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Primátor privítal najmladších Krásňanov
V utorok 27. septembra 2011 sa druhýkrát konalo
uvítanie novonarodených občanov. Matrikárka Jana
Ďuranová predstavila malých Krásňanov a spolu
s rodičmi si pozreli krátky program detí z Materskej
škôlky Prvosienka v Krásne nad Kysucou. Rodičom sa
prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vo svojom
príhovore vyzdvihol význam rodiny a výchovy, poprial
všetkým drobčekom zdravie a krásne detstvo, rodičom
veľkú trpezlivosť pri ich výchove. Každý rodič sa
podpísal do pamätnej knihy mesta a spolu s dieťatkom
si prevzali z rúk primátora Pamätný list, fotoalbum,

darček knihu – Krásno nad Kysucou, Prechádzky
mestom a mamička červenú ružu.
Do obradnej siene mestského úradu boli pozvané
deti, ktoré sa narodili za obdobie máj až august 2011:
Valéria Brezianská, Jakub Buchta, Viktória Hrušíková,
Šimon Jarabica, Matej Jedinák, Sandra Jedináková,
Nela Kapitulčinová, Simona Kormancová, Oliver
Kováč, Simona Kováčová, Liliana Maslíková, Laura
Ondreášová, Nela Pagáčová, Michal Smatana, Lucia
Šadláková, Soňa Šramková, Terézia Šusteková, Jakub
Varmus, Kristína Vojtušová, Leonie Williot.
JĎ

Krásne životné jubileum oslávili Anna Hájna a Františka Macurová

V mesiaci august a október sme navštívili naše jubilantky Annu Hajnú a Františku Macurovú,
ktoré sa dožili krásneho jubilea 90 rokov. V mene mestského úradu pani Anne Hajnej zablahoželal zástupca primátora Jaroslav Pagáč a pani Macurovej primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Oslávenkyne si spolu s nimi zaspomínali a podpísali sa do pamätnej knihy mesta. Od gratulantov si prevzali kyticu kvetov a upomienkový darček.
JĎ
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Uznesenia z MZ zo dňa 31. augusta 2011
Uzn.č. 73/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Anton Kašuba, Mgr. Michal Koňuch, Miloš
Lastovica, overovateľov zápisnice Miroslav Capek, Mgr.
Milan Jesenský a program rokovania MZ doplnený
o materiály do rôzneho.
Uzn.č. 74/2011 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
KNE 742/2 – orná pôda o výmere 1233 za cenu 1 euro pre
Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01 Čadca.
Uzn.č. 75/2011 -– MZ schvaľuje:
– prijatie úveru vo výške 100.000,- 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 kontokorentného úveru vo
výške 100.000,- Eur poskytnutého zo strany Dexia banky
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: 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. 76/2011 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o povodňových plánoch záchranných prác.
Uzn.č. 77/2011 – MZ schvaľuje zámennú pozemkov a to
časť parcely p.č. KNC 9245/2 o výmere 65 m2, ktorá je vo
vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou, vedená na LV 1812
za časť parcely p.č. KNC 9224/5 o výmere 65 m2, ktorá je
vo vlastníctve Rudolfa Stehla a manželka Edita, rod.
Lastovicová, Krásno nad Kysucou 1453, vedený na LV 1096.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 78/2011 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemku p.č.
KNC 9224/5 – ostatné plochy od Rudolfa Stehla
a manželky Edity, rod. Lastovicovej, bytom Krásno nad
Kysucou 1453 za cenu 7 Eur/m2 podľa GP.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 79/2011 – MZ schvaľuje zámenu pozemkov p.č.
KNC 288/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 95 m2,
ktorý je vo vlastníctve Pavol Húšťava, bytom Sládkovičova
1223/13, 024 04 Kysucké Nové Mesto za pozemok KNC
6780/302 o výmere 95 m2, ktorý je vyčlenený geometrickým plánom z p.č. KNC 6780/41 – ostatné plochy vo vlastníctve Mesta Krásno nad Kysucou s tým, že Pavol Húšťava
doplatí za rozdiel plochy 100 m2 za cenu 80 Eur/m2 Mestu
Krásno nad Kysucou.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.
Uzn.č. 80/2011 – MZ neschvaľuje finančný príspevok pre
Dom dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kysucké
Nové Mesto a navrhuje zahrnúť tento bod do budúcoročného rozpočtu.
Uzn.č. 81/2011 – MZ neschvaľuje finančný príspevok pre
Kysuckú nemocnicu v Čadci a navrhuje zahrnúť tento bod
do budúcoročného rozpočtu.
Uzn.č. 82/2011 – MZ neschvaľuje odpredaj časti p.č.
6780/23 o výmere 27 m2 pre firmu Matepharm, a.s. Čadca.
Uzn.č. 83/2011 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia č.
13/2010 – zmena sa týka prenájmu parciel č. 3755/28
a 3755/29, ktoré sa menia za parcely č. 3755/30 a 3755/31.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 258/2009 par. 9a, odst. 9.

Uzn.č. 84/2011 – MZ schvaľuje za účelom vytvorenia
prístupovej cesty k mestskému cintorínu odkúpenie
pozemku p.č. KNC 649/1 – orná pôda o výmere 340 m2 za
cenu 12 Eur/m2 od týchto spolu podieľníkov:
1. Štefan Bíro, Pohorice 106, 411 19 Martineves, ČR
2. Ľudovít Bíro, Čajakova15, 010 01 Žilina
(v zastúpení dcéra Eva Bírová)
3. JUDR. Jozef Bíro, Športová 4/21, 979 01
Rimavská Sobota
4. Marta Kalinová, rod. Bírová, Na príkope 24, 110 00
Praha, ČR.
Uzn.č. 85/2011 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého materiálu s nasledovnými úpravami: nákup
pozemku pod cintorín – 6.000 Eur, výstavba garáží + 6.000
Eur.
Uzn.č. 86/2011 – MZ berie na vedomie správu
o vymáhaní pohľadávok Krasbytu.
Uzn.č. 87/2011 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 88/2011 – MZ berie na vedomie správu
o bezpečnostnej situácií a priestupkov v Krásne v roku
2011.
Uzn.č. 89/2011 – MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 90/2011 – MZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Krásno nad Kysucou na
rok 2011.
Uzn.č. 91/2011 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v zimnom období 2011/2012 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor po dohovore s vedúcim prevádzky.
Uzn.č. 92/2011 – MZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPŽP-PO309-3 za účelom realizácie projektu:
„Budovanie zberného dvora a zavedenie zberu BRO
v Krásne nad Kysucou“
b) celkové výdavky na projekt sú vo výške 540.140,20
Eur,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške
540.140,20 Eur
d) financovanie projektu vlastnými zdrojmi vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške 27.007,01 Eur
e) financovanie projektu bude zabezpečené z vlastných
zdrojov.
Uzn.č. 93/2011 – MZ prerokovalo projekt digitalizácie
kina a zároveň schvaľuje projekt digitalizácie kina.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2011
November
December

Blažkov
21.
19.

Krásno Kalinov
22.
23.
20.
21.

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

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

Potravinová pomoc
pre mesto a okolie
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Krasnodent
Zubná ambulancia „Krasnodent“ v
Krásne nad Kysucou prijme do trvalého
pracovného pomeru zdravotnú sestru
s nástupom od januára, príp. februára
2012. Tel. číslo: 0948 385 185

KALENDÁRIUM 2011
NOVEMBER
– 13. 11. 2011 o 10.00 hod. – 27. ročník cestného
behu s medzinárodnou účasťou Krásňanská
desiatka štart na štadióne TJ Krásno
– Ondrejovské hody
Aj u nás, podobne ako v ostatných obciach a mestách
na Kysuciach, čakali ľudia, ktorí sa ocitli v nepriaznivej
sociálnej situácii, na potravinovú pomoc. Ako informoval primátor Ing. Jozef Grapa, naše mesto ako
prirodzené centrum stredných Kysúc ponúklo
zabezpečiť potravinovú pomoc aj pre ostatné obce
regiónu. Tak sa mala rozdeliť dodávka štyridsiatich ton
múky a cestovín. Napokon koncom septembra sľúbená
potravinová pomoc došla. Mesto ju zabezpečilo pre
1722 žiadateľov, z toho 456 ich bolo priamo z mesta.
Sľúbenú pomoc financoval Európsky poľnohospodársky a záručný fond. Distribúciu mali na
starosti charitatívne organizácie. Na stredné Kysuce
potraviny distribuovala Potravinová banka Slovenska
LH
zo skladu v Prievidzi.

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom
– Novoročný Ohňostroj

Nová webstránka
Od 11. 10. 2011 dňa má naše mesto novú webovú
stránku www.mestokrasno.sk. Cieľom projektu bola
modernizácia predchadzajúcej webovej stránky, jej
sprehľadnenie a poskytnutie informácií občanom
jednoduchou a zrozumiteľnou formou. Momentálne
množstvo obsahových sekcií stále chýba, na ich spustení
pracujeme a budú dostupné v nasledujúcich dňoch.

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

Za obdobie od 1. 6. do 30. 9. 2011
V tomto období bolo odslúžených 976 hodín
v priamom výkone služby. V tomto období bolo
vyriešených 158 priestupkov.
Z toho v doprave bolo vyriešených:
– 126 priestupkov
– 34 v blokovom konaní
– 92 vyriešených pokarhaním

Priestupky proti verejnému poriadku:
– 2 priestupkov
– 5 v blokovom konaní
– 27 vyriešených pokarhaním
V následujúcich mesiacoch jún, júl, august bola
činnosť MP zameraná na kontrolu čistoty verejných
priestranstiev, hlavne na venčenie psov a znečisťovania
verejných priestranstiev psími exkrementami. Taktiež
bola činnosť zameraná na čistotu priestranstiev v okolí
riek Kysuca a Bystrica, kde došlo k zlepšeniu. Neboli
zaznamenané žiadne novovytvorené čierne skládky.
V tejto súvislosti chceme poďakovať občanom, ktorí
svojimi oznámeniami upozornili Mestskú Políciu na
protiprávne počínanie občanov ktorí zakladali skládky
a vynášali odpad do uvedených lokalít. V uvedených
letných mesiacoch sa MP podieľala na zabezpečovaní
kultúrnych akcii mesta. Naďalej očakávame od
občanov mesta spoluprácu ktorá zlepší bezpečnosť
a čistotu prostredia v Našom meste.
Roman Felszeghy, náčelník MP
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Štefan Skrúcaný pozdravil seniorov

V Krásne nad Kysucou mesto v rámci cezhraničnej
spolupráce pod názvom Mesto mestu spoznajme sa
navzájom pripravilo Oldie’s párty venovanú našim a
poľským seniorom z Milowky, ktorí prišli na návštevu.
Celý program začal výletom do Skanzenu vo
Vychylovke, kde si seniori pozreli nielen skanzen, ale sa
aj povozili na historickej lesnej úvraťovej železničke
poháňanej parnou lokomotívou.
Druhá časť programu sa uskutočnila v Dome kultúry,
kde si naši a poľský seniori zmerali sily s v amatérskom
speve skladieb našich a poľských autorov 60. – 80. rokov.
Na úvod vystúpil primátor mesta Jozef Grapa, ktorý
pozdravil a poďakoval všetkým zúčastneným seniorom

nielen z Krásna nad Kysucou, ale aj partnerského mesta
Milowka. Súťaž prebiehala vo veľmi dobrej atmosfére a
regulérne. Po vyhlásení výsledkov sa seniori už len
zabávali, prišiel ich pozdraviť známy slovenský herec a
spevák Štefan Skrúcaný, ktorý svojim vystúpením
prispel k dobrej nálade a k nevšednému zážitku
všetkým seniorom.
D. Labáková
„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“
Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013.

Krúžok Mediálna výchova,
multimediálna tvorba

Sokoliari v ZŠ s MŠ
Krásno – Kalinov
V uplynulých dňoch navštívili základnú školu v
Kalinove sokoliari, pod vedením pána Štefana
Gráca. Deťom a žiakom školy predstavili dravcov –
sovu, výra, sokola, myšiaka aj orla. Každého dravca si mohli deti pohladkať. Cvičiteľ predviedol
žiakom kŕmenie i prelet dravcov tesne nad hlavami. Nakoniec si každý mohol vybrať s akým dravcom sa odfotí, samozrejme okrem orla. Tieto
krásne dravce sa deťom dravce veľmi páčili za čo
posielajú sokoliarom veľké ĎAKUJEM.

Na začiatku školského roka sa otvoril nový krúžok pod
názvom Mediálna výchova. Žiačky Základnej školy
v Krásne z ročníkov 5. – 9. sa stretli pod myšlienkou tvoriť,
vymýšľať a dozvedať sa nové, užitočné informácie o okolitom svete. Žiačky sa o tejto forme vzdelávania dozvedeli
rôzne. Niektorí od pedagógov, niektorí cez sociálnu sieť
a iný od kamarátov a známych. Žiaci sa na tomto krúžku
učia písať rôzne články, dozvedajú sa nové veci ako napríklad upravovať fotky, strihať videá a rôzne iné zaujímavosti.
Krúžok funguje pod vedením Zuzany Gacíkovej
v priestoroch Kultúrneho domu v Centre voľného času
Dominika Kučerová
v Krásne.
Výpoveď jednej zo žiačok
Na začiatku školského roka sme sa dozvedeli v Základnej
škole o jednom krúžku s názvom Mediálna výchova. Nie je
to krúžok hociaký, lebo nás učí učiteľka Zuzka Gacíková
moja susedka z bytovky. Ale viac o krúžku som sa
dozvedela zo sociálnej siete Facebook a od kamarátov. Na
prvej hodine sme sa zoznamovali a zapisovali si mená, aby
nás mohla Zuzka poznať. Na druhú hodinu sme si mali
doniesť noviny, pretože sme robili plagát o klasických
a nových médiách. Rozdelili sme ich na noviny, rádio,
televíziu a internet. To všetko ma veľmi zaujíma a som
veľmi šťastná, že niečo také existuje. Aspoň viem do budúcnosti o klasických médiách a nových médiách a všeobecne,
Romanka Šutá
na čo nám média slúžia.

Krásňan

AKTUALITY
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XI. ročník PLENÉRA výtvarníkov,
fotoamatérov a filmárov regiónu Kysúc
Dňa 8. októbra 2011 sa konal už XI. PLENÉR výtvarníkov, fotoamatérov a filmárov regiónu Kysúc. Spolu 19 umelcov sa stretlo, aby
svojimi očami zvečnili, či už na plátne alebo na fotografii pohľady na
Krásno nad Kysucou. Lektormi tohto podujatia boli akad. maliar Pavol
Muška, ktorý sa odborne venoval výtvarníkom, fotoamatérom. Radil a
usmerňoval ich činnosť Marián Hruška a filmárov združoval Pavol
Piroha. Medzi účastníkmi plenéra vládla srdečná a priateľská atmosféra. Po odbornej prednáške sa všetci spoločne vybrali do ulíc hostiteľského mesta Krásno nad Kysucou, kde fotili a filmovali prírodu,
ulice i zákutia mesta. Ani výtvarníci nezaháľali a rozišli sa do terénu k
naplneniu praktickej časti plenéra. Krásňanská lokalita poskytla účastníkom veľa prírodných námetov. Po dokončení prác sa vrátili k
spoločnému hodnoteniu a neformálnej besede, ktorú navštívil i primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Pán primátor poďakoval všetkým prítomným za zvečnenie ich mesta v dielach kysuckých výtvarníkov a
fotografov.
Všetkým
zúčastneným
mesta Krásno
nad
tia kresťanských
detí a mládeže v sume 498 eur.
Uzn. č. 78/2010
– MZ odovzdal
schvaľuje monografiu
návrhovú komisiu
Kysucou
a zaželal
im Buchta,
veľa zdravia
a tvorivej
inšpirácie Mgr.
do ďalších
rokov sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapiPríspevok
v zložení
Vojtech
Božena
Ďurčanová,
a realizovalo
Kysucké tole
kultúrne
tvorivej činnosti.
pripravilo
príspevky.
Gabriela
Bírová, Podujatie
overovateľov
zápisnice
Pavol Targoš,
stredisko v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samoUzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
správneho kraja v spolupráci s Mestom Krásno nad Kysucou.
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b- povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizodolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú vať stavbu žumpy.
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo- parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie novija mesta;
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti prenájom 100 eur ročne.
o NFP;
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzaoprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50 čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur.
eur/m2.
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave 12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo o výmere 87 m2, 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23

K i n o L i p a – n o v e m b e r 2 01 1

Oznamujeme všetkým záujemcom a návštevníkom letného kina, že kino od októbra pravidelne
premieta, v sobotu o 19:00 hod. a v nedeľu pre deti o 15:00 hod. Program je na webovej
stránke. Tešíme sa na Vašu návštevu.
považovaný za prvého nájomného
Animovaná rozprávka,
5. 11. 2011 o 19:00 hod, sobota
vrahaPoštekovi,
v Českej republike,
vstupné
KULTURÁČIK,
0,50 Eur
KARIBIKU
4 Vladimírovi
3747/32 PIRÁTI
o výmere
21 m2 p.
o výmere
18 m2, 12611/2
o výmere 352 vstupné
m2 pre ENZA
s.r.o.,
1,50
Eur
2
Štvrtý
diel
zo
série
Piráti
z
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m .
26. 11. 2011 o 19:00 hod, sobota
Karibiku obsahuje zábavu, dobrouskutočnená
zámena za pozemok č. 371, ktorého
je vlastUzn.nedeľa
č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
13. 11.
2011 o 15:00,
družstvo a humor rovnako ako predJEDEN DEN
2
2, ktorý susedí
níkom
v podiele
z celkovej
sa pozemku
p.č. 6780/1 oEmma
rozlohe
82 msa
chádzajúce
časti.
V tomto výmery
akčnom 926 m . Hlasovalo
AKO VYCVIČIŤ
DRAKA
a Dexter
stretávajú
príbehu
o pravde,
zrade a–mladom
podľa
zákona
č. 258/2009
par. 9a, odst. 9.
parcelou KN č. 6780/174.
celých 20 rokov, každý rok ale spolu
Animovaná srozprávka,
kapitánovi
Jackovi
Sparrowovi
iba jeden deň.
V ten o
deňnájme
sa
Uzn.
č. 82/2010
– MZ
schvaľujemu
žiadosť oKULTURÁČIK,
príspevok na vstupné
Uzn.0,50
č. Eur
88/2010 –strávia
MZ schvaľuje
zmluvu
skríži cestu žena. Vstupné 1,50 Eur
navzájom
zverujú
so
svojimi
zážitkadopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga- nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizámi, problémami a nevydarenými
19. 11. 2011 o 19:00 hod, sobota
nizuje
pastoračné
centrum
hnu- ciu projektu „Zariadenie soc.
služieb
Krásno 1,50
nad Eur
Kysucou“.
láskami.
Vstupné
6. farské
11. 2011
o 15:00 hod,
nedeľaprostredníctvomPÚŠTNY
KVET
PÁN VČIELKA
Skutočný príbeh plný neu27. 11. 2011 o 15:00 hod., nedeľa
animovaná rozprávka
veriteľných skutočností. Vznikol na
KULTURÁČIK, vstupné 0,5 Eur
JA ZLODUCH
základe autobiografickej knihy mod-

12. 11. 2011 o 19:00 hod, sobota
KAJÍNEK
Kriminálny thriller inšpirovaný
príbehom Jiřího Kajínka, ktorý je

elky a mimoriadnej vyslankyne OSN
Waris Dirie. Vstupné 1,50 Eur

20. 11. 2011 o 15:00 hod, nedeľa
EGYPTSKÝ PRINC

Animovaná rozprávka,
KULTURÁČIK, vstupné 0,50 Eur
ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ
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R o c k o vá j e s e ň n a K y s u c i a c h
16. septembra 2011 Zborov nad Bystricou / 17. septembra 2011 Čadca
Kapela KOMA

Tomáš Švábik

Jaroslav Petrák

(26 rokov, Krásno n. Kys., bubeník,
KOMA, gRIP, T.O.R.band)

(29 rokov, Čadca, spevák, gitarista, Realita)

„Hudba sa v priebehu rokov stala neoddeliteľnou súčasťou
môjho ja. Prebúdza vo mne rytmus, ktorý potom rád
premieňam v pohyb tela. Prostredníctvom koncertov to potom
môžem predviesť aj ľuďom, ktorí sa na nás prišli pozrieť.
Okrem toho, že mi všeobecne spestruje život, si vďaka
koncertovaniu dobíjam "baterky" a čerpám pozitívnu energiu
do ďalších dní... Za najväčšie zúročenie svojich získaných
skúseností považujem nahrávanie skladieb, čo je pre mňa
momentálne najdôležitejšou prioritou...“
V polovici septembra sa konali dve rockové podujatia. Na Zborove nad Bystricou Drak fest a deň na to v Čadci
podujatie s názvom Mesto otvorené umelcom. Vystúpili tam aj dve kapely z Krásna nad Kysucou – kapela KOMA
a kapela T.O.R. V letnom období sa častejšie konajú rôzne festivaly a možnosť vystupovať pod holým nebom
využíva veľa kysuckých kapiel. Hudobníci sa poznajú medzi sebou a hudba je súčasťou ich života. Atmosféra na
takýchto podujatiach býva väčšinou pohodová a stretávajú sa tu ľudia, ktorí radi trávia večer pri hudbe. Zaujímalo
ma ako svoje účinkovanie vnímajú vystupujúci a celkovo hudbu, ktorú ponúkajú divákom. Oslovila som členov
skupín z Krásna nad Kysucou, Kysuckého Nového Mesta a Čadce.
foto: ĽP

Eduard Koprna
(28 rokov, Krásno n. Kys., basgitarista, KOMA,
T.O.R. band, RepRo)
„Pôsobím ako basový
gitarista už niekoľko
rokov.
Dlhodobo
pôsobím
v
kapele
KOMA a v súčasnosti sa
tiež aktívne venujem
kapele Tribute of rock
band (T.O.R). Hudbu
robím, lebo je pre mňa
dôležité
najmä
koncertné hranie. Mám
za sebou už takmer 100
koncertov.
Nemenej
dôležité je skúšanie a
nahrávanie zložených
pesničiek. Venujem sa
tiež
organizovaniu
koncertných podujatí, či
už formou malých barových vystúpení, ale tiež veľkých
hudobných festivalov. Koncertovanie vnímam ako zábavu.
Zábavu pre ľudí, ktorí tam prídu. Hudba sprevádza v
podstate celý môj život. Úspech je vždy vtedy, keď sa
vydarí koncert, keď sa ľudia dobre bavia, keď sa natočí
pesnička, ktorá sa ľuďom páči. Úspech je byť žiadaným na
koncertovanie, hraný v rádiu, keď je o kapele písane v
novinách. Úspechom je tiež kritika. Pozitívna aj
negatívna. Hudba sa stala sa mojou dôležitou náplňou a

prioritou v živote. Prostredníctvom hudby chcem dať
priestor aj ďalším mladým ľuďom, s ktorými
spolupracujem vo svojich projektoch, alebo im dávam
priestor prezentovať sa iným spôsobom.“

Johny Drahňák
(25 rokov, Krásno
n. Kys., gitarista,
spevák, KOMA, Ebed)
„Hudba je prejavom
môjho ja. To čo skladám,
je to čo cítim. Čo som.
Keďže som není z
muzikantskej
rodiny,
začal
som
hrať
v
poslednom ročníku na
základnej škole, takže
hudbe sa venujem asi 10
rokov a s radosťou. Hudba
je pre mňa zábava, prejav
radosti z toho, že môžem
pre niekoho hrať. Najväčší
úspech... to, že môžem
vôbec hrať a niekto ma počúva. Úspechom...bola ponuka
producenta nahrať videoklip, čo sme síce nevyužili, ale boli
sme nadšení. A tiež zopár úspešných koncertov. Mnoho
umelcov sa snaží hudbou niečo povedať. Ja momentálne
chcem len urobiť dobrú náladu. A povedať, že každý deň
môže byť nádherný...“

„Hudba a ja? Predovšetkým prostriedok ako vyjadriť
svoj životný štýl, myšlienky a samozrejme únik z reality, aj
keď teraz je to skôr pasívne... Úspechom pre mňa bolo už len
to, že som mohol vystúpiť pred ľudí a ponúknuť im niečo, čo
sme vytvorili, ale najviac ma vždy potešilo keď som videl
ako ľudia si so mnou zaspievali. Myslím že každá kapela,
ktorá robí vlastnú tvorbu chce prostredníctvom textov
odovzdávať nejaký odkaz či už na postoj k spoločnosti alebo
vyjadrenie vlastných názorov na okolité postrehy tak je to aj
u mňa...“

Johny Čuboň

Ján Mičica

(29
rokov,
KNM,
spevák a gitarista, gRIP)
„Keďže som sa narodil do
muzikantskej rodiny, hudbu a
muzikantský život poznám
dôverne už od malička. Gitare
som sa serióznejšie začal
venovať asi vo veku 15–16
rokov. V 18-tich som založil
svoju prvú kapelu Blackout, v
ktorej som sa postupne
zdokonaľoval v hraní na
gitaru, v speve, v skladaní
hudby a písaní textu, čo
naplno využívam aj vo svojej
terajšej kapele gRIP. Najväčším úspechom je pre mňa
vydarený koncert, keď sa ľudia bavia mojou hudbou, keď si
spievajú moje texty, keď dokážu oceniť veci, ktoré robím.
Dobrý pocit z toho, že na tomto svete po mne niečo ostane.
Hudba a koncertovanie je pre mňa forma sebarealizácie,
životný štýl, možnosť zoznámiť sa so super ľuďmi, ktorí majú
podobné záujmy“.
Kapela gRIP

(34 rokov, KNM,
basgitarista, gRIP)
„Čo mi dala hudba? Tak
napríklad hudobná teória je
úžasná
veda,
matematika.Veľa ľudí, hudobných
laikov hudbu počúvať nevie.
Na jednej strane je okolo nás
veľa hudobného smogu,
skrátka decibely sa na nás
valia odvšadiaľ a stále a
poslucháči berú hudbu
jedným uchom dnu a
druhým von, bez väčšieho
prežitku o započúvaní sa do
aranžmá skladby a jemných detailov ani nehovoriac. Je toho
skrátka veľa, čo hudba vnáša do môjho života. No hudba aj
berie, ale to k tomu patrí. Vďaka Bohu. Život nie je iba
prechádzka ružovým sadom. Ani koncertovanie veľakrát.
Možno raz dospejem do štádia, keď budem hudbou pestovať
ducha spoločnosti, alebo aspoň robiť život druhých krajší a
príjemnejší.“
Kapela T.O.R
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Členovia redakčnej rady novín Krásňan, zľava: Miloš Jesenský, Miroslav Capek, Janka Ďuranová, primátor Jozef
Grapa, Ľubica Podoláková, Ladislav Hrubý a Pavol Špita

Noviny Krásňan pre vás pripravujeme už 5 rokov
Rok 2007
V tomto roku vyšlo prvé číslo našich
novín. Každý ročník sme dodržiavali,
aby vychádzal v jednej farbe a rok 2007
bol zelený, rok 2008 hnedý, 2009 modrý,
2010
bordový
a
2011
fialový.
Novozvolený primátor mesta Ing. Jozef
Horník predstavil prvé číslo 9. februára
2007 na mestskom zastupiteľstve.
Odvtedy noviny vychádzali pravidelne
každé dva mesiace. V roku 2007 sa začalo s tradíciou stavania Májov,
v apríli mesto navštívil prezident republiky Ivan Gašparovič, Mons. Marián
Šuráb oslávil 25. rokov kňazstva, kniha
Krásno nad Kysucou získala ocenenie
Kniha Kysúc 2006 a zároveň bola v
tomto roku dotlačená. Od júla sme mali
nový erb a začali plány na pešiu zónu.
Konal sa tradičný Krásňanský jarmok a
festival Gospelové dni Kysuce 2007,
Rockfest Kysuce 2007. Robili sa úpravy
okolo farského kostola a v Kalinove
poslanci s primátorom skolaudovali
nové ihrisko.
Rok 2008
Začali sme s tradíciou navštevovanie
prvých narodených občanov Krásna.
Sledovali sme dianie v kultúre, školstve, v stavebnom rozvoji mesta.
Vyhlásili sme výsledky našej fotosúťaže, kde sme zbierali zaujímavé
fotografie a pohľadnice nášho mesta.
Farnosť prvýkrát navštívil žilinský
biskup Mons. Tomáš Galis, keď udeľoval sviatosť birmovana. Konal sa hokejbalový turnaj O pohár primátora v
meste a tradične Krásňanská desiatka.
V novembri farnosť navštívili misionári
z Banskej Bystrice.
Rok 2009
Kanonik Pavol Šadlák oslávil životné
jubileum 60. rokov, titul Osobnosť Kysúc

Rok 2010
Vzpieračské družstvo aj tento rok
dosahovalo krásne výsledky a medailové
miesta. Ľudovít Baláži bývalý správca
farnosti oslávil 90 rokov. Nečakane nás
opustil rodák kanonik Pavol Šadlák.
Otvorila sa nová tribúna, Most lásky a
priateľstva, nové multifunkčné ihrisko
pri tribúne a v ZŠ Mládežníckej. Do
mesta sa vrátila opravená socha gotickej
Madony. Ulice boli označené novými orientačnými tabuľami, osvetlil sa kalinovský kostol zvonku a oslávil 10.
výročie od posviacky. V Krásne sa konali
mestské slávnosti pri príležitosti 685.
výročia prvej písomnej zmienky. Na
konci roka boli známe výsledky volieb.
Primátorom mesta sa stal Ing. Jozef
Grapa.

2008 získali aj dvaja Krásňania – Ján
Kormanec a Ladislav Pecko. Rodák
maliar Justín Hacek vystavoval svoje
obrazy v Žiline. Začali sme s novým
seriálom Krásňania na cestách, ktorý
predstavuje zaujímavé miesta, kam zašli
naši rodáci. Do mesta pribudol nový
obrovský obyvateľ – mamut a tým sa
otvorili nové priestory Kysuckého
múzea v dome kultúry. V júli sme sa
rozlúčili s obľúbeným primátorom Ing.
Jozefom Horníkom, ktorý podľahol
ťažkej chorobe. Na jeho miesto nastúpil
zastupujúci primátor Ing. Jozef Grapa.
Prebiehali rekonštrukcie Základnej
školy Mládežníckej, Domu smútku,
postavila kaplnka na stanici.

Rok 2011
Otvorili sme dve námestia. Námestie s
fontánou prišiel otvoriť prezident
republiky Ivan Gašparovič a predseda
ŽSK Juraj Blanár. Námestie svätého
Ondreja otváral primátor mesta spolu s
dekanom Pavlom Špitom. Otvárali sme
sieň maliara Františka Hübla, nášho
rodáka. Začalo sa s tradícou uvítania
detí na mestskom úrade. V septembri sa
konali slávnosti 10. rokov od získania
štatútu mesta, pri ktorých sa prezentovala aj nová kniha o meste.
Noviny Krásňan prichádzajú každé dva
mesiace do Vašich domácnosti a naša 6-členná redakčná rada sa snaží prinášať Vám
aktuálne a zaujímavé články. Noviny
Krásňan sú zároveň najdlhšie vychádzajúcim periodikom v meste. Vychádza už
piaty ročník a tak sme si zaspomínali, čo
všetko sa za tie roky udialo. Stretli sme
mnoho zaujímavých ľudí a boli pri všetkých
významných mestských udalostiach... -r-

J u r i n ov a j e s e ň v n a š o m m e st e

Festival duchovnej tvorby Jurinova jeseň, ktorý sa každoročne koná v druhej polovici októbra, má už svoju
tradíciu. Súčasťou podujatia je slávnostné
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej
súťaže v oblasti duchovnej poézie
a prózy. Hlavnými organizátormi
festivalu aj tento rok boli Žilinský
samosprávny
kraj,
Kysucká
knižnica v Čadci a obec Klokočov.
Časť programu sa preniesla tiež
do nášho mesta.
Vo štvrtok sa v Kostole sv. Ondreja
konala večerná svätá omša za umelcov
a tvorivých ľudí. Celebroval ju pán kaplán
Miroslav Hložný. Okrem domácich veriacich na nej
privítal účastníkov slávnosti a v závere pobožnosti

poprial kultúrnej akcii veľa zdaru. Po omši sa priamo
v priestoroch kostola uskutočnilo hudobno-poetické
pásmo Mne zostal kríž... Básne Teodora Križku
recitoval
bratislavský
herec
Jozef
Šimonovič
a
poézie
Kataríny
Džunkovej, mladej poetky, sa ujala
bývalá televízna hlásateľka Hilda
Michalíková. Vysoko profesionálne
výkony oboch recitátorov priniesli
zúčastneným nevšedný umelecký
zážitok. Poetické slovo doprevádzal
mládežnícky spevácky zbor Makabi,
pod vedením Gabiky Bírovej. Festival
potom pokračoval kultúrnymi podujatiami
v okolitých mestách a obciach nášho kysuckého
kraja. Výsledky literárnej súťaže vyslásili v Kysduckej
knižnici v Čadci.
LH
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Babie leto
v našich osadách

Krásňan

MATRIKA
Matej Jedinák, Simona Kováčová, Šimon
Jarabica, Timotej Jančiga, Patrik Sedlák,
Samanta Viktória Kubicová, Liliana
Čimborová, Viktória Jakubcová

Mgr. Martin Špalek a Martina Šurábová
Ľubomír Duraj a Miroslava Švábiková
Stanislav Čimbora a Monika Čečková
Pavol Blahuta a Veronika Gilániová
Samuel Sýkora a Monika Jantošová
Marián Rybický a Elena Horniaková
Ondrej Hrtús a Zuzana Kučerová
Ing. Miroslav Podolák
a Vladimíra Kormancová
Ing. Vladimír Kormanec
a Mgr. Ivana Kopásková
Pavol Janošík a Michaela Vaňovcová
Michal Koňuch a Katarína Kodajková
Patrik Menke a Andrea Chabanová

Matrika

Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,

Blahoželanie
k sobášom
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 blahoželáme
r., Agnesa Poláčková
62 r.,mestského
František
Srdečne
poslancom
r., Lukáš Grapa
21
Šutek
59 r., František
Kocifaj 51
zastupiteľstva
Michalovi
Koňuchovi,
ktorý
r., uzavrel
Imrich Škerenčák
77
r.,
Helena
Završanová
73
manželstvo s Katarínou Kodajkovou r.,
a
MárianMoskálová
80 Vladimírovi
r., Stanislav Gavlas
58 r., Šteposlancovi Ing.
Kormancovi,
fan
Koleno
80 r. manželstvo s Mgr. Ivanou
ktorý
uzavrel
Kopáskovou. Želáme všetko dobré.

KRÁSŇANIA NA CESTÁCH
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Tajomnou Transylvániou
5.

Narodení

Sobáše

Tohtoročné babie leto bolo naozaj výnimočné, plné
slnka a príjemného tepla, na aké nie sme príliš zvyknutí,
a to najmä v jesenných časoch. Veľa ľudí si spríjemňovalo svoje voľné chvíle prechádzkami po meste, kde sa
vďaka primátorovi Ing. Jozefovi Grapovi a ďalším predstaviteľom mesta podarilo v pomerne krátkom čase
vybudovať viaceré zóny, určené na oddych, ale zamierili tiež do prírody, do jej ticha a pohody. Životom
dýchali najmä naše početné osady, ktoré navštevujú nielen pôvodní osadníci, ale aj chalupári z ostravskej,
karvinskej a třineckej oblasti, tiež zo žilinského okolia
a Bratislavy. Kto si spravil takéto prechádzky po meste,
alebo sa rozhodol zavítať do prírody, určite spravil
Narodení
dobre, lebo myslel na oddych a na upevňovanie svojho
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
zdravia.
LH

Krásňan

Rumunské
hrady a mestá
Drakulovský
hrad Bran

Korvínovský hrad Hunedoara

Úmrtia
Pavol Ďurčan, Margita Buková, Anton Kubica,
Justina Rafajová, Jaroslav Varecha, Anna
Čimborová, Helena Švábiková, Anna
Truchlíková, Anna Ďuranová, Pavol Murgaš

J U B I L A N T I 2 01 1
85 roční
Alojz Fábik
Justína Kolenová
Jolana Lehocká
80 roční
Karol Kopásek
Michal Kopásek
Štefan Borik
Ľudmila Škerenčáková
Mária Goliašová
Jolana Bodorová
Anna Ďuranová
Rozália Stehlová
75 roční
Jozef Bielik
70 roční
Jozef Sýkora
Pavol Baránek
Miroslav Macejko
Jolana Ďuranová
Anna Šusteková
Štefánia Bakalová

Hrad Rasnov

Hrad Saschiz

Po nociach v Sighisoare, po stopách Drakulu a prekrásnych
opevnených kostoloch, sme pokračovali v ceste... Pomaly sa
chýlila ku koncu. Denne robíme neskutočne veľa kilometrov,
niekedy 600, niekedy „len“ 400. Samotný názov Transylvánia a
Sedmohradsko v sebe skrýva odkaz, že to je kraj hradov a
zámkov. Cestou sme videli aspoň niektoré. Blízko Sighisoary to
bol hrad Saschiz, ďalej hrad Rupea a hrad Lippova. Navštívili
sme aj mesto Medias, kde sme sa prešli po tradičnom rumunskom trhu.
Po Sighisoare nás zaujalo historické mesto Brašov, kde sme sa
zastavili najesť. Mesto je ukryté medzi karpatskými horami.
Prechádzali sme námestím, kde sa práve konali mestské
slávnosti, takže sme videli aj rumunské folklórne skupiny.
Brašov je najväčším sedmohradským mestom so starou radnicou a tzv. čiernym kostolom. Čierny protestantský kostol je
najväčšou gotickou katedrálov v juhovýchodnej Európe. Svoje
meno dostal po veľkom požiari v roku 1689, kedy jeho steny
sčerneli od sadzí. Po očistení ostal sivý, no meno čierny má
stále. Mesto bolo plné mladých ľudí a zaujímavých historických
budov.
Cestou z Brašova k Drakulovskému hradu Bran od cesty
vidno krásne osvetlený hrad Rasnov. Hrad Bran postavili koncom 14. storočia, no „slávny“ Drakula tam vraj nikdy nebol.
Mesto Medias

Hrad Lippova

Hrad Rupea

Jeho pravý hrad je dnes už len zrúcaninou. Je však najväčšou
atrakciou Rumunska, ročne tu prichádzajú tisícky turistov. Hrad
nie je ktovie ako zariadený, no určite ho treba vidieť.
Na juhozápade Transylvánie
sa v meste Hunedoara
nachádza
krásny
hrad
Hunedoara z konca 13. storočia.
Rodisko rodu Huňadyovcov a
aj kráľa Mateja Korvína. Mesto Hrad Hunedoara,
Hunedoara nás dosť vystrašilo, v pozadí oceliarne
lebo je strašne špinavé s ruinami obrovskej fabriky – oceliarní,
vedľa ktorej stojí krásny Korvínovský hrad. Jeho majiteľ Ján
Hunyadi bol prezývaný aj Biely rytier, bojoval proti Osmanom
a preslávil sa víťazstvami nad Turkami, ktorí často ohrozovali
toto územie. Potom hrad vlastnil jeho syn, obľúbený kráľ Matej.
Ide o najväčšiu gotickú stavbu v Rumunsku. Hrad na nás urobil
dojem, je obrovský a neskutočný.
A napokon aj Transylvánia... z toho čo sme videli, mala som
pocit, že som v krajine hradov, kostolov a krížov. Typická bola
architektúra s početnými výklenkami v podkroví striech. Domy
v dedinách boli pestrofarebné a na uliciach sme stretali vozy
ťahané oslami a koňmi. Mestá boli moderné, európske, no v
dedinách zastal čas a ľudia žili svoj život. ĽP (pokračovanie nabudúce)

Mesto Brašov, radnica, námestie a tzv. čierny kostol
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Medzinárodný turnaj v minifutbale

6. ročník medzinárodného turnaja v minifutbale sa
konal dňa 5. októbra 2011. Turnaj v minifutbale
o Putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho
kraja sa hral v areáli Strednej odbornej školy drevárskej
v Krásne nad Kysucou, ktorá bola organizátorom
športovej akcie. Zišli sa štyria súperi zo Slovenska,
Česka a Poľska. SOŠ drevárska Krásno spolupracuje so
strednou školou Zespol Szkol Budowlano – Drzewnych
Žywiec. V rámci slovensko-česko-poľskej spolupráce
drevárska škola nadviazala kontakt aj so Strednou
školou nábytkárskou a obchodnou Bystřice pod
Hostýnem. Štvrtou školou bola Stredná odborná škola
technická z Čadce. Medzinárodný turnaj prišiel otvoriť
Ing. Stanislav Talapka z Odboru školstva a športu
Žilinského samosprávneho kraja. Počas turnaja žiaci
záujmových krúžkov Školského strediska záujmových
činností SOŠ drevárskej pripravili pre hostí a
súťažiacich prekvapenie v podobe študentského

pohostenia. Vyhodnotenie sa nieslo v radostnej
atmosfére už tým, že maskotom turnaja bola veľká
futbalová lopta a kopačky nadmernej veľkosti.
Výsledky vyhlásil primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
1. miesto – družstvo zo Strednej odbornej školy
technickej z Čadce.
2. miesto – družstvo zo SOŠ drevárskej z Krásna
nad Kysucou.
3. miesto – družstvo Zespol Szkol Budowlano –
Drzewnych Žywiec
4. mieste skončilo družstvo zo Strednej školy
nábytkárskej a obchodnej Bystřice pod Hostýnem.
Stredná škola z Krásna dosahuje pekné výsledky
v oblasti telesnej výchovy a športu vďaka podpore
vedenia školy, na čele s riaditeľom PaedDr. J. Palkom a
zásluhu na tom má aj tréner Mgr. M. Ondrúšek, ktorý
pripravil žiakov na medzinárodný turnaj vo futbale.
Text: Mgr. M. Gavenčiaková, foto: Ing.arch. B. Kontrišová
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