
Kresťanskodemokratické hnutie, 212 hlasov
4. Anton Kašuba
Hnutie za demokraciu, 208 hlasov
5. Peter Šuráb
SMER – sociálna demokracia, 202 hlasov

Volebný obvod 2
1. Jaroslav Pagáč
Hnutie za demokraciu, 327 hlasov
2. Mgr. Milan Jesenský
Hnutie za demokraciu, 323 hlasov
3. Ing. Mária Goreková
Nezávislý kandidát, 317 hlasov
4. Mgr. Michal Koňuch
Kresťanskodemokratické hnutie, 298 hlasov
5. Pavol Targoš
Hnutie za demokraciu, 264 hlasov
6. Vojtech Buchta
Nezávislý kandidát, 247 hlasov
7. Miroslav Capek
Hnutie za demokraciu, 229 hlasov
8. Miroslav Čimbora
Slovenská národná strana, 225 hlasov

Náhradníci
kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu
získaných hlasov:
Volebný obvod 1
1. Milan Buchta, Komunistická strana Slovenska, 196 hlasov
2. Jaroslav Kormanec Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 178 hlasov
3. Božena Ďurčanová, Slovenská národná strana, 172 hlasov
4. PhDr. Jozef Pauk, Kresťanskodemokratické hnutie, 152 hlasov
5. Mgr. Ľubomíra Bodorová, Hnutie za demokraciu, 149 hlasov
6. Ján Dubeň, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 148 hlasov
7. Oľga Vaňovcová, Hnutie za demokraciu, 141 hlasov
8. Rudolf Brhel, Kresťanskodemokratické hnutie, 105 hlasov
9. Miroslav Rábik, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 105 hlasov
10. Ing. Ľubomír Faktor, Kresťanskodemokratické hnutie, 100 hl.
11. Vladimír Vaňovec, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 100 hlasov
12. Mgr. Alica Nadzamová, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, 98 hlasov
13. Miloš Šuráb, Hnutie za demokraciu, 91 hlasov
14. Jozef Timek, SMER – sociálna demokracia, 87 hlasov
15. Peter Michnáč, Kresťanskodemokratické hnutie, 86 hlasov
16. Mgr. Martin Ondruška, SMER – sociálna demokracia, 85 hlasov
17. Ján Zátek, Hnutie za demokraciu, 85 hlasov
18. Ing. Marián Čimbora, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 82 hlasov
19. Ing. Pavel Čimbora, Slovenská národná strana, 70 hlasov
20. Rudolf Masár, SMER – sociálna demokracia, 66 hlasov
21. František Kolembus, Slovenská národná strana, 53 hlasov
22. Bc. Jaroslava Mečárová, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 48 hlasov
23. Mgr. Jana Tomášková, SMER – sociálna demokracia, 45 hlasov
24. Jaroslav Kulla, Strana demokratickej ľavice, 30 hlasov
25. Terézia Mináriková, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 30 hlasov
26. Gregor Nadzam, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 24 hlasov
Volebný obvod 2
1. Ing. Anna Trauerová, SMER – sociálna demokracia, 202 hlasov
2. Mária Murčíková, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 189 hlasov
3. Mgr. Dagmar Labáková, Nezávislý kandidát, 185 hlasov
4. Alojz Kormanec, SMER – sociálna demokracia, 180 hlasov
5. Radoslav Polák, SMER – sociálna demokracia, 174 hlasov
6. Ing. Peter Ladňák, Kresťanskodemokratické hnutie, 163 hlasov
7. Pavol Gavlas, Kresťanskodemokratické hnutie, 158 hlasov
8. Marianna Zuzčáková Ing., Sloboda a Solidarita, 156 hlasov
9. Štefan Ploštica, SMER – sociálna demokracia, 152 hlasov
10. Ing. Juraj Lahuta, Hnutie za demokraciu, 149 hlasov
11. Bc. Jozef Murín, Komunistická strana Slovenska, 144 hlasov
12. Ján Kubala, Hnutie za demokraciu, 139 hlasov
13. JUDr.Milan Rebroš, SMER – sociálna demokracia, 133 hlasov
14. Ing. Štefan Štrba, Kresťanskodemokratické hnutie, 129 hlasov
15. Mgr. Jana Lehocká, Kresťanskodemokratické hnutie, 128 hlasov
16. Mgr. Viliam Bielik, Kresťanskodemokratické hnutie, 127 hlasov
17. Mgr. Anna Marčanová, Kresťanskodemokratické hnutie, 125 hl.
18. Emil Sýkora, Hnutie za demokraciu, 120 hlasov
19. Ing. Peter Poláček, Kresťanskodemokratické hnutie, 117 hlasov
20. Miroslav Kováč, SMER – sociálna demokracia, 115 hlasov
21. Mgr. Oľga Šušoliaková, Nezávislý kandidát, 115 hlasov
22. Pavol Podolák, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 102 hlasov
23. Ing. Igor Gašper, Strana demokratickej ľavice, 93 hlasov
24. Jana Šusteková, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 92 hlasov
25. Peter Fudor, Strana demokratickej ľavice, 91 hlasov
26. Ing. František Čimbora, SMER – sociálna demokracia, 84 hlasov
27. Peter Božek, Slovenská národná strana, 79 hlasov
28. Miroslav Kasaj, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 79 hlasov
29. Jozef Šadlák, SMER – sociálna demokracia, 79 hlasov
30. Ľubomír Kovalovský, Nezávislý kandidát, 72 hlasov
31. Katarína Kubišová, Slovenská národná strana, 62 hlasov
32. Emil Ondrušek, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 62 hlasov
33. Silvester Šustek, Komunistická strana Slovenska, 62 hlasov
34. Stanislav Šustek, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 54 hlasov
35. Veronika Paršová, Nezávislý kandidát, 52 hlasov
36. Miriam Kozáková, Strana občianskej solidarity, 51 hlasov
37. Pavol Šustek, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 47 hlasov
38. Richard Rábik, Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 46 hlasov
39. Erika Brodová, Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, 42 hlasov
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Poďakovania
Ďakujem všetkým obyvateľom Krásna nad Kysucou, ktorí sa
zúčastnili na voľbách. Zvlášť chcem poďakovať tým, ktorí podporili moju kandidatúru. Chcem ubezpečiť všetkých voličov, že
si nesmierne vážim každý hlas, ktorý mi odovzdali. Výraznú
podporu, ktorú som v meste dostal hodnotím ako prejav
dôvery a podpory práce i smerovanie, ktoré pod mojím
vedením Krásno nastúpilo a dáva mi novú energiu do ďalšej
práce. Chcem ubezpečiť všetkých občanov, že počas tohto
volebného obdobia chcem pokračovať v začatej investičnej
výstavbe, pokračovať v nových projektov ale i organizovať
nové športové i kultúrne podujatia a pokračovať v zlepšovaní
medziľudských vzťahov. Verím, že spoločnými silami sa nám
podarí rozvíjať naše mesto tak, že tu budeme radi žiť my i naše
deti a radi sa tu budú vracať návštevníci nielen zo Slovenska
ale i zo zahraničia.
Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
Ďakujem všetkým občanom, ktorí mi dali hlasy vo voľbách
do MZ. Všetkým prajem šťastné Vianoce a úspešný Nový rok
2011.
Pavol Targoš
poslanec MZ
Srdečne ďakujem všetkým spoluobčanom mesta, ktorí mi
prejavili dôveru a dali svoj hlas v komunálnych voľbách do
mestského zastupiteľstva v meste Krásno nad Kysucou.
Prajem všetkým krásne Vianoce a v Novom roku všetko
najlepšie!
Ing. Mária Goreková
poslankyňa MZ

Vážení Krásňania,
Ďakujem občanom za hlasy, ktoré mi odovzdali vo voľbách
do mestského zastupiteľstva.
Miroslav Capek
poslanec MZ

Tradičné hody na Svätého Ondreja
na námestí pred farským kostolom
sv. Ondreja... tento rok v znamení veľkých
mrazov, ale za to dobrej nálady...

decembrové číslo nášho časopisu nám pripomína, že
rok 2010 sa blíži ku koncu. Tento rok som celý prežil
s Vami v znamení veľkých investičných akcií, malých
i väčších kultúrnych a športových osláv. Veď v roku
2010 si naše mesto pripomenulo 685. výročie prvej
písomnej zmienky. Tiež požiarnici i futbalisti si
pripomenuli 85. výročie od ich založenia. V tomto roku
sa nám v meste podarilo viacero veľkých investičných
akcií ako sú:
rekonštrukcia základnej školy Mládežnícka, výstavba
futbalovej tribúny, rekonštrukcia verejného osvetlenia,
výstavba mosta v Kalinove, rekonštrukcia zdravotného
strediska, skolaudovanie štyroch bytových domov
v Zákysučí, výstavba nových kotolní na sídlisku Struhy,
vybudovanie viacúčelových ihrísk s umelých povrchom,
označenie ulíc, ale najmä výstavba námestia.
V odchádzajúcom roku 2010 sa nám podarilo aj
napriek niektorým nedostatkom dať mestu nový tvar a
spustiť impulz rozvoja. Uvedomujem si, že v našom
meste je potrebné ešte veľa urobiť k spokojnosti
všetkých. Prosím však o trpezlivosť, lebo nie vždy sa
dá hneď a všetkým vyhovieť. Dúfam, že spoločne sa
nám bude dariť aj v nadchádzajúcom roku 2011
a naše mesto sa bude ďalej rozvíjať k spokojnosti nás,
ale i hostí, ktorí prídu do nášho mesta.
Chcem Vám všetkým poďakovať za spoluprácu
a podporu aktivít, ktoré sme v meste vykonali. Prajem
Vám šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a do
nového roku veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania,
pokoja v rodine i na pracovisku a veľa síl do nových
úloh, ktoré nás v roku 2011 čakajú.
Ing. Jozef Grapa,
primátor mesta
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Nové námestie
stále vo výstavbe

Vianočné radovánky
Mesto Krásno nad Kysucou zorganizovalo v nedeľu 5.
decembra 2010 podujatie „Vianočné radovánky“, ktoré je
realizované v rámci projektu „Spoločné korene – spoločná
budúcnosť, ČESKO–SLOVENSKÉ radovánky“. Tento projekt je realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika. Na Námestí
mieru bolo od rána veselo. Všetkým sa prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Na javisku ho potom vystriedali folklórne skupiny nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Z Českej republiky sa predstavil Valašský
súbor Sedmikvítek, zo Zborova nad Bystricou súbor
Zborovanka a bratia Kristekovci z Klubiny. Samozrejme
nechýbali súbory z nášho mesta Drevár, Ženská folklórna
skupina a Krásňanka. Počas celého vystúpenia bola na
námestí prehliadka ľudových remesiel zo Slovenska
a z Českej republiky. Predviedli nám tradičné jedlo
„kapustňáky“, voskové figuríny, paličkovanie, zdobenie
medovníkov, zápjastky, tkaní na kolíkovém stávku.
Zároveň bola zdarma ochutnávka tradičnej slovenskej
a českej kapustnice a iných dobrôt.
Dúfame, že naši občania využili v tomto predvianočnom čase príležitosť zabaviť sa a využili tento čas aj
na milé stretnutie sa s priateľmi.
Vianočné radovánky pokračovali druhým dňom aj
v pondelok 6. decembra 2010. Počas tohto dňa deti zo základných škôl z Frenštátu pod Radhoštěm a z Krásna zdobili vianočné stromčeky v duchu starých tradícií a súčasnosti. Vytvorilo sa šesť skupín, z toho dve skupiny tvorili
deti z Frenštátu pod Radhoštěm(ČR) a 4 skupiny
z Krásna. Ozdoby na stromček pripravovali jednotlivé
školy na hodine výtvarnej výchovy a v školskom klube už
od októbra 2010. Pred tým ako začali deti zdobiť
stromčeky, pozreli si pásmo piesní, tancov a hudby, ktoré
predviedli žiaci ZUŠ Krásno a Frenštát. Originálne

vianočné stromčeky budú počas vianočných sviatkov
zdobiť priestory mestského úradu a priestory ďalších
verejných budov v meste – Kultúrny dom, školy
a zdravotné stredisko.
Počas podujatia sa uskutočnilo stretnutie učiteľov v záujme vytvorenia spolupráce a prípravy ďalších spoločných
aktivít do budúcnosti. Celé podujatie vyvrcholilo rozsvietením hlavného vianočného stromu na námestí pri KD
v Krásne nad Kysucou, ktoré bolo spestrené spievaním
vianočných kolied.
JĎ

Projekt „Spoločné korene – spoločná budúcnosť, ČESKO–SLOVENSKÉ radovánky“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom
rozvoja
a sociálneho
Námestie hospodárskeho
pred mestským
úradom
je pred rozvoja
mesta;
dokončením.
Práce však prerušilo nepriaznivé
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
počasie.
o NFP;
„Hneď ako sa bude dať, budú pokračovať. Potrebujeme
– dorobiť
financovanie
projektu
vo výške
5% zlavičiek,
celkových
ešte
drobné úpravy,
ktorými
sú osadenie
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
nová autobusová zástavka, vysadenie zelene," povedal
eur.
primátor Jozef Grapa.
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
Na vynovenom námestí tiež pribudne v jarných
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave
mesiacoch
s mramorovou
úpravou. Čo bude
v
bode 8 safontána
mení dátum
na 27. 9. 1996
znázorňovať,
ešte
nevedia.
Veria
však,
že počas
zim-číslo
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj
parcely
2
ných
mesiacoch
získajú
a Krásno bude
3747/32
o výmere
21 inšpiráciu
m p. Vladimírovi
Poštekovi,
niečo,
čo ho
presne
Kysucká
cesta
1002 vystihuje.
za 1 euro s podmienkou, že bude
uskutočnená
371, ktorého
je vlast„Malo by to zámena
byť niečo,začopozemok
toto mladéč.mesto
charakterizuníkom
podielevystihuje,"
z celkovejpovedal
výmeryprimátor.
926 m2. Hlasovalo
je,
čo hovnajviac
Hovorí, sa
podľa
zákona č.hľadá
258/2009
– par.
9a, odst.
9.
že
v súčasnosti
vedenie
mesta
aj nejaké
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
žiadosť
o
príspevok
finančné zdroje na vybudovanie detského ihriska
s na
dopravu detía hojdačkami.
do letného detského tábora, ktoré orgapreliezkami
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu„Našou víziou je vybudovanie krásneho námestia s fontátia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.
nou, lavičkami a ihriskom. Mamičky s deťmi prídu, nebudú
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapisa
musieť
báť, že ich ratolesti zrazí auto. Bude to nielen
tole
príspevky.
reprezentačná,
ale aj –oddychová
zóna." preloženie starého
Uzn. č.83/2010
MZ schvaľuje
Na
jar
sa
bude
pokračovať
aj
s prácami
pešej
mestského vodovodu nachádzajúceho
sa na
pod
zemským
zóne okolo kostola. V prvom rade treba podľa primátora preložiť elektrické vedenie do zeme.
„V súbehu s vykopovými prácami preložíme do zeme aj
vedenie verejného osvetlenia."
Hneď po celkovom dokončení a skolaudovaní zjazdu do priemyselnej zóny cestu spred kostola odklonia
a vybudujú tu pešiu zónu s osvetlením a lavičkami.

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizovať stavbu žumpy.
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie novinového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o výmere 87 m2, 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cintorínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.
Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.
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Rozprávková nedeľa

V nedeľu 5. decembra 2010 pokračovala rozprávková
nedeľa tentoraz s Mikulášom. Kultúrny dom sa v tento
deň naplnil do posledného miestečka a dokonca až
v dvoch predstaveniach. Mikuláš prišiel do nášho
mesta so svojím sprievodom – anjelom a zobral so
sebou aj čerta. Toho sa báli hlavne tí menší. Príbeh,
ktorý nám predviedli Mikuláš s anjelom a čertom, zaujal všetky detí a boli nápomocné anjelikovi pri výchove
čerta. Mikuláš si so sebou priniesol aj plný kôš darčekov, ktoré deťom rozdal so svojimi pomocníkmi. Pokiaľ
deti čakali na druhé predstavenie, o zábavu sa postaral

Minitalent show

Ľubo Harcek so „škriatkami“, ktorí pre deti pripravili
v priestoroch KD pri knižnici súťaže, ukazovačky, spoločne si zaspievali vianočné piesne. Detské očká, ale aj
oči dospelých sa rozžiarili, keď Mikuláš po rozdaní
darčekov v KD, nasadol do svojho koča a jeho tátoš ho
priviezol na nové námestie pri KD, kde spolu s občanmi nášho mesta rozsvietil vianočnú jedličku, ktorá sa
tam bude vynímať počas celých vianočných sviatkov.
Atmosféra Rozprávkovej nedele s Mikulášom bola neopísateľná. Dúfame, že všetky detí mali zážitok, ktorý
im spríjemní tento predvianočný čas.
JĎ
V našom meste sa tešia obľube rôzne zábavné i súťažné programy pre deti, ktoré organizuje miestne kultúrne stredisko a
uskutočňujú sa počas víkendových dní. Takouto akciou bolo
napríklad nedeľné popoludnie s názvom Miniplayback show.
Predstavilo sa na ňom jedenásť súťažiacich, a to jednotlivcov aj
kolektívov. Zaspievali, zatancovali, zabavili početné publikum.
Hosťom programu bol známy a u detí populárny spevák Peter
Bažík.
Podobné podujatie sa uskutočnilo v Základnej škole
v Kalinove 15. novembra 2010, kde pripravili pre žiakov
Minitalent show. Táto súťaž vznikla na motívy populárnej
Talentmánie. Súťažilo viacero žiakov – talentov. Porota ich ohodnotila. Prvé miesto získala Monika Lastovicová za hru na klavíri
(spievala a aj tancovala). Druhé miesto si s kruhmi vytancovala
Natália Minarčíková a tretie miesto si so skupinou Showdance
vybojovala Anetka Koňuchová. Vystúpili ešte Barborka
Potočárová s ľudovou piesňou, Michaela Capeková predviedla
kúzlo s kartami, Silvia Čimborová zahrala na flaute, Dávid
Šustek vystúpil so spevom, Tomáš Buchta žongloval s loptou a
Sarah Bratinová zaspievala anglickú pieseň od Sary Connor. LH
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Materská škola Prvosienka

„Vianoce – najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku.
Vo vzduchu povieva vianočná nálada,
pokoj, láska, starosť o tých, ktorých
máme radi.“
V tomto duchu prebiehal
adventný čas v MŠPrvosienka v Krásne
nad Kysucou.
Všetkým deťom
žiarili očká plné
radosti, očakávania a spokojnosti.
V každej triede si
deti spoločne
s pani učiteľkami
a v spolupráci s
rodičmi vyzdobili
interiér triedy
a priestory budovy MŠ.
Už od 6.00 hod. rozsvietili
vianočné stromčeky a šťastné
detské tváričky spokojne
vchádzali do tried, z ktorých sa ozývala vianočná hudba. Až do chvíle odchodu
domov sa deti hrali, spievali, ochutnávali vianočné
medovníčky a iné maškrty, vytvárali Mikulášov,
adventné vence, snehuliačikov, snehové vločky, betlehemčeky, darčeky...
Dňa 6. decembra 2010 nezabudol na deti ani Mikuláš
s anjelmi, čertom a vianočnými škriatkami, ktorí
priniesli do MŠ pozdrav od zimy, radosť, humor
a samozrejme darčeky. Malé prvosienčatá poďakovali

za toto prekvapenie svojimi vianočnými piesňami
a básničkami.
Pedagogický kolektív za
dopoludňajšie mikulášske
spestrenie ďakuje študentom Strednej odbornej
školy drevárskej
v Krásne nad
Kysucou.
Dňa 13. decembra 2010 sa v MŠ
oficiálne konala
Mikulášska
besiedka. Akcia
sa začala o 9.00
hod. divadelným
predstavenímrozprávkou „Čert
slúži“. Po skončení
zazvonil zvonček, otvorili
sa dvere a vošiel Mikuláš
s anjelom a čertom. V úvode im
Mikuláš porozprával svoje dobré
i zlé príhody – deti na ne spontánne reagovali. Mikulášovi sľubili, že budú dobré, poslušné a svoj
sľub spečatili spevom, tancom a recitáciou. Nakoniec
dostali svoje vytúžené balíčky.
Celé dopoludnie bolo pre deti veľkým emocionálnym
zážitkom. Úplný záver nadobudol slávnostný
duchovný rozmer, keď si všetci zaspievali vianočnú
hymnu „Tichá noc, svätá noc“. Spoločne sme precítili
krásu adventného obdobia a prichádzajúcich vianoc.
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Krížová cesta
v kaplnke
v Zákysučí

Krásňan

Kaplnku v Zákysučí dostavali vlani na podnet vtedy zastupujúceho primátora Ing. Jozefa Grapu. Zasvätili ju pamiatke Panny Márie Kráľovnej. V auguste ju posvätil dekan
Pavol Špita. Tohto roku v lete sa v nej konala omša pri
príležitosti prvého výročia tohto slávnostného aktu.
Kaplnka slúži veriacim ako miesto bohoslužieb. Stavba
sa nachádza na frekventovanom mieste neďaleko
železničnej stanice a sídliska nových bytoviek. Už pri výročí
vysvätenia sa spomínalo, že do kaplnky majú nainštalovať
Krížovú cestu. Toto sa v krátkom čase stalo skutočnosťou.
Študenti Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad
Kysucou pod vedením Andrey Trlicovej, vedúcej Školského
strediska záujmovej činnosti SOŠd a vyučenej rezbárky,
pripravili a vyzerali drevené plastiky spomínanej Krížovej
cesty. Tieto sa stali súčasťou kaplnky. Na plastiky použili
lipové drevo. Jednotlivé výjavy zobrazujú formou umeleckej
skratky a symbolu štrnásť zastavení Krížovej cesty. Na každom zastavení je tmavý kríž. Okrem umeleckého dotvorenia diela tieto kríže majú tiež zdôrazňovať samotné utrpenie Krista.
Tvorba rezbárskeho diela Krížovej cesty trvala približne
pol roka. O jeho dokončenie a inštalovanie v kaplnke sa
okrem samotných tvorcov, vedenia SOŠd zaslúžilo aj naše
mesto.
LH

NAD ALEGÓRIOU SNA
alebo o knižke našej
autorky Ľubice Podolákovej
Keď som nedávno dočítal knižku Keď sadá tma
od Ľubky Podolákovej, inak šéfredaktorky našich
novín Krásňan, povedal som si, prečo je v nej toľko
smútku, melanchólie, clivoty. Ale postupne, ako sa
mi vybavovali obrazy z jednotlivých sekvencií tohto
krehkého dielka, uvedomil som si, že pod rúškom
nostalgie a snovosti sa ukrýva hľadajúca duša,
duša túžiaca po harmónii a naplnení. Zrazu zapôsobila knižka svojou očistnosťou a čistotou. Čistotou vo výraze i v lyrike. Naozaj je to kniha až
nadhmotnej lyriky, vznášajúcej sa ako vánok, rovnako pokojná ako aj znepokojujúca, s náznakom
príbehovosti. Skrýva sa v nej zároveň kus
rozprávkovosti či mýtickosti, podaná formou
neopakovateľných obrazov. Veta po vete, myšlienka po myšlienke s neustálym gradovaním, to všetko
vytvára čarovnú atmosféru originálneho prežívania
lyrického subjektu. Prežívania vlastného sna,
v ktorom má svoje miesto aj umenie.
Ľubka Podoláková v záverečnej časti knihy

s názvom Biele ako sneh... napísala: „Čo je sen?
Krátka cesta vedúca do neznámej krajiny, kde sú
farby, vône, dotyky. Krajina, kde stretnete ľudí svojho srdca... Krajina, kde končí všetko čiernobiele.
Krajina, ktorá zrkadlí vnútro...“ (s. 91).
Prečítajte si knižku našej autorky Ľubky
Podolákovej Keď sadá tma a – snívajte. Možno
práve jej zásluhou objavíte vo svojom vnútri niečo
netušené, krásne, čo sa potrebovalo dostať na
svetlo božie.
LH

Krásňan
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Krásňanská desiatka
Otočka pri pamätníku na Skačkove,
foto: ĽP

Víťaz Krásňanskej desiatky Róbert Rolko
dobehol v čase 0:33:43

Krásňanská desiatka výsledky:
muži do 39 rokov
1. Alojz Kováčik, SPK Čadca
2.Michal Kavacký, AK MŠK KNM
3. Zdeno Koleda, MK Rajec
4. Anton Kupka, KKM Čadca
5. František Grečnár, AK Žilina

0:36:20
0:36:25
0:37:14
0:38:20
0:38:33

Muži od 40 do 49 rokov
1. Róbert Rolko, AŠKP Žiina
2. Miroslav Neslušan, MŠK KNM
3. Ján Ružbarský, AK Žilina
4. Ladislav Sventek, ŠKP Čadca
5. Peter Tichý, ŠKP Čadca

0:33:43
0:35:36
0:35:54
0:35:55
0:36:45

Muži nad 50 rokov
1. Milan Slivka, AK MŠK KNM
2. Ondrej Hanzlík, AK Baník Prievidza
3. Anton Kuba, MŠK KNM

0:36:53
0:37:40
0:38:34

Ženy do 34 rokov
1. Martina Bábelová, SKP Čadca
2. Lucie Šotkovská, Jablunkov
3. Lenka Zalubilová, AŠK Skalica

0:40:20
0:42:54
0:44:07

Ženy nad 35 rokov
1. Alena Pochybová, MŠK KNM
2. Anna Balošáková, SKP Čadca
3. Eva Budinská, OU Poluvsie

0:41:18
0:42:49
0:43:48

Projekt „NAVŠTÍVME
SA CEZ MONITOR“
Projekt „NAVŠTÍVME SA CEZ MONITOR“ – zlepšenie informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v slovensko –
českom pohraničí
Program: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007 – 2013
Doba realizácie: 10/2010 – 09/2012
Projektový partner: Mesto Frenštát pod Radhoštěm
Hlavným cieľom projektu je rozvojom informatizácie podporiť udržateľný rozvoj a cezhraničnú integráciu prihraničných
regiónov. Naším zámerom je prostredníctvom rozvoja IKT
vytvoriť kontakty pre komunikáciu a spoluprácu medzi obyvateľmi pohraničia, ktorá bola umelo pretrhnutá rozdelením
republiky. Postupne vytvoriť spoločný informačný priestor
s dôrazom na rozvoj malého a stredného podnikania vo
všetkých oblastiach a tým upevňovať vzájomnú spoluprácu
a vytvárať podmienky pre zvyšovanie zamestnanosti ale
i prezentáciu kultúry v obidvoch stranách prihraničného
regiónu. Celkové náklady projektu sú vo výške 163 442,82
eur. Projekt je podporený z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja vo výške 138 926,39 eur. Mesto Krásno
nad Kysucou dofinancuje projekt z vlastných zdrojov vo výške
9 523,56 eur.

Projekt „Navštívme sa cez monitor“ je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Česká republika 2007-2013
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MATRIKA

K A L E N D Á R I U M 2 011
JANUÁR
– Beseda s krásňanskými autormi kníh –
Milošom Jesenským, Ladislavom Hrubým
a Ľubicou Podolákovou a ich novými knihami.
– Rozprávková nedeľa – pokračovanie
FEBRUÁR
– Rozprávková nedeľa – pokračovanie
MAREC
– 8. 3. 2011 – Fašiangy s turoňom – sprievod
masiek mestom s turoňom, pochovávanie basy
Folklórny súbor Drevár
– Krása slova – obvodné kolo v umeleckom
prednese poézie a prózy
– Kysucké repete – 7. kolo súťaže s Petrom Stašákom
APRÍL
– Veľkonočné radovánky
– 29. 4. 2011 Stavanie Mája – zvyky v meste
s folklórnymi skupinami
MÁJ
– 8. 5. 2011 Deň matiek – posedenie a kultúrny
program pri príležitosti sviatku Dňa matiek
– 30. 5. 2011 Váľanie Mája – veselo pri piesni
s folklórnymi súbormi
JÚN
– MDD – program pre deti

MATRIKA
Matrika

Narodení
Chiara Pagáčová, Mirjam Vojkuvková, Anna
Narodení
Marek
Masnica,
Viktória
Madajová,
Liliana
Králiková,
Mária
Murgašová,
Matúš
Hlavatý,
Marko
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Murgaš, Adam Božoň, Šimon Konštiak, Aneta
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Kopásková,
Matej
Červeník, Dávid Koňušík,
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
Alexandra Martášková, Pavol Blaščík
Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Sobáše 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Lastovicová
Martin Šustek
a Lucia
Kubinová
Vojtušová
87 r., Agnesa
Poláčková
62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
Úmrtia
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., ŠteBarcalová
46 r., Ondrej Jarabica 89 r.,
fanAlena
Koleno
80 r.

Štefánia Galgánková 60 r., Štefan Masarik 63
Sobáše
r., Emil Jakubec 66 r., Vladimír Švábik 51 r.,
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Lisková 45
Anna aZátková
69 r.,
MáriaBlahutová,
Zuzana
Jánr.,Gavlas
Jana Vaňovcová,
Imrich
Kuljovský
88 r.,Pošteková,
Jozef Liška
58r.,
Žofiaa
Martin
Cech
a Miroslava
Jozef
Šadlák
Lenka
Macurová
Kasajová
72 r., Miroslav Božek 56 r., Mária
JĎ
Jedináková 69 r.

Krásňan
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Rozhovor
s Oľgou Bezačinskou

JÚL
– Letné radovánky
SEPTEMBER
– Gospelové dni – Kysuce 2011 – Kultúrny prameň,
Mesto Krásno
– Krásňanský jarmok – jarmok spojený s ľudovými
remeslami, kultúrny program, jarmočné atrakcie,
– 10. výročie vyhlásenia obce Krásno nad Kysucou
za mesto
OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie s
kultúrnym programom pre seniorov
– Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická
súťaž pre mladých
Kultúrny prameň, výstava fotografií v mestskej
knižnici
NOVEMBER
– 13. 11. 2011 o 10.00 hod. – 27. ročník cestného behu
s medzinárodnou účasťou Krásňanská desiatka
štart na štadióne TJ Krásno
– Ondrejovské hody
DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom
– Ohňostroj
Zmena programu možná!

JUBILANTI
November – december 2010
8 5 r o č n í Emil Markuliak
Irena Vajdíková
8 0 r o č n í Oľga Gavlasová
Barbora Janasová
Justína Kocifajová
Alojz Macura
Mária Olbertová
Veronika Ševecová
7 5 r o č n í Justín Jakubec
Daniel Kormanec
Anna Pionteková
Oľga Šurábová
7 0 r o č n í Ondrej Buchta
Anna Šamajová
Jozef Švábik

1. Vrátili ste sa z úspešného turné
po Japonsku, účinkovali ste na
prestížnych scénach, aké pocity ste si
priniesli z Japonska, ako na Vás zapôsobila krajina?
Japonsko bolo pre mňa ešte donedávna
neznámym svetom a som veľmi rada, že
som túto krajinu mohla spoznať. Po vystúpení z lietadla som sa najskôr musela
trochu aklimatizovať, lebo v našej zemepisnej šírke také teplo, vlhko a povedala by
som niekedy až nedýchateľné sparno skutočne nepoznáme. Bolo to ako keď vojdete
do skleníka, z ktorého sa však nedá vyjsť
von. A práve preto majú vo všetkých interiéroch v Japonsku pustenú veľmi chladnú
klimatizáciu. Z 38ęstupňov nás v každej
reštaurácií či obchode čakala prudká zmena
teploty a to väčšinou až na 18ęstupňov.
Keďže sme mali pred sebou 20 predstavení
vo veľkých vypredaných operných domoch,
ku koncu zájazdu sme sa už bavili na tom,
koľkokrát sme sa za celú dobu museli
obliekať alebo vyzliekať. Bolo takmer nutnosťou mať pri sebe neustále šál alebo
šatku, do ktorej sa dalo zabaliť a predísť tak
strate hlasu ktorá hrozila z prudkých zmien
teplôt.
Ak by ste čakali, že Japonsko je krajinou
plnou historických pamiatok, boli by ste asi
zaskočení tým, že miesto očakávaných kláštorov a starobylých stavieb vás v každom
meste prekvapí záplava vysokých budov,
luxusných hotelov a veľmi extravagantných moderných stavieb. Je pravdou, že
naše predstavenia sa vždy odohrávali
v tých najväčších mestách Japonska, akými
sú napr.Tokyo, Hiroshima, Saporo, Osaka
a ďalšie, a tak sme po čase zistili, že ak sa
chceme dostať k nejakým pamiatkam,
musíme za nimi vycestovať. Veľa dní sme
teda trávili s plánikmi v ruke a poznávali
históriu. O to krajšie boli potom zážitky,
ktoré sme mali napríklad po navštívení
pôvodného japonského mestečka Gyon, kde
si ešte aj dnes môžete vychutnať atmosféru
starých čias a zažiť stretnutie s pravými
nefalšovanými gejšami. Bol to pre mňa
naozaj veľký zážitok. Všade boli rozsvietené
typické japonské papierové lampy, ktoré vás
tajnými uličkami lákali k nahliadnutiu do
neznáma. Nezabudnuteľný bol aj kláštor
Kiyomizu Temple v Kyote či najstarší budhistický chrám Asakusa Kannon Temple
v Tokyu. Každá prehliadka japonského kláš-

tora bola pre mňa tajomným výletom do
minulosti. Odvšadiaľ dýchala nezabudnuteľná atmosféra starých čias.
Japonci sú mimoriadne pohostinným
národom a sú skutočne veľmi pozorní. Ak
sa na ulici niekoho spýtate na cestu, je
ochotný ísť s vami až na miesto určenia,
päťkrát sa vám pokloní a ešte poďakuje za
to, že vám mohol pomôcť. Odvšadiaľ sa na
vás niekto neustále usmieva, zdraví vás
a pozýva či už do kaviarne alebo do reštaurácie. Predavač v obchode je ochotný venovať sa vám aj hodiny a napriek tomu, že si
nič nekúpite sa na vás bude usmievať
a poďakuje za návštevu. Ľudia sú tam nielen mimoriadne pracovití, ale i veľmi milí
a pozorní.
2. Ako reagovali japonskí diváci na
Vaše vystúpenia?
Obecenstvo bolo úžasné! Skutočne až
neuveriteľné. Vôbec som nečakala, že
dokážu byť tak spontánni a nadšení.
Takmer po každom predstavení nás prekvapili obrovskými ováciami, neutíchajúcim
potleskom a výkriky „BRAVO“ bolo počuť
z každej strany. Niekedy, keď už klaňačka
skutočne nemala konca, sme im museli až
zamávať a takto sa s nimi rozlúčiť, aby boli
vôbec ochotní prestať tlieskať . Bolo to
naozaj neuveriteľné. Až neskôr sme sa
dozvedeli, že japonské publikum je takto
nadšené a spontánne, len keď sa im niečo
naozaj páči. V niektorých prípadoch vedia
byť ako publikum vraj aj veľmi rezervovaní
a svoju nespokojnosť vedia dať najavo. O to
lepší pocit sme potom mali po každom
našom predstavení, ktoré vždy končilo
obrovským potleskom. Vedeli sme, že naša
práca nebola zbytočná a mali sme radosť
z toho, že sme tejto ďalekej krajine mohli
priniesť aspoň kúsok európskej kultúry, pre
nich tak vzácnej a vzdialenej. Môžem
úprimne povedať, že naším predvedením
opery G. Pucciniho – Bohéma, ktorá v sebe
ukrýva veľmi dojemný príbeh nešťastnej
lásky sprevádzaný prekrásnou romantickou
hudbou, sme vždy rozplakali nielen
divákov ale i samých seba na javisku. Bola
to pre mňa veľká skúsenosť, lebo som mohla
stáť na javisku po boku skutočne veľkých a
vynikajúcich umelcov, dá sa povedať
z celého sveta. Mojimi javiskovými partnermi boli umelci z Grécka, Španielska,
Ruska, Rakúska i iných krajín.

3. Ako vám chutila japonská
kuchyňa?
Japonská kuchyňa je pre mňa kuchyňou
tisícich chutí. Samozrejme najtypickejším
jedlom je pre nich „suši“, ktoré som aj ja
mala možnosť niekoľkokrát ochutnať. Je to
plátok surovej ryby v kombinácií s ryžou,
vždy rôzne ochutený. Výborné sú aj ich
veľmi známe husté zeleninové polievky a
samozrejme každá reštaurácia vám
ponúkne najmä ryby všetkých druhov a to
na sto spôsobov. Musím však povedať, že
po 6 týždňoch, kedy nám na hotelových
raňajkách ponúkali každý deň desiatky
druhov jedál, zložených väčšinou z rýb
a ryže, by som bola dala čokoľvek za klasický slovenský chlieb s chrumkavou kôrkou, maslom a soľou. O takej dobrej domácej
sviečkovej alebo bryndzových haluškách ani
nehovoriac.
4. Dokázala, by ste žiť v krajine ako
je Japonsko?
Musím úprimne priznať, že napriek
tomu, že Japonsko je veľmi zaujímavou
a krásnou krajinou, žiť by som tam
nedokázala. A to nielen preto, že ich životný štýl je úplne odlišný od toho nášho, ale
viete ako sa hovorí, všade dobre, doma
najlepšie. A nechcem, aby to znelo ako
fráza. Vďaka svojej profesii som precestovala naozaj veľký kus sveta a napriek tomu,
že už desiatym rokom žijem spolu s rodinou v Českej republike, na svoje rodné
Slovensko sa vždy veľmi rada vraciam
a čím som staršia, tak ma to do nášho
mestečka Krásna nad Kysucou ťahá viac
a viac. Možno aj preto, že môj malý syn je
tu vždy veľmi šťastný. A niet sa čomu
diviť. Ja som tu prežila nádherné detstvo
a som veľmi rada, že sa naše mestečko
zveľaďuje. Už teraz sa teším na to, že sa tu
na štedrý večer zíde celá naša rodina, ako
to už tradične robievame každý rok. Na
čaro zasnežených Vianoc u nás v Krásne,
keď vám pri ceste na polnočnú vrždí sneh
pod nohami a odvšadiaľ dýcha krásna
vianočná atmosféra, sa spolu s mojou
rodinkou vždy veľmi tešíme. A týmto by
som chcela popriať všetkým spoluobčanom
krásne a požehnané Vianočné sviatky a
v Novom roku splnenie aj tých najtajnejších snov.
Ďakujem za rozhovor
Jana Ďuranová
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Úspešní vzpierači

Úspešny záver vzpieračskej sezóny oddielu Krásno nad
Kysucou. Dňa 4. decembra sa vzpieračí z Krásna zúčastnili
na 12. ročníku mladých nádejí vo Veľkom Mederi.Na tomto
turnaji sme po prvýkrát v zmiešanom štvorčlennom
družstve, jeden dorastenec a traja žiaci.To bola podmienka
usporiadateľa.Na turnaji sa zúčastnilo 7.družstiev.Krásno
reprezentovali Peter Poláček, Broda Patrik, Riečičiar Patrik a
Samuel Pavlus.Chlapci si počínali veľmi dobre až, na niektoré pokazene pokusy. Bojovali statočne a prebojovali sa do
prvej trojky. Súťažilo sa v dvojboji a to troch a nadhod technicky na sin.body.

Celkové poradie:
1. Veľký Meder
2. Trenčín
3. Krásno nad Kysucou
4. Nové Mesto Nad Váhom
5. Hurbanovo
6. Košice
7. Hlohovec
Po skončení turnaju chlapci mali zabezpečené termálne
kúpalisko.Na konci sa chcem poďakovať sponzorom, mestu,
za ich podporu a rozvoj športu v našom meste.

V Hlohovci sa konalo finálové kolo 1.ligy vo vzpieraní
mužov. Aj Krásno chcelo tiež postúpiť do extraligy, mali
sme na to aj predpoklady. Po dvoch kolách sme boli na 2.
mieste pred Hlohovcom len o 7 bodov. Chlapci sa snažili,
ale na víťazstvo to nestačilo a tak sme si obhájili 2. miesto
z minulého roka. Konkurencia medzi klubmi je veľká a
tak už teraz sa musíme pripravovať na budúci rok.
Zabojovať o postup do extraligy. Krásno reprezentovali
Miroslav Rábik, Ľubomír Rábik, Juraj Gavenčiak, Peter
Poláček, Murčo Marek, Miroslav Škrobian. Poláček a
Murčo sú najväčšie talenty akými oddiel, zatiaľ disponuje. Obidvaja reprezentujú aj na medzinárodných súťažiach.
Celkové poradie:
1. Hlohovec
2. Krásno nad Kysucou
3. Bratislava
4. Hurbanovo
5. Štúrovo
6. Košice
7. Myslava
Na záver sa chcem poďakovať chlapcom za ich prístup,
aj ked to vždy nejde tak, ako by sme chceli mestu Krásno
a všetkým priaznivcom tochto športu.
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