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Prezident SR Ivan Gašparovič
otvoril nové námestie

3/2011 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Počas druhej návštevy Krásna, prezident SR Ivan Gašparovič otvoril nové námestie a fontánu. Pásku prestrihoval primátor
mesta Jozef Grapa, prezident Ivan Gašparovič, predseda ŽSK Juraj Blanár a dekan Pavol Špita. Prezident sa stretol aj s poslan-
cami mestského zastupiteľstva, starostami okolitých obcí, riaditeľmi škôl a občanmi. V kultúrnom programe vystupili mestské
súbory a skupiny. Svätojánsky jarmok obohatili aj ľudoví remeselníci. Foto: Jaroslav Velička
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V  piatok 27. mája 2011 sa na mestskom úrade konala
slávnosť „Uvítanie detí do života“. Pozvaní boli rodičia so svo-
jimi deťmi, ktoré sa narodili v I. štvrťroku 2011. Bol to štvrťrok
skutočne plodný, veď pozvánky sme posielali až 20. rodičom
a ich ratolestiam, novým malým občanom mesta Krásno nad
Kysucou. Program slávnosti zahájili deti z MŠ Prvosienka. 

Po nich všetkých prítomných privítala básňou Mgr.
Gabriela Bírová a  potom matrikárka Janka Ďuranová pred-
stavila našich nových spoluobčanov, 12 dievčat a 8 chlapcov. 

Pretečie ešte veľa vody, kým títo drobčekovia pochopia
význam ľudských slov, kým pochopia, čo je to láska, ale
i bolesť či sklamanie. A my im už dnes, hoci o tom nevedia,
dávame do daru kúsok domova, miesto, kde budú žiť, naše
mesto Krásno nad Kysucou, kde už navždy budú mať svoje
korene. Pripomenul to aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa vo
svojom úvodnom príhovore. Primátor poprial deťom a  ich

rodičom
všetko len to najlepšie, pevné
zdravie, veľa optimizmu a  trpezlivosti pri výchove svo-
jich detí. Rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy mesta a pre-
vzali od primátora Pamätný list a vecné darčeky – fotoalbum
a  knihu Krásno nad Kysucou – Prechádzky
storočiami. Mamičky dostali pozornosť ružovú ružu, aby si na
túto milú slávnosť uchovali pekné spomienky. Celú slávnosť si
budú môcť rodiny pozrieť na fotografiách a  DVD, ktoré im
budú po spracovaní doručené.

Uvítanie detí do života

Od začiatku roka sa v Krásne narodilo 20 nových občanov: 
Tatiana Stanová, Agáta Pauková, Nina Macurová, Sofia Capeková,

Vivien Hanuliaková, Patrik Bakala, Michaela Šurinová, David Mravec,
Oliver Kucharik, Viktória Kadlecová, Samuel Buchta, Branislav Badžgoň,
Matúš Pavlík, Šimon Poláček, Laura Borová, Veronika Brhelová, Rúžena
Pokorná, Karin Truchlíková, Sandra Fábiková, Adam Šurin
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– Letné radovánky

SEPTEMBER
– Gospelové dni – Kysuce 2011
Kultúrny prameň, Mesto Krásno

– Krásňanský jarmok 2011
jarmok spojený s ľudovými remeslami, kultúrny

program, jarmočné atrakcie – 10. výročie vyhlásenia
Krásna nad Kysucou za mesto

OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie s

kultúrnym programom pre seniorov 

– Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická
súťaž pre mladých, organizuje Kultúrny prameň, výs-

tava 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 
– Novoročný Ohňostroj

Medzi každoročné milé udalosti patrí prvé sväté prijímanie,
na ktoré sa deti 3. ročníkov dlhšie pripravujú. Je veľkou
udalosťou v ich kresťanskom živote. Tento rok to bolo 40 chlap-
cov a 40 dievčat. Slávnostnú svätú omšu slúžil dekan Pavol
Špita a kaplán Miroslav Hložný. O príjemnú atmosféru a priebeh
slávnosti sa postarali katechétky a detský spevácky zbor
Vtáčatá.

Prvé sväté prijímanie

Najmladšie mesto s najmenšou galériou

V najmladšom meste na Slovensku v Krásne nad
Kysucou sa dňa 19. 6. 2011 konalo slávnostné otvorenie
najmenšej galérie – rodáka z Krásna, akademického výt-
varníka Františka Hübla pod názvom „Sieň Františka
Hübla“. Slávnostného otvorenia sa okrem primátora
mesta Ing. Jozefa Grapu zúčastnili aj riaditeľ Úradu Žilin-
ského samosprávneho kraja Pavol Holeštiak, starostovia
obcí Zborov nad Bystricou, Nová Bystrica, riaditelia
inštitúcii patriacich pod ŽSK, ako aj rodinní príslušníci
Františka Hubla – dcéra Monika Houšková a synovec Jozef
Hübel.

V úvode príhovoru primátor Ing. Jozef Grapa spomenul
dlhú cestu od prvotnej myšlienky utvorenia galérie až po
samotné otvorenie a výbornú spoluprácu medzi Žilin-
ským samosprávnym krajom, Mestom Krásno nad
Kysucou, Kysuckou Galériou a rodinou Františka Hübla.
Všetci prítomní sa zhodli v názore, že v čase, keď sa rušia
v mestách galérie kvôli nedostatku financií, táto galéria je
výnimočná a malým svetielkom kultúry na Kysuciach. 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nemalou mierou
prispeli k tomuto jedinečnému projektu – rodine
Hüblovcov, Žilinskému samosprávnemu kraju, Mestu
Krásno nad Kysucou, Kysuckej Galérii a Kysuckej
kultúrnej nadácii.

Sieň Frant iška Hübela otvorená

Pásku prestrihli, zľava Pavol Holeštiak, Jozef Grapa,
Jozef Hubel a dcéra umelca Monika Houšková. 

Foto: Jaroslav Velička
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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-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo-
ja mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo

3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude

uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového 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 uchádza-
čovi 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 realizá-
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Uznesenia z MZ zo dňa 1. júna 2011
Uzn.č. 35/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Ing. Mária Goreková, Mgr. Milan Jesenský, PhDr.
Marta Jozefíková, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica,
Peter Šuráb a program rokovania MZ doplnený o zmluvu
o výpomoci MP.

Uzn.č. 36/2011 – MZ odročuje žiadosť rodiny Čimborovej
o  odkúpenie pozemku na rozšírenie cintorína a  zároveň
schvaľuje komisiu na posúdenie situácie v  zložení: Ing.
Mária Goreková, Miroslav Čimbora, Vojtech Buchta, Ing.
Vladimír Kormanec a Jaroslav Pagáč.

Uzn.č. 37/2011 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p.č.
KNC 650/2 – orná pôda o  výmere 561 m2 za cenu 10,-
Eur/m2 od rodiny Dominkovej, Krásno nad Kysucou č.
212.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 38/2011 – MZ schvaľuje komisiu na obhliadku

prístupovej cesty do osady Grapov s  návrhom riešenia
danej situácie v zložení: Jaroslav Pagáč a Anton Kašuba.

Uzn.č. 39/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 200,-
Eur na materiál obyvateľom mest. časti Kalinov Capov na
rekonštrukciu kaplnky, ktorá bola poškodená pri kalamite
v roku 2010.

Uzn.č. 40/2011 – MZ neschvaľuje odpredaj časti parcely
47/48 o výmere cca 120 m2 Ing. Jurajovi Lahutovi, Krásno
1503.

Uzn.č. 41/2011 – MZ schvaľuje odpredaj časti parcely
(zelený pás) p.č. 47/48 o výmere cca 2-3 metre podľa GP
Ing. Jurajovi Lahutovi – Lapek, Krásno č. 1503.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 42/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 400,-

Eur pre Rafael Fuják, Krásno – Kalinov č. 445 na materiál
na vodovodnú prípojku.

Uzn.č. 43/2011 – MZ schvaľuje prepis parcely č. 6417/271
o výmere 21 m2 na stavbu garáže z užívateľa Pavel Gargula
a  manželka Eva r. Pobijaková, bytom Krásno 1303 na
Roman Mahút, Ul. 1. mája 1434, Krásno n ad Kysucou.

Uzn.č. 44/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 150,-
Eur pre Miroslav Trauer Ul. 1. mája 1163, Krásno nad
Kysucou na reprezentáciu mesta v  kynológii na majstro-
vstvách sveta v Belgicku.

Uzn.č. 45/2011 – MZ odručuje žiadosť Ing. M. Kavaleka
a maž. Katarína, Krásno 1989.

Uzn.č. 46/2011 – MZ schvaľuje odpredaj časti parcely č.
3755/32,34 ostatné plochy o  výmere cca 800-1000 m2 za
cenu 15,- Eur/m2 v  Zakysučí na výstavbu rodinného
domu pre Zdeno Štrba, Ul. 1. mája 1434, Krásno nad
Kysucou.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 47/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť Matepharm,

a.s. Palariková 48, Čadca o  odpredaj p.č. 6780/359
o výmere 32 m2 a 6780/360 o výmere 3 m2.

Uzn.č. 48/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
12417/45 ostatné plochy o  výmere 12 m2 za cenu 15,-
Eur/m2 pre Matepharm, a.s. Palariková 48, Čadca.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 49/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku pr.č.

E751/1- orná pôda o  výmere 24 m2, p.č. E751/2 – orná
pôda o výmere 78 m2 a p.č. E751/3 – orná pôda o výmere
169 m2 spolu výmere 271 m2 za 1 euro pre p. Pavlínu Čim-
borovú, bytom Krásno č. 280.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 50/2011 – MZ neschvaľuje zámennú zmluvu

medzi Mesto Krásno nad Kysucou a  Pavol Húšťava,
Kysucké Nové Mesto.

Uzn.č. 51/2011 – MZ schvaľuje nájomnú zmluvu na časť
pozemku p.č. E 3478/2 – orná pôda o  výmere 15 m2 na
výstavbu brány pre mýtny systém pre SkyToll, a.s., Apollo
Business Center I., Prievozská 2/a, 821 09 Bratislava za
ročné nájomné 1300Eur s DPH.

Uzn.č. 52/2011 - MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č.
6068/1 o výmere 326 m2, p.č. 6068/12 o výmere 66 m2, p.č.
6068/22 o  výmere 177 m2, p.č. 6068/23 o  výmere 18 m2,

12415/2 o výmere 1150 m2, p.č. 12415/7 o výmere 21 m2,
č.p. 12416/6 o  výmere 21 m2 za cenu 10,- Eur/m2 pre
ENZA, s.r.o., Májová 1098, 022 01 Čadca

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 53/2011 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia

uznesení.
Uzn.č. 54/2011 – MZ ruší uzn. č. 106/2010 a 34/2011.
Uzn.č. 55/2011 – MZ schvaľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok

2010 bez výhrad.
II. Vysporiadanie schodku kapitálového rozpočtu vo

výške 622 559 Eur takto:
– prebytkom bežného rozpočtu vo výške 209 796 Eur
– finančnými prostriedkami z  rezervného fondu vo

výške 333 576 Eur
– úverom vo výške 79 187 Eur
III. Zostatok finančných operácií vo výške 487 226 Eur

a vysporiadanie zostatku finančných operácií takto:
– úhradu schodku vo výške 412 762 Eur
– podľa § 16 ods. 6 zákona o  rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy sa z  prebytku pre účely tvorby
peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené
prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku zo ŠR z  EU alebo na základe osobitného predpisu,
ktoré možno použiť v  nasledujúcom rozpočtovom roku.
Rozpočtové hospodárenie mesta skončilo so schodkom,
mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných
operácií takto:

bežné výdavky na školstvo vo výške 3000 Eur
kapitálové výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby

vo výške 12 301 Eur
bežné výdavky na povodňové škody na majetku vo

výške 750 Eur
– zostatok finančných operácií po usporiadaní vo výške

59 413 Eur do rezervného fondu.
IV. Použite rezervného fondu vo výške 59  413 Eur v  r.

2011 na kapitálové výdavky mesta.
V. Stratu z hospodárskej činnosti vo výške – 20 Eur
VI. Hospodárenie príspevkovej organizácie.
VII. Hospodárenie KRASBYT s.r.o.
Uzn.č. 56/2011 – MZ berie na vedomie správu hlavného

kontrolóra za rok 2010.
Uzn.č. 57/2011 – MZ berie na vedomie správu o inventa-

rizácii majetku mesta k 31. 12. 2010.
Uzn.č. 58/2011 – MZ berie na vedomie výročnú správu

Mesta Krásno nad Kysucou a KRASBYT, s.r.o. Krásno nad
Kysucou za rok 2010.

Uzn.č. 59/2011 – MZ odročuje správu audítora
k záverečnému účtu na ďalšie rokovanie.

Uzn.č. 60/2011 – MZ schvaľuje plat primátora podľa zák.
č. 154/2011 navýšenú o  50% čo predstavuje čistý príjem
1.950,30 Eur.

Uzn.č. 61/2011 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta, TJ, Krasbyt za I. štvrťrok 2011.

Uzn.č. 62/2011 – MZ berie na vedomie správu o  sku-
točných nákladov na výrobu tepla v roku 2010.

Uzn.č. 63/2011 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške
250.000,- Eur.

Mestské zastupiteľstvo v  Krásne nad Kysucou podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom zri-
adení v platnom znení

s c h v a ľ u j e
prijatie úveru vo výške 250.000 Eur poskytnutého zo

strany DEXIA banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11,
010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31  575  951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v  Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie
zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý ter-
mínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania pro-
jektov v rámci Európskej únie. 

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2011

Blažkov Krásno Kalinov
Júl 25. 26. 27.
August 22. 23. 24.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme. 

OZNÁMENIE
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou oznamuje, že

od APRÍLA 2011 je zmena v úradných hodinách:

Pondelok: 07.00 – 15.00 hod.
Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda: 07.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 07.00 – 15.00 hod.
Piatok: 07.00 – 13.00 hod.

Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od
začiatku úverového vzťahu:

Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.

Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak

na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude zis-
tené, že miera rizika mesta ako klienta bola v  priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s pod-
mienkami dojednanými v  príslušnej úverovej zmluve na
výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.

Uzn.č. 64/2011 – MZ schvaľuje vyčleniť 6.000,- Eur
z rozpočtu mesta na vydanie knihy o Krásne k 10. výročiu
vyhlásenia za mesto.

Uzn.č. 65/2011 – MZ schvaľuje Zásady hospodárenia
s majetkom mesta.

Uzn.č. 66/2011 – 
1. MZ poveruje:
Dobrovoľný hasičský zbor v  Krásne nad Kysucou,

výkonom funkcie Obecného hasičského zboru v  zmysle
zákon 341/2001 Z.z. a vyhlášky 121/2002 Z.z. MV SR.

2. MZ berie na vedomie:
Správu o  činnosti Dobrovoľného hasičského zboru

v Krásne nad Kysucou za rok 2010.
3. MZ schvaľuje:
a) Plán preventívnych protipožiarnych prehliadok

v  objektoch súkromných fyzických osôb a  podnikajúcich
fyzických a právnických osôb na roky 2011 až 2015.

b) Vedúcich prehliadkových skupín na prevedenie pre-
ventívnych protipožiarnych prehliadok na rok 2011 v časti
mesta Krásno – Blažkov, Drozdov, Nižné a  Vyšné Vane,
Zákysučie, Stanica, Vlčov, Jantov, Grapov, Sýkorov,
Macurov a Gunddášov v tomto zložení:

Štefan Ploštica Krásno 1233, Marián Šustek Krásno 247,
Milan Buchta Krásno 935, František Smržo Krásno 1378,
Miroslav Smržo Krásno 1378, Jozef Kormanec Krásno 1243,
Pavol Jacek  Krásno 1243, Marián Kormanec Krásno 193, Ján
Vojtík Krásno 191, Ján Kopásek st. Krásno 1433, Michal
Gábor Krásno 1270, Miroslav Tomčala Krásno 457, Ján Ševec

Krásno 1255, Anton Jantoš Krásno 1434, Jozef Jarabica
Krásno 1435, Milan Koman Krásno 1433.

Uzn.č. 67/2011 – MZ v Krásne nad Kysucou:
I. konštatuje, že
1. zriadenie Centra voľného času, Ul. 1. mája 1255, Krásno

nad Kysucou je v  súlade so zámermi mesta na podporu
rozvoja voľno časových aktivít detí a mládeže v meste.

II. zriaďuje
1. podľa § 4 ods. 3 písm. j/ zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o  obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a § 21
ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2001 Z.z. o rozpoč-
tových pravidlách verejnej správy a  o  zmene a  doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpoč-
tovú organizáciu Mesta Krásno nad Kysucou s  názvom
Centrum voľného času, Ul. 1. mája 1255, Krásno nad
Kysucou, rozpočtová organizácia dňom 1. 9. 2011.

III. schvaľuje
1. Zriaďovaciu listinu rozpočtovej organizácie Centra

voľného času, Ul. 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou,
rozpočtovej organizácie so sídlom ul. 1. mája 1255, Krásno
nad Kysucou,

2. Štatút rozpočtovej organizácie Mesta Krásno nad
Kysucou s názvom Centrum voľného času, Ul. 1. mája 1255,
Krásno nad Kysucou, rozpočtová organizácia.

IV. ukladá
Mgr. Dagmar Labákovej
1. Zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonom-

ických a organizačných záležitostí spojených so zriadením
Centra voľného času, Ul. 1. mája 1255, Krásno nad Kysucou,
rozpočtovej organizácie k 1. 9. 2011.

Uzn.č. 68/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestského zas-
tupiteľstva na II. polrok 2011.

Uzn.č. 69/2011 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na II. polrok 2011.

Uzn.č. 70/2011 – MZ berie na vedomie správy kon-
trolórky z kontrolnej činnosti.

Uzn.č. 71/2011 – MZ schvaľuje zmluvu medzi Mestom
Krásno nad Kysucou a  Obcou Zborov nad Bystricou
o výpomoci mestskej polície.

Uzn.č. 72/2011 – MZ schvaľuje odkúpenie p.č. KNC
9430/3 orná pôda o  výmere cca 50 m2 na základe GP za
cenu 10,- Eur/m2 od p. Janasovej, bytom Krásno nad
Kysucou 951.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.

Narodení: 
Sandra Fábiková, Adam Šurin, Nela

Kapitulčinová, Terézia Šusteková, Oliver
Kováč, Viktória Hrušíková

Sobáše: 
Pavol Čimbora a Miroslava Ozaňáková, 

Martin Suchoň a Silvia Kozáková, 
Roman Stehel a Terézia Kopásková

Úmrtia: 
Karol Murgaš, Peter Brňák, Justína Kašubová,
Peter Brňák, Jozef Brisučiak, Margita Chylá,
Justína Švábiková, Peter Galgánek., Helena

Bohovičová, Pavlína Novotná 

MATRIKA
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Mesto Krásno sa v poslednom období rozvíja a na každom
mieste vidno nové aktivity. Či už je to výstavba námestia pred
kultúrnym domom, vybudovanie promenády okolo rieky
Kysuca, rekonštrukcia verejného osvetlenia, výstavba nových
kotolní, rekonštrukcia základnej školy, výstavba bytov alebo
teraz dokončujúca sa výstavba pešej zóny v  starej časti
mesta. Podľa vyjadrenia primátora mesta je ale potrebné pre
kvalitný život dbať aj na ekológiu a zdravé životné prostredie
preto sme sa rozhodli zakúpiť približne 90 kusov nových
nádob na separovaný zber skla a sklených výrobkov, papiera
a  tetrapakov ako i PET fliaš a plastových výrobkov a obalov
z  plastov. Nové nádoby sa rozmiestnili na sídliskách a  na
najfrekventovanejších častiach mesta.  Pôvodné nádoby  sa
opravia a  rozmiestnia sa v ďalších mestských častiach, čím
umožníme viacerým obyvateľom sa zapojiť do separovaného
zberu a separovať aj tie komodity, ktoré doteraz  z technických
dôvodov nebolo možné v  rodinných domov separovať.

Predstavitelia mesta dúfajú, že rozšírením možnosti sepa-
rovaného zberu zabránia vzniku nelegálnych skládok
a  znečisťovaniu najmä brehov riek a  potokov. Veď v  meste
Krásno sa len pri príležitosti dňa zeme vyčistili verejné priesto-
ry, z  ktorých sa odviezlo skoro 500 vriec nahromadeného
odpadu. Mesto Krásno chce prispieť ku kvalitnejšiemu život-
nému prostrediu v  meste. K rozšíreniu separovaného zberu
odpadov sme pristúpili aj z dôvodu, že každoročne sa zvyšuje
množstvo tuhého komunálneho odpadu ktoré musíme
uskladňovať na skládkach čo nás stojí nemalé finančné
prostriedky a  zaťažuje rozpočet mesta. Vyseparovaný zber
nielen že zníži náklady na uskladnenie, ale i časť finančných
prostriedkov mesto získa naspäť z  predaja vyseparovaných
komodít alebo z  recyklačného fondu. Zber a  uskladnenie
tuhého komunálneho odpadu zaťažoval rozpočet mesta čoraz
vyššími finančnými čiastkami a  v  tomto roku sa plánovalo
vynaložiť na túto činnosť približne 230 tis. eur. Podľa vyja-
drenia primátora mesta rozšírenie separovaného zberu bolo
jedinou možnosťou ako predísť rapídnemu zvýšeniu poplatkov
za zber a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu od občanov.
Čím viac vyseparujeme tým pádom budeme menšie množstvá
uskladňovať na skládke TKO a  tým mesto vynaloží menej
finančných prostriedkov. Okrem zberných nádob mesto
Krásno zakúpilo i  nové zberné vozidlo, ktoré spĺňa všetky
kritéria efektívnosti a je  jedno z  najmodernejších vozidiel
v  regióne. Okrem lisovacieho zariadenia, ktoré slúži na
stláčanie zberového materiálu má i  žeriavovú ruku na zber
a vysypanie zberných zvonov ako i viacúčelovú nadstavbu na
zber všetkých druhov nádob. Rozšírenie separovaného zberu,
zakúpenie nádob i  vozidla boli použité prostriedky z  fondov
Európskej únie a  štátneho rozpočtu  pod názvom projektu:
„Rozšírenie a dobudovanie separovaného zberu v meste
Krásno nad Kysucou“ a  mesto prispelo len 5% z  celkového
objemu, ktorí tvorí 11.461,84 eur.

Separovaný zber
Mgr. Miroslav Trauer z  Krásna nad

Kysucou  a  jeho pes belgický ovčiak
(Malinois) Axell Bohemia Atevy
reprezentoval prvý júnový týždeň nielen
mesto Krásno nad Kysucou, Kysuce ale aj
Slovensko na 17. majstrovstvách sveta
belgických ovčiakov v  Nieuwpoorte
v Belgicku.

Kynológii sa venuje už viac ako dvad-
sať rokov. Cvičil už viacero plemien od
boxera, cez dobermany, po nemecké
ovčiaky. Každý z  nich získal významné
ocenenia v  rôznych súťažiach, čoho
svedectvom sú desiatky víťazných
pohárov a cien. 

Vo svojom voľnom čase sa venuje špor-
tovej kynológii. Jej účelom však nie je
výcvik psa priamo pre služobné práce,
ale pre dosahovanie športových úspe-
chov. Súťaží sa však v disciplínach
vychádzajúcich zo služobnej kynológie a
používa podobné výcvikové metódy.
Športová kynológia pozostáva z troch
hlavných disciplín: pachové práce, poslušnosť, obrana.

Jeho pes belgický ovčiak (Malinois) má štyri roky. Počas
svojho života prešiel množstvom hodín výcviku,
lekárskych prehliadok, súťaží, povinných skúšok, výstav,
aby mohol byť chovný, a aby mohol reprezentovať.

Na druhej strane je nevyhnutné disponovať množstvom
odborných vedomostí získaných štúdiom literatúry,
odbornej tlače a zručností, ktoré sa dajú získať jedine den-
nou drinou pri výcviku, absolvovaním súťaží, výstav
a výmenou vzájomných skúseností s ostatnými „psičkár-
mi“. 

Všetko okolo toho by sa dalo zostručniť vetami, ktoré
sám často používa: „Chce to obrovské množstvo času
a peniaze. Psa nezaujíma, či sa vám chce alebo nechce, či
prší alebo neprší, či je teplo alebo mráz. On musí. Pes musí
dostať svoju kvalitnú potravu, rešpekt, voľnosť a pohyb,

starostlivosť ..., niektorý cvik opako-
vať aj  sto-krát, aby ho rozhodca

n a k o n i e c
m o h o l
o h o d n o t i ť
č a r o v n ý m
s p o j e n í m
„sto bodov“.
A  to všetko
so  skalopev-
nou trpe-
z l i v o s ť o u
a  láskou svo-
jho majiteľa,
a  tých čo sú
s  ním
v  blízkom
kontakte.“

Prvý júnový týždeň na majstro-
vstvách sveta belgických ovčiakov
v  Belgicku bol pre oboch skúška
ohňom. Išlo o ich prvú účasť na sve-
tovej úrovni a konkurencia bola

obrovská. Majstrovstiev sveta v Belgicku sa zúčastnilo 98
pretekárov z 29 štátov. So svojim psom sa najskôr kvali-
fikoval medzi najlepších 20, a potom v súboji o titul majs-
tra sveta obsadil 14. miesto. Zo slovenskej výpravy skončil
ako najlepší. Mgr. Miroslav Trauer a jeho pes touto cestou
ďakujú sponzorom a kamarátom pp. Sýkorovi Emilovi,
Gašperákovi Milanovi, Ing. Jurajovi Lahutovi,
Horniačikovi Jánovi, futbalovým spoluhráčom „starí páni“
z  Krásna nad Kysucou, pp. Zdražilovi Rudolfovi
z  Dolného Kubína, Jágerovi Jurajoviz  Ružomberka,
Romancovi Pavlovi zo Svrčinovca, Hanuliakovi Jánovi z
Čadce a Mestu Krásno nad Kysucou. Sponzorom, bez
ktorých by účasť na majstrovstvách sveta bola, vzhľadom
na finančnú náročnosť, neuskutočniteľná. Vďaka patrí za
to, že im umožnili reprezentovať so cťou Slovensko. A ešte
jedno ďakujem patrí tým, ktorí fandili, priali úspech
a držali palce. Ing. Anna Trauerová

Najlepší  na majstrovstvách sveta 
belgických ovčiakov

KULTURÁČIK
Mesto Krásno nad Kysucou a  Kultúrny dom pripravili pre

Vás milé deti cyklus nedeľných popoludní konaných každú
nedeľu pod názvom KULTURÁČIK. Každé dieťa, ktoré sa
zúčastní na akcii pod týmto názvom získa potvrdenie – pe-
čiatku o návšteve a keď nazbiera do 11. 12. 2011 najmenej
6 pečiatok zúčastní sa Mikulášskeho zlosovania o  pekné
ceny, hlavná cena – bicykel. Do akcie sú započítané len
platené popoludnia v  sume 1 Euro. Všetkých srdečne pozý-
vame a tešíme sa na Vás.

Správa o  č innost i
Mestskej  pol íc ie  
Apr í l  – Máj  2011

V tomto období bolo odslúžených 1
376 hodín v priamom výkone služby.

Na priechodoch pre chodcov v
blízkosti škôl bolo odslúžených 41
hodín.

V tomto období bolo vyriešených 128
priestupkov.

Z toho v doprave bolo vyriešených:
- 92 priestupkov
- 24 v blokovom konaní

- 68 vyriešených pokarhaním
Priestupky proti verejnému poriadku:
- 36 priestupkov
- 3 v blokovom konaní
- 33 vyriešených pokarhaním

V následujúcich mesiacoch jún, júl,
august bude činnosť MP zameraná na
kontrolu čistoty verejných pries-
transtiev, hlavne na venčenie psov a
znečisťovania verejných priestranstiev
psími exkrementami. Taktiež sa zame-
ria me na čistotu verejných pries-
transtiev v okolí riek Kysuca a Bystrica
kde sa vykonávajú kontroly cyklohliadk-
ou. Naďalej problémom v meste ostáva-
jú čierne skládky , kde sa síce podarilo
znížiť ich počet, ale na mnohých mies-

tach sa zväčšil objem odpadu. Tu by
sme chceli požiadať spoluobčanov aby
aktívnejšie spolupracovali s MP a všetky
svoje podnety nám telefonicky alebo
písomne oznamovali. Veď chceme dosi-
ahnuť poriadok v našom meste a v tom
meste bývate aj Vy. Iba spoločnými sila-
mi sa nám podarí urobiť Krásno kra-
jším,  tak ako to má v mene. V oblasti
dopravy budeme dbať na to, aby vodiči
neparkovali na verejnej zeleni, kde už
budeme prísnejší v udeľovaní pokút. Od
mesiaca máj 2011 sa pôsobnosť MP
rozšírila aj na obec Zborov nad
Bystricou, kde MP vykonáva svoje
právomoci.

Roman Felszeghy, náčelník MP

Nová kniha o meste:
Krásno 2011–2001

V roku 2006 vyšla prvá kniha o Krásne nad Kysucou –
Prechádzky storočiami. Získala ocenenie Kniha Kysúc 2006.
Bola obsahovo zameraná na históriu a zmapovanie najvýz-
namnejších udalosti v živote mesta. Krásno od prvej písom-
nej zmienky, cez stavbu kostolov a pamiatok, cez kultúru a
tradície, až k športu a povestiam. Prechádzali sme sa teda
storočiami. V krátkom čase sa kniha vypredala a v roku 2007
sa robila dotlač tejto knihy, kde sa nachádzajú maličké
doplnky informácii. Zdá sa, že všetko sa už napísalo, no opak
je pravdou. Mnohé veci sa v meste zmenili a cítiť tu rozvoj a
zmenu, na ktorú sme mnohí čakali. Život v meste sa prebúdza
a v septembri to bude 10 rokov, čo Krásno nesie titul mesto.
Najmladšie mesto Kysúc, ako ho nazýva primátor Ing. Jozef
Grapa, sa rozhodol k tomuto výročiu vydať knihu. Pri zbieraní
materiálu sme zistili, že je zas o čom písať. A myslím, že
Krásno nás všetkých ešte len prekvapí svojimi tajomstvami a
záhadami, ktoré sa ukrývajú v histórii. Knihu do života
uvedieme začiatkom septembra 2011. Uvítali by sme vašu
pomoc, ak máte staré fotografie mesta či iné dokumenty,
prosíme o zapožičanie. Zbierať ich bude Janka Ďuranová na
mestskom úrade. Knihu si budete môcť aj predplatiť sumou
13 eur. Ľ. Podoláková

Všetci sa opäť postarali o dobrú a veselú náladu. Hosťom
tohto kola bol Jozef Benedik. 

Poradie na prvých troch priečkach:
1. Katarína Pratáková a  Roman Praták pieseň: Jenom

jednu mamičku máš
2. Miriam Šipulová pieseň Už sme prišli do rečí
3. Peter Kubala s piesňou Nemám auto, nemám motorku
Spevákov sprevádzala už známa skupina BONA FIDE.

Ďakujeme sponzorom. ktorí venovali ceny do tomboly.
Darčekový kôš darovalo víťazovi Mesto Krásno nad Kysucou
a  odovzdal ho opäť primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Pozývame Vás na ďalšie kolo, ktoré sa uskutoční 9. októbra
2011 o 18.00 hod. a hlavným hosťom programu bude Štefan
Skrúcaný. JĎ

8. kolo
Kysucké repete
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Stredná odborná škola drevárska

Úspech drevárov v Nitre
SOŠ drevárska sa zúčastnila XIX. ročníka predajnej výstavy

výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktic-
kého vyučovania, v  rámci celej Slovenskej republiky, Mladý
tvorca 2011, ktorá sa usktočnila v dňoch 14. – 16. apríla
2011. Škola mala na pridelenej ploche k dispozícii stánok,
ktorý prezentoval detskú izbu pre zrakovo postihnutého štu-
denta. Autormi projektu boli žiaci: Tomáš Palko zo 4.
A  a  Tomáš Turcer z  3. N triedy pod vedením PaedDr. Anny
Janíčkovej a Bc. Františka Švancára. Spojili teoretické vedo-
mosti s remeselníckym umom, počítačovou zručnosťou, este-
tickým cítením   a  empatiou a  vytvorili dielo „Sen očí“ pre
zrakovo postihnutého chlapca. Inšpiráciou sa im stala návšte-
va Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých
v Levoči. Pri realizácii TOP VÝROBKU – detská izba “Sen očí“
spolupracovali s odbornými špecialistami tejto školy. Žiaci skĺ-
bili farebné stvárnenie, použitý materiál, technologické spra-
covanie a dekoratívne prvky, ktoré splnili požiadavky pre
zrakové postihnutie. 

S  touto detskou izbou získali prvé miesto v  súťaži o “TOP
VÝROBOK 2011“ a Cenu za inováciu a technickú tvorivosť. Za
prezentáciu školy zo 141 zúčastnených vystavovateľov,
detskej izbe “Sen očí“ Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky udelilo 1. miesto v  rámci SR. Sprievodnou akciou
bola aj celoslovenská súťaž zručnosti v  učebnom odbore
stolár, ktorú organizovala drevárska škola v úzkej spolupráci
so Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky. Súťaže
sa zúčastnilo deväť súťažiacich zo SOŠ s drevárskym zamer-
aním z celého Slovenska. Úlohou súťažiacich bolo zhotovenie
výrobku lekárnička podľa výkresovej dokumentácie. V  tejto
súťaži sme obstáli výborne, získali sme 1. miesto vďaka
nášmu žiakovi Marekovi Stríčekovi z 3. A triedy.

Rozlúčka s absolventmi
Slávnostné vyraďovanie absolventov sa stalo tradíciou.

V posledný májový piatok sa po piatykrát konalo odovzdanie
maturitných vysvedčení, ocenenie za študijné výsledky, vyhod-
notenie aktívnej činnosti,  reprezentovanie školy v  rôznych
súťažiach a vyslanie absolventov do reálneho života. V Dome
kultúry v Krásne sa pri tejto príležitosti stretli primátor mesta
Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej
odbornej školy drevárskej PaedDr. Ján Palko a  pedagógovia
s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií. V slávnostnom
príhovore primátor mesta a  riaditeľ školy ocenili snahu
všetkých absolventov o zvládnutie maturitnej skúšky.

Cenu primátora mesta Krásno, ktorá oceňuje prínos štu-
denta pri šírení dobrého mena školy a zároveň mesta Krásno

udelil primátor absolventovi Tomášovi Palkovi zo 4. A triedy za
vzornú reprezentáciu školy na regionálnych a  národných
súťažiach.

Riaditeľ školy ocenil  úspešného absolventa za výborné
študijné výsledky počas štúdia Cenou riaditeľa SOŠ
drevárskej. Bol to absolvent Stanislav Kocúr zo 4.O triedy za
dosiahnuté výsledky a  vynaložené úsilie v  školských
a  mimoškolských aktivitách. Rodičovské združenie pri SOŠ
drevárskej Krásno nad Kysucou udelilo Cenu Rady rodičov
Jakubovi Zátekovi a Antonovi Fuňákovi zo 4.A triedy a Lenke
Mravcovej zo 4.O triedy za reprezentáciu školy a aktívnu účasť
v školských a mimoškolských aktivitách. 

Pochvala riaditeľa bola udelená týmto žiakom: za vynika-
júce študijné výsledky Petre Bielčíkovej, Marte Koščalíkovej,
Kataríne Kuricovej a Erike Stehlovej zo 4.O triedy. Za výborný
prospech a reprezentáciu školy Tomášovi Palkovi zo 4.A triedy.
Za presadzovanie fair-play počas štúdia Stanislavovi Kocúrovi
zo 4.O triedy. Za výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia
Gabriele Križkovej z 2.Ad triedy. Za vzornú reprezentáciu školy
v  športových súťažiach Lenke Mravcovej zo 4.O tried a
Jakubovi Zátekovi, Petrovi Chylému, Antonovi Fuňákovi zo
4.A triedy. Za vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku
Jánovi Čutekovi zo 4.A triedy. Za vzornú reprezentáciu školy
a  vzorné plnenie povinností na odbornom výcviku Marekovi
Murínovi zo 4.A triedy. Za vzornú reprezentáciu školy v envi-
ronmentálnych súťažiach a  projektoch Michaele
Kubaščíkovej, Ivane Mindekovej, Ivane Knapcovej, Marošovi
Mikundovi, Lenke Talapkovej, Michalovi Dejovi, Emílii
Blaskovicsovej, Júlii Blaskovicsovej a Lukášovi Jurišovi zo 4.O
triedy.

O  dobrú náladu hostí, pedagógov a  absolventov sa
postarala ľudová hudba absolventa Branislava Zajačika zo
4.A triedy, Jaroslava Skaličana z 3.E triedy a Ladislava Ševčí-
ka z 2.B triedy, ktorí prišli na slávnostné odovzdanie maturit-
ných vysvedčení pozdraviť absolventov krátkym umeleckým
vystúpením. Foto: Ing.arch.Beáta Kontrišová

Súťaž v speve ľudových piesní 2011
Dňa 2. 5. 2011 sa na našej škole uskutočnila školská súťaž

v speve ľudových piesní. Na 1. mieste sa umiestnila Anetka
Koňuchová s piesňou A ja taká dzivočka… 2. miesto – Žanet-
ka Brňáková a Peťka Pišteková s piesňou Dedinka v udolí… 3.
miesto – Andrejka Čimborová s piesňou Krásna, krásna….
Barborka Potočárová s piesňou Na Kysuciach dobre….

Súťaže sa zúčastnili aj Veronika Šusteková (Maličká som…),
Martin Maslák (Po nábreží koník beží….), Monika Lastovicová
(Kopala studienku…), Natália Minarčíková (Močila konope…),
Sarah Bratinová (Na Kysuciach…), Boris Lehocká (Dobrý
večer…).

Na výlete v Habakukoch
Dňa 13. 6. 2011 boli naši žiaci zo ZŠ s MŠ Krásno nad

Kysucou – Kalinov, na koncoročnom výlete v Dobšinského
rozprávkovej krajine – Habakuky. Mohli si poprezerať
rozprávkové domčeky od Dobšinského a mladí divadelníci im
zahrali 3 Dobšinského rozprávky. Platilo sa tam habakukmi 
(1 habakuk/1 euro). Deťom sa tam veľmi páčilo.

Poďakovanie
V mene detí MŠ, žiakov ZŠ a pedagogických a nepedagog-

ických zamestnancov sa chceme poďakovať pánovi Štefanovi
Zborovančíkovi, ktorý sponzorsky daroval drevo na piesko-
visko. Zároveň sa chceme poďakovať aj pánovi Vladimírovi
Minarčíkovi a pánovi Štefanovi Nevedelovi, ktorí venovali svoj
čas a prišli usadiť pieskovisko a položili kamenné kocky a
fóliu pod pieskovisko. Kolektív ZŠ a MŠ Kalinov

Najmladšie mesto svoj názov odôvodňuje nielen tým, že je
10 rokov od vymenovania Krásna nad Kysucou za mesto,
ale aj novými aktivitami a  modernými prístupmi pri rozvoji
mesta o čom svedčí i posledná investičná aktivita. V meste
Krásno  začali s realizáciou projektu z Operačného progra-
mu cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká
republika s názvom: „Navštívme sa cez monitor" – zlepšenie
informovanosti a komunikácie medzi regiónmi v
Slovensko–českom pohraničí, ktorého hlavným cieľom je
rozvojom informatizácie podporiť udržateľnosť rozvoja
a  cezhraničnú integráciu v prihraničných regiónoch. Ako
povedal primátor mesta Krásno moderný občan vyžaduje od
svojho mesta, aby bol pravidelne informovaný nielen o jeho
aktivitách a  možnostiach kultúrneho, športového a voľno
časového využitia, ale aby v prípade vlastnej potreby mohol
získať rýchle informácie z  viacerých oblastí. Občan dnes
potrebuje mať informácie aj o  možnostiach podnikania,  či
zamestnania vo svojom meste, aktuálnych ponukách
zamestnanosti, chce si vyhľadať rôzne údaje a organizácie
s ktorými chce spolupracovať v danej oblasti a  získavať aj
ďalšie kontakty a informácie. Z uvedených dôvodov chceme
tieto informácie priblížiť občanom a v centre mesta a v mest-
ských častiach sme preto nainštalovali 5 počítačových
kioskov, kde budú všetky potrebné informácie nielen
o  našom meste ale aj o  partnerskom meste Frenštát pod
Radhoštěm. Okrem otváracích hodín jednotlivých organizá-
cií, obchodu a služieb, či autobusových a vlakových spojení,
informácie o  kultúrnych a  športových podujatiach o  vere-
jnom živote tam bude i množstvo ďalších informácií o  jed-
notlivých mestách ale i možnosť vyhľadať si jednotlivé inter-
netové stránky a  možnosť emailom komunikovať s  mest-
ským úradom a jeho jednotlivými oddeleniami.

ZŠ Kalinov Kiosky

Foto: Ladislav Hrubý
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Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
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.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Šte-
fan Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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Noc a deň v Sighisoare bola úchvat-
ná, mala atmosféru. V 15. storočí tu žilo
valašské knieža Vad Drakul a jeho krutý
syn Vlad Tepes, ktorý sa stal predlohou
pre literárne dielo Drakula. Bývali sme v
penzióne kúsok od jeho rodného
domu. Dnes je v ňom zriadená reš-
taurácia s tradičnou rumunskou
kuchyňou. Celé mesto žije jeho
menom a napokon aj celé
Rumunsko. Okrem rodného
domu, sme ďalšiu stopu našli
bustu čiže bronzovú hlavu
Drakulu. Milú príhodu sme
zažili v obchode so suvenírmi,
keď zahraničný turista, vbehol
do predajne a ukázal na drevenú
ikonu Ježiša a opýtal sa pre-
davačky: „Drakula?“. Museli sme sa
smiať. Predavačka len pokrútila
hlavou a vraví mu: „Jesus.“ Zdalo sa mi to
nepochopiteľné, aby niekto nepoznal
vyobrazenie Ježiša. 

Najkrajšie boli nočné prechádzky
týmto mestom, keď tíchol denný ruch. V
jeden večer nás sprevádzala zvláštna
farebná mačka. Motala sa okolo nôh a
mala som pocit, že je z iného svete.
Všetko tam bolo ako z iného storočia.

Táto časť Rumunska sa nazýva

Transylvánia, čo v preklade znamená
zem ležiacu za lesami alebo lesnatá zem.
Náš plán bolo prejsť túto krajinu a nájsť
čo najviac zaujímavých miest. Do mesta

Bran, kde sa nachádza slávny
hrad grófa Drakulu sme prišli

až v noci. Všetky hotely a
penzióny svietili vyz-
dobené, skoro ako v
Disneylande. Nevedeli
sme, kam sa skôr poze-
rať. Bol to hrozný gýč a
bolo vidno, že toto
mesto žije hlavne z ces-
tovného ruchu. Ubytovali
sme sa v penzióne, kde

sme si dali podmienku, že
chceme výhľad na hrad.

Na ďalší deň sme sa
rozhodli vidieť hrad aj zvnútra.

Postavený bol celkom nízko, na
miernom kopci a miešali sa na ňom via-
ceré stavebné štýly. Postavili ho v 14.
storočí sedmohradskí Sásovia a vraj sa
na ňom zdržiaval krvilačný gróf, čo
pravdepodobne pravda vôbec nie je. Po
hrade sme sa mohli voľne pohybovať bez
sprievodcu. Nemal však atmosféru, na
akú sme naučení pri našich hradoch. Bol
však typicky rumunský. Pod hradom boli
trhy, ktoré ponúkali tradičnú keramiku,
oblečenie, čiapky, samozrejme ikony,
tričká a hrnčeky s Drakulom. Bol skrátka
všade. V Brane sme ochutnali aj rumun-
skú praženicu, ktorá bola veľmi chutná. 

Ďalší cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť,
bolo vidieť čo najviac opevnených kos-
tolov, ktoré tam vystavali nemeckí
Sásovia a tiež sedmohradské hrady. ĽP 

(pokračovanie v budúcom čísle)

Tajomnou Transylvániou
3.

Po stopách grófa Drakulu

Hrad Bran, dnes najväčšia
atrakcia Rumunska. Je vnímaný ako
sídlo grófa Drakulu, ktorý tam
pravdepodobne však nikdy nebol. V
hrade je jedna miestnosť venovaná
Drakulovi a filmom, ako aj celej
postave Vlada Tepesa.

S i g h i s o a r a ,
rodné mesto Dra-
kulu, napravo jeho
rodný dom, v pozadí
orloj, z ktorého je
prekrásna vyhliad-
ka na malebné
mestečko.

Hlava Vlada Tepesa
Drakulu vedľa jedného z kos-
tolov v Sighisoare.

Mestečko Bran s
Drakulovým hradom...
Drevený gróf nevyzerá až
tak hrozivo ako bol
vykreslený v knihe Drakula.

Sighisoara, nočné mesto plné histórie.

Na
hrade sme

zjavne sami a
pohoničom dostavníka,

ktorý ma priviezol, musel
teda byť gróf. Je to príšerná
myšlienka, pretože, ak je to

pravda, ako si mám vysvetliť, že
dokázal ovládať vlkov tak, ako to
robil – tichým zdvihnutím ruky?
Ako to, že sa o mňa všetci ľudia v

Bistritzi a v dostavníku tak
strašne obávali? Aký význam

mali ich dary – krucifix, 
cesnak, divoká ruža 

a horský jaseň?
úryvok z knihy

Drakula

V o j a n aNa Bielu sobotu

Stavanie Mája

Stavanie Mája bolo tento rok aj v Kalinove pri Moste lásky a priateľstva cez rieku Bystricu. Máj
je čas lásky a preto aj teraz si na moste zamklo svoju lásku niekoľko párov, medzi nimi aj Dominika
a Erik. Na most sa začali chodiť fotiť aj svadobné páry. Spevom stavanie sprevádzala Ženská folk-
lórna skupina a tancom aj Folklórny súbor Drevár. Pri stavaní vysokého Mája pomáhal aj primátor
mesta Jozef Grapa.     Foto: Jaroslav Velička

V sobotu 25. júna 2011 horela Vojana aj v Kalinove U Hacka. Ako
každý rok, aj teraz miestni postavili vysokú Vojanu. Merala niečo cez 10
metrov a pozrieť si ju prišlo mnoho nielen Krásňanov. Poďakovanie patrí
tým, čo sa zaslúžili o jej stavbu, ale aj o milé podujatie. Pálenie Janských
ohňov patrí do histórie nášho mesta. Foto: Ľ.Podoláková

Na Bielu sobotu sa okrem zapaľovania
ohňa, svätenia vody, koná aj procesia s
monštranciou cez námestie a samozrejme
sa spieva slávnostné Te deum. Na fotografii
dekan Pavol Špita a kaplán Miroslav Hložný
pri zapaľovaní sviec. Foto: Jaroslav Velička
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Strieborný Poštek Matej
Nedávno sa konali MSR starších žiakov a žiačok vo Veľkom

Mederi. Z odielu TJ Tatran Krásno cestoval iba jeden pretekár,
krorý splnil výkonostný limit. Matej Poštek bol nahlásený do
kategorie 56 kg. V tejto skupine aj štartoval, kde po technick-
om trhu bol na treťom mieste. Nevyšiel mu posledný pokus
42 kg.v nadhode sme boli opatrnejší a Hurbanovskeho
pretekára, ktorý bol na druhom mieste sme posunuli na tretie
dobrým výkonom Mateja 53 kg v nadhode. Tento výkon mu
zaručil striebornú medailu. Bol to vyrovnaný boj, ale taktika
trenera robí tiež svoje, ako pretekár je pripravený na svoj max-
imálny výkon.Do hľadiska ho prišiel podporiť aj jeho otec, bola
to pre neho veľka výzva, aby na bojisku ukázal svoje kvality.
Poďakovanie patrí sponzorom: Milan Gašperák firma Molitax
a Vladimír Kubala.

Vzpierači opäť úspešní

V nedeľu 1. mája 2011 prebiehali zápasy základných skupín
v  Bratislave a  Košiciach. My sme si vybrali Košice a  to
z dôvodu, že na MS v Košiciach nás „prilákali“ veľmi kva-
litní hráči hrávajúci za prestížne tímy NHL, KHL, ale aj
nemeckej DEL, či švajčiarskej ligy NLA. 

Ešte v sobotu sme sa rozprávali, ale aj zhodli na tom, že MS
takéhoto „kalibru“ na Slovensku sú skvelou príležitosťou,
a  tak po údržbe a  prácach pri dome sme sa rozhodli
a v nedeľu vybrali traja chlapi z  troch generácií, Matúško
Rebroš, Milan Rebroš jr, a Milan Rebroš sr.. Lístky za cca
200- 400 Eur za 1 ks a  jeden zápas, dosť nie?!? Čo už...
Stretli veľmi početnú skupinu fanúšikov Švajčiarska, ktorí
obsadili puby,  terasy... Je ich počuť všade, neskôr sme zis-
tili, že im patrí aj Steel aréna. Vidíme a  zhovárame sa
z Bielorusmi najmä o KHL, Popradu tiež o našich hráčoch,
ktorých tam veľmi dobre poznajú najmä Jožka Stumpela,
Marcela Hossu, Branka Radevojiča, Štefana Ružičku, ale aj
brankára Rastislava Staňu...., ale aj o  tom, že pricestovali,
aby videli svetové špičkové teamy, super atmosféru, tipujú-
cich 3:1 pre Bielorusov. Dôrazne nás upozornili, že oni nie
„Rusia“, ich super tím je Dynamo Minsk v Tarasovej divízií
KHL, ale aj to, že je dobré, že náš Poprad, resp. HC Lev ide
do KHL. Všade bolo vidieť veľmi veľa policajných hliadok
a organizátorov v  žltých bundách generálneho sponzora
Raiffeisenbank. Môj otec Rebroš Milan sr., ktorý študoval,
aktívne športoval, ale aj býval pred cca 45 rokmi
v Košiciach sa nevedel vynadívať ako sa Košice vybudova-
li a vyspeli... Po ceste sme sa dali do debaty s domácimi,
ktorí si pochvaľovali prístup vedenia mesta pri organizácií
MS, ale aj pri krátkodobej zvýšenej bezpečnosti zabezpeče-
nej zložkami štátu a mesta. Lístky sme mali na oba zápasy
v  Košiciach, alebo ako hovoria domáci „Košicoch“ a  boli
sme zvedaví na hviezdnych Kanaďanov, ale aj výborne hra-
júcich Švajčiarov, dobrosrdečných Bielorusov a rozbiehujú-
cich sa Francúzov. Hneď pri vstupoch do areálu Steel arény
(pravdepodobne sa vraciame do starého Ríma, vzhľadom
na názvy „aréna, boj, bojovníci“), nás pracovníci SBS vráti-
li a museli sme všetko v  platených úschovniach IIHF
nechať (ruksaky, jedlo, pitie, dáždniky...). Vstupy arény
obohacoval rôznymi súťažami sponzor Škoda, stánok IIHF
so suvenírmi. Po absolvovaní povinných jázd sme sa dosta-
li cez tri kontrolované vstupy, jeden detektor, osobnú pre-

hliadku „prešacovanie“ do arény a  jej kotla, kde sme
v  predstihu 1 hodiny pred úvodným hvizdom vyhľadali
naše miesta vo VIP zóne. Kanaďania si urobili z Francúzov
trhací kalendár. Zaujal nás hráč Kanady – Zajac. Tak isto
prebiehali aj kontrolované vstupy na druhý zápas večer,
našťastie zvýšenie bezpečnosti pre akciu „Bin Ladin“ sme
nestihli. Cez prestávky zápasov sme  sa mohli občerstviť
len mimo kotol,  a  to len sponzormi turnajov „Corgoň,
Coca-cola, Spišské párky....“ , mohli sme si urobiť foto
v  hokejových maketách, či vyhrať malé autíčka „Škoda“.
Vybehli sme sa najesť do prvej reštaurácie potom, späť na
večerný zápas zvedaví na švajčiarsku podporu. Tento zápas
Śvajčiarov a Bielorusov sme sledovali nielen na ľade, ale aj
na veľkoplošných obrazovkách nad ľadovou plochou, či
všade prítomných LCD - najmä náš „nervózny zápas“
s Nemcami. V Košiciach jednoznačne prevládli „bojovníci
zo švajcu s kanadským nádychom“, v Bratislave sme tými
„trpiteľmi“, ale nakoniec  aj porazenými boli my Slováci. Po
dobrom pocite, že sme neboli v „Blave“ sme so spolufanú-
šikmi z Košíc stihli ešte prehliadku centra mesta  a boli sme
radi, že nám všadeprítomní policajti poskytli bezpečnú
prehliadku a prechod cez „Petrov sad“ na hlavnú železnič-
nú stanicu a  domov. Ako
zhodnotiť MS v Košiciach? Asi
takto: Som veľmi rád, že v
očiach syna aj otca vidím
veľkú radosť z neuveriteľného
zážitku zápasov, ale aj veľmi
dobrého pocitu. 

Milan Rebroš

Slovensko žilo MS 
v ľadovom hokeji




