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Oslavy 15. výročia mesta
V nedeľu 4. septembra 2016 sa konali oslavy všetkých 15-ročných. Predseda Žilinského samosprávneho kraja a
poslanec NR SR Juraj Blanár odovzdal primátorovi mesta Jozefovi Grapovi občiansky preukaz Krásna nad
Kysucou, keďže má už 15 rokov. 15-roční Krásňania dostali trička s erbom mesta a spoločne vypustili balóny vo
farbách mesta. K oslave patrí aj chutná torta, ktorú dostali priamo od primátora mesta. V roku 2001 sa narodilo v
Krásne nad Kysucou 81 detí. Všetkým oslávencom blahoželáme!
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DNI MESTA 2016 – slnečný víkend v Krásne
Sobota 3. septembra 2016 začala futbalovým stretnutím
starších a mladších žiakov. Po tomto športovom zážitku na
námestí pred kultúrnym domom prebiehala súťaž Boxing
promotion 5. V súťaží sa predstavili najlepší borci z celého
Slovenska, medzi nimi aj štyria boxeri reprezentujúci
Krásno. Borci z Krásna vyhrali svoje duely a divákom sa
tento tvrdý šport veľmi páčil. Podvečer sa na pódiu predstavila kapela Kabát Revival a po nej v hodinovom programe zabávala obecenstvo skupina Elán Tribute. Po skončení
sa rozprúdila tanečná zábava v rytme disko s DJ Mikom.
Aké by to boli oslavy bez ohňostroja, ten odpálili v priebehu tanečnej zábavy niečo pred 22. hodinou. Bol veľkolepý,
k čomu prispela aj bezoblačná obloha a obecenstvo, najmä
mladí sa zabávali až do skorých ranných hodín.
Nedeľňajšie ráno, námestie zaliate slnečnými lúčmi, prilákalo množstvo ľudí. O desiatej hodine sa konala slávnostná svätá omša. Na svätú omšu prišlo veľa veriacich, možno
povedať, že rekordný počet. Svätú omšu slúžil miestny pán
farár s pánom kaplánom pre mesto, pre jeho rozvoj, občanov a spolupatričnosť. O veľkej účasti svedčí aj fakt, že hostie na sväté prijímanie sa delili, aby všetci ľudia dostali
sviatosť prijímania. Po svätej omši pokračoval program

hasičskou súťažou 6. ročníkom O Pohár primátora mesta.
Súťažilo v nej 12 družstiev hasičov nielen z Kysúc. Po
vyhodnotení a odovzdaní cien primátorom mesta Jozefom
Grapom, pokračoval kultúrny program vystúpením
Speváckej skupiny Krásňanka. Na jej vystúpenie nadviazali mladí zo súťaže Krásno má talent – Soňa Gáborová,
mladý talentovaný huslista Matúš Kavalek, huslistka
Laura Šamajová. Zatancovala naša tanečnica Veronika
Čimborová. Nechýbal ani folklórny súbor Drevár pod
vedením Jozefa Murína. Záver kultúrneho bloku patril folklórnej skupine Vrabčiar, ktorá vydala svoje prvé CD.
“Krstnými rodičmi” boli predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor mesta Jozef Grapa. CD
skupiny Vrabčiar si môžete zaobstarať na telefónnom čísle
0904 274 193 u pani Korhelíkovej.
Na futbalovom štadióne sa uskutočnil zápas Tatran Krásno
vs Fiľakovo, domáci futbalisti potešili svojich priaznivcov,
keď porazili svojho súpera, tesne 2:1. Na pódiu vystúpil
spevák Ľudo Kuruc band so "Spomienkami na Karola
Duchoňa". Pódium potom patrilo slovenskej speváčke
Márii Čírovej, ktorá v Krásne spievala nie po prvýkrát.
Záver dňa patril skupine DUO Rytmus.
PM
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OCENENIA Osobnosti mesta Krásno
4. septembra 2016 primátor mesta udelil 18. Krásňanom ocenenie za prínos k rozvoju mesta. V budúcom čísle novín sa viac budeme venovať jednotlivým oceneným.Všetkým srdečne blahoželáme!
Štefan Ploštica – Držiteľ rôznych vyznamenaní, veliteľ
hasičov,
bývalý
starosta
Krásna.
Ladislav Bakala – Bývalý veliteľ hasičov, držiteľ vyznamenania zaslúžilý člen dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.
Anton Hajný – Pedagóg, 30
rokov pôsobí ako organista
v kostole sv. Ondreja.
Ján Kubala – Športový aktivista, spoluorganizátor najznámejších krásňanských športových pretekov.
Margita Ďurišová – Život
zasvätila prácou pre zdravotne
postihnutých. Zakladateľka
organizácie jednoty dôchodcov
v Krásne.
Milan Jesenský – Pedagóg,
poslanec MZ, kronikár mesta,
vykonáva občianske sobáše

a pracuje v rôznych komisiách.
Jozef Murín
Pedagóg, no najmä folklorista,
tanečník a milovník ľudových
zvykov a tradícii. Stál pri zrode
Folklórneho súboru Drevár.
Mária Kopásková – Pôsobila
od začiatku vzniku Folklórnej
skupiny, bola aktívnou členkou
skoro 38 rokov.
Anna Ďuranová – Od roku
1979 spieva vo Folklórnej sku-

pine v Krásne. V rokoch 20042005 bola vedúcou skupiny.
Viera Korhelíková – Ako
sólistka pôsobila vo viacerých
súboroch. Vo folklórnej skupine účinkuje ako členka, vedúcou od roku 2013.
Eduard Koprna – Hudobník,
organizátor a spoluorganizátor
mnohých hudobných festivalov.
Zuzana Zuzčáková Gacíková –

Speváčka, folklóristka, divadelníčka, pedagógička.
MUDr. Milan Peteraj – Lekár,
infektológ. Bol ocenený bronzovou medailou Slov. lekárskej
spoločnosti.
Helena Špalková – Pedagóg
v Materskej škole. Z toho 18
rokov ako riaditeľka.
Alica Nadzamová – Od roku
1999 pôsobí ako riaditeľka
a ako pedagóg vo výtvarnom
odbore v ZUŠ.
Ján Palko – Riaditeľ Strednej
odbornej školy drevárskej a stavebnej.
Juraj Lahuta – Od roku 2007 až
2014 trénoval mládežnícke
mužstvá a mužstvo dospelých
vo futbale.
Ján Horňiačik – Aktívnym
hráčom stolného tenisu, v ktorom žne mnoho úspechov.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 22. júna 2016
Uzn.č 39/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení – Mgr. Jozef Mozol, Mgr Martin Ondruška,
overovateľov zápisnice – Mgr. Milan Jesenský, Marta
Buková a program rokovania MZ.
Uzn.č 40/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Dušana
Šamaja a manželky Márie, bytom Krásno nad
Kysucou č. 45.
Uzn.č. 41/2016 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle § 9a odst. 8
písm. e) zákona 138/1991 v platnom znení za účelom
prenájmu majetku v k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorý
sa nachádza pod mostovým telesom a to pozemok
p.č. KNE 9458/1 – orná pôda o výmere 100 m2.
Uzn.č. 42/2016 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva
3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa
v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa prenájom pozemku – prístup na pozemok,
p.č. KNE 9436 o výmere 35 m2, vedeného na LV 3396
do nájmu – Emília Masaryková, 023 02 Krásno nad
Kysucou 1069 za cenu 1,-Euro/rok, od 1. 7. 2016 na
dobu neurčitú v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku, – prístup na pozemok.
Uzn.č. 43/2016 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle
§ 9a odst. 8 písm. e) zákon 138/1991 v platnom znení
za účelom predaja majetku v k.ú. Krásno nad
Kysucou, ktorý sa nachádza v časti Kalinov a to pozemok p.č. KNE 9373 o výmere 45 m2.
Uzn.č. 44/2016 – MZ schvaľuje ukončenie prenájmu
priestorov v kultúrnom dome Jaroslavovi Maslíkovi
a schvaľuje prenájom priestorov Kristíne Maslíkovej,
bytom Krásno nad Kysucou 1617 o výmere 19,6 m2 za
cenu 20,-Eur/m2/rok + služby spojené s užívaním
prenajatých a spoločných priestorov.
Uzn.č. 45/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Pavla
Húšťavu – Gazdovský šenk, Krásno nad Kysucou
o prenájom pozemku pri jeho prevádzke.
Uzn.č. 46/2016 – MZ neschvaľuje príspevok pre
Tenisový klub Dolné Kysuce – tenisový krúžok ZŠ
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 47/2016 – MZ schvaľuje havarijný odber vody
na odbernom mieste Vladimíra Šuberta, bytom
Krásno – Kalinov 295 riešiť 50% odberu na straty
a 50% vlastník odberného miesta.
Uzn.č. 48/2016 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 49/2016 –Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu
audítora za rok 2015.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
I. Záverečný účet mesta a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
II. Použitie prebytku rozpočtu po vylúčení
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR a z nevyčerpaných darov vo výške 327 798,75 Eur, zisteného podľa

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto:
– na tvorbu rezervného fondu vo výške 327 798,75
Eur
III. Zostatok finančných operácií v sume
36 985,27 Eur zisteného podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č.583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– na tvorbu rezervného fondu vo výške 36 985,27 Eur
IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu
1. Tvorba:
a/ počiatočný stav
288 982,52 Eur
b/ tvorba
364 784,02 Eur
c/ konečný stav
653 766,54 Eur
2. Použitie na kapitálové výdavky:
a/ rekonštrukcia mestského úradu
b/ povodňová ochrana
c/výstavba a rekonštrukcia chodníkov
d/ dotácia Krasbytu, sr.o. na výstavbu ihriska
e/ zberný dvor a kompostáreň
f/ pozemky pod zberný dvor
g/ nákup kosačky
h/ rekonštrukcia materskej školy
ch/ výstavba parkovísk
i/ rekonštrukcia kotolne
j/ výmena kotlov UK ZŠ
k/ výstavba detských ihrísk
l/ nákup smetiarskeho auta
V. Zisk z hospodárskej činnosti vo výške
482,38 Eur. Zisk z hospodárskej činnosti použiť na
vykrytie straty z minulých rokov.
VI. Hospodárenie KRASBYT s.r.o. so stratou
vo výške – 27 134,27 Eur
Uzn.č. 50/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu
podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 51/2016 – MZ berie na vedomie inventarizáciu
majetku mesta k 31. 12. 2015.
Uzn.č. 52/2016 – MZ ruší uznesenie 104/2015 zo dňa
9. 12. 2015 a 25/2015 zo dňa 15. 4. 2015.
Uzn.č. 53/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na II. polrok 2016.
Uzn.č. 54/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na II. polrok 2016.
Uzn.č. 55/2016 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky z kontroly plnenia uznesení za I. polrok 2015
a z kontroly bežných príjmov – daň za psa rok 2015.
Uzn.č. 56/2016 – MZ schvaľuje
a) Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2016 na činnosť C4 Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom pre projekt s názvom Sanácia
skládky v Krásne nad Kysucou s výškou:
Celkových výdavkov na projekt 73 684,21 Eur
Celkových oprávnených výdavkov na projekt
73 684,21 Eur
b) Spolufinancovanie projektu vo výške
3 684,21 Eur (5%) oprávnených výdavkov na projekt
z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
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Uznesenia z MZ
Uzn.č. 57/2016 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č.
9/2016 zo dňa 16. 3. 2016 o nový bod v znení takto:
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu sa dopĺňa
o bod 4 čl. IX. Osobitné ustanovenia, ktorý znie:
Predávajúci garantuje takto stanovenú cenu len za
podmienky, že kupujúci neprevedie vlastnícke právo
na tretiu osobu/tretie osoby (nedôjde k prevodu vlastníckeho práva formou dražby a pod.), po dobu najmenej 5 rokov odo dňa povolenia vkladu v prospech
kupujúcich. V prípade nedodržania tejto zmluvnej
podmienky je kupujúci povinný doplatiť predávajúcemu jednorazovú sumu vo výške pri dvojizbovom byte
960,-Eur a pri trojizbovom byte 1.142,-Eur, a to najmenej 5 pracovných dní pred dňom podania návrhu na
povolenie vkladu v prospech nového vlastníka, t.z., že
celková kúpna cena je stanovená ako súčet kúpnej ceny
dojednanej v článku VI. spolu s jednorazovou sumou
Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
takto stanovenou vo výške podkrovný byt – 5.840,-Eur,
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
trojizbový byt so zľavou – 7.169,-Eur a trojizbový byt
Gabriela
overovateľov
zápisnice
Pavol
bez
zľavyBírová,
– 7.834,-Eur,
ktorá sa
poskytuje
akoTargoš,
zľava
MUDr.
Milan
Peteraj
a
program
rokovania
MZ.
z kúpnej ceny v prospech kupujúceho/kupujúcich,
Uzn. č.
79/2010
– MZ schvaľuje
pokiaľ
bude
vlastníkom
najmenej 5 rokov predmetu
–
predloženie
žiadosti
o NFP sa
v rámci
výzvy
ROP-3.2bprevodu. Uvedené dojednanie
vzťahuje
aj na
prípad,
2010/01
ROP zaoúčelom
realizácie projektu
„Bystrická
ak
by sa jednalo
prevod vlastníckeho
práva na
blízku
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
osobu.
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom
hospodárskeho
rozvoja a sociálneho
rozvoja
Uzn.č.
58/2016
– Mestské zastupiteľstvo
v Krásne
nad
mesta; v zmysle Zákona o obecnom zriadení v znení
Kysucou
– zabezpečenie
projektu
po schválení
žiadosti
neskorších
zmienrealizácie
a doplnení,
v zmysle
Obchodného
zákonníka
a v zmysle Čl. VIII. Ods. 2) zakladateľskej
o NFP;
listiny
zo dňa 10. 4.projektu
2007 prijíma
toto uznesenie.
Mesto
– financovanie
vo výške
5% z celkových
Krásno
nad
Kysucou
zastúpené
primátorom
mesta
Ing.
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
Jozefom
Grapom,
ako
jedinný
spoločník
spoločnosti
eur.
Krasbyt,
založenej
o zaloUzn. č.s.r.o.
80/2010
– MZ zakladateľskou
schvaľuje zásadylistinou
hospodárenia
žení
spoločnosti
2007 odvoláva
konateľa
s majetkom
mestazos dňa
tým,10.
že 4.
v poslednej
štrnástej
hlave
Stanislava
Sýkoru,
nar.
1.
3.
1955,
023
02
Krásno
nad
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
Kysucou
158
k
dátumu
30.
6.
2016
a
menuje
konateľa
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
spoločnosti
Petra Šulgana,
15. 4. 1955, bytom
ul.
3747/32 o výmere
21 m2 nar.
p. Vladimírovi
Poštekovi,
SNP
132/64,
022
01
Čadca
k
dátumu
30.
6.
2016.
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude
MZ schvaľuje VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnyuskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlastmi odpadmi a drobnými stavebnými 2odpadmi na
níkom v podiele z celkovej výmery 926 m . Hlasovalo sa
území mesta Krásno nad Kysucou.
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.
MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta Krásno nad
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
Kysucou o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orgaškôl a školských zariadení zriadených na území mesta
nizuje farské
pastoračné centrum prostredníctvom hnuKrásno
nad Kysucou.
tia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2016
September
Október

Blažkov
26.
24.

Krásno Kalinov
27.
28.
25.
26.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám!
Ďakujeme.
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Otvorenie parkoviska a oddychovej zóny pre hendikepovaných občanov a športovcov

Cyklotrasasapozdĺž
Príspevok
čerpá z kapiBystrickej
doliny
patrí sa
toly
školstva
a navýši
medzi najnavštevovanejv kapitole príspevky.
šie v regióne. Celoročne
Uzn. č.83/2010 – MZ
ju využívajú všetky vekoschvaľuje
preloženie
vé kategórie či už
ako
starého
mestského
alternatívu cestnejvodovodopradu
sa apod
vy nachádzajúceho
alebo na športové
zemským
parcerekreačnépovrchom
využitie. Pri
ly
číslo 7250/29
katastri
Bystrickej
cyklomagistrále v Krásne
nachádzap.
obce
tak, abysastavebník
parkovisko,
ktoré
slúži na
Jozef Hájny mohol
návštevníkom
cyklotrasy
tomto mieste realizovať
aj občanom
nášho mesta.
stavbu
žumpy.
Toto
parkovisko
Uzn. č.84/2010však
– MZ
nespĺňa potrebné kvalitatívne parametre, nie sú na
schvaľuje prenájom pozemku parcelné č. 98/1 o výmere
ňom vyhradené miesta pre imobilných občanov.
20 m2 na položenie novinového stánku p. Emilovi
Mesto sa preto rozhodlo vybudovať parkovacie
Kováčovi,
č. 250 za prenájom
100 aeur
ročne.
miesta preKrásno
hendikepovaných
občanov
oddychovú
Uzn.
č.
85/2010
–
MZ
schvaľuje
odpredaj
časti
zónu pre návštevníkov cyklotrasy. Finančnú pomoc
2
pozemku
č. 9074/2
o výmere
22 mEur
vybratému
uchádzana realizáciu
vo výške
3 000,00
sme získali
čovi
p. Miroslavovi
Macašovi,
Krásno
č. 1612schválenéza cenu 15
od Nadácie
KIA Motors
Slovakia
v rámci
2.
eur/m
ho projektu
„Bližšie k aktívnemu oddychu“. Z grantuUzn.
vybudujeme
parkovacích
miest pre
imobilných
č. 86/2010 –6MZ
schvaľuje odpredaj
pozemkov
par. č.
2
občanov.
Súčasťou
parkoviska
bude
aj
oddychová
12416/6 o výmere 102 m , 12415/2 o výmere 1415 m2,
2, 6068/1 o výmere
zóna s lavičkami
informačnou
tabuľou.
12415/7
o výmere 21a m
361 m2, 6068/12
2
Realizácia
projektu
prebehla
formou
stavebných
o výmere 87 m , 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23
Slávnostné
odovzdanie
parkoviska
prepooprác.
výmere
18 m2, 12611/2
o výmere
352 m2 prebolo
ENZA
s.r.o.,
jené s cyklistickým podujatím 3. ročníka2
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m .
Krasňanskej cyklo-20tky v sobotu 23. júla 2016
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
o 14:00 hod. za účasti garanta Kia Motors
Slovakia
pozemku
p.č. za
6780/1
o nad
rozlohe
82 m2primátora
, ktorý susedí
Pavla Murča
Krásno
Kysucou,
smesta
parcelou
KN č.
6780/174.
Krásno
Jozefa
Grapu, účastníkov cyklo súťaUzn.
č. 88/2010
– MZ schvaľuje
o nájme
že,
miestneho
cyklistického
oddieluzmluvu
a majiteľov
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parkoviska. Ako prvá po vynovenom parkovisku
prešla rodina Halúšková spolu so svojím synom
Adamkom, ktorý si z rúk primátora prevzal špeciálny bicykel pre hendikepované deti.
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Divadlo zaujalo deti

Vynovené detské ihrisko pri mestskom úrade

Rocková noc a vatrA
zvrchovanosti
Dňa 26. júla 2016 sa za účasti primátora mesta Krásno
nad Kysucou Ing. Jozefa Grapu otvorilo nové detské
ihrisko, ktoré bolo financované z vlastných zdrojov
mesta v hodnote 16 813,20 Eur. Nové ihrisko má veľké
pieskovisko so zakrytím, hojdačku váhovú na pružine,
viacúčelovú zostavu, detský kolotoč a skákacieho paná-

ka. Pre detičky boli pripravené mini súťaže, napr. skákanie škôlky, či pokus o vytvorenie najkrajšej bábovky
z piesku. Všetky snahy sa cenia, preto za odmenu
dostali sladkú maškrtu a voňavé zdravé ovocie. Do
rytmu im hrali detské pesničky. Nové ihrisko sa teší
obľube a je vyhľadávané hlavne najmenšími.
ZGZ

Ihrisko aj U Blažkov

Výstavba cezhraničnej
Slovensko-Poľskej
turistickej trasy
Na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou sa stretol primátor mesta Ing. Jozef Grapa, starostovia susedných
obcí Dunajov, Oščadnica so starostami partnerských
poľských obcí Rajcza a Milówka, kde na pracovnom
rokovaní riešili záverečné podklady k podaní žiadosti
na financovanie cyklotrás v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľsko – Slovensko.
Zámerom projektu je predĺženie súčasnej cyklotrasy
smerom do obce Dunajov a druhou vetvou do obce
Oščadnica a poľských obcí Rajcza a Milówka. Takýmto
spôsobom by sa podarilo originálne spojenie jestvujúcej kysuckej cyklotrasy s pripravovanou vybudovanou
trasou, ktorá by sa zokruhovala na poľskom území.
Časový deadline na odovzdanie potrebných dokladov
k projektovej dokumentácii, je do polovice mesiaca
august 2016 spolu s podaním žiadosti na spoločný sekretariát v Krakówe. Všetci prítomní dúfajú, že aj
napriek množstvu žiadostí, ktoré sú evidované na
výstavbu cyklotrás, bude práve náš projekt úspešný
a prispeje tak k rozvoju turizmu jednotlivých obcí
a mesto Krásno nad Kysucou sa stane unikátnou križovatkou cyklotrás, kde sa budú stretávať návštevníci
z rôznych smerov.

Dňa 23. júla 2016 prebiehal tradičný rockový večer. Ako
prvá vystúpila na pódium skupina Klan zo Žiliny, ktorá
zahrala tvrdší rock a nasledovala skupina Old Modem
zo Žiliny. Po hudobných vystúpeniach nasledovalo dlho
očakávné zapálenie vatry zvrchovanosti. Vatru zapálil
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Heligónkou a spevom
ho doprevádzala domáca Folklórna skupina Vrabčiar.
Rocková noc pokračovala v podaní skupiny AC/TN –
AC/DC Tribute z Trenčína a ukončila sa vystúpením
skupiny Alfa z Nesluše. Veríme, že ste si rockové leto
užili spolu s nami a tešíme sa na ďalšie.

Nové detské ihrisko vyrástlo aj pri Základnej
škole v mestskej časti Blažkov. Bolo kompletne
zrekonštruované a nanovo nasadené. V novom
školskom roku bude isto plne využívané.

V MESTE SA NATIERALI MOSTY
VÝSTAVBA kanalizácie

V meste sa uskutočnila realizácia
nových náterov mostov: Kalinovský
most, most v osade
Gavlasov, most pri
bytovkách v
Zákysučí, most v
osade Vlčov. Nátery
sú vo farbách znaku
nášho mesta.
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Tlak občanov na výstavbu kanalizácie silnie, najmä z ekologického hľadiska, k čomu sa pridružuje aj rast
finančných nákladov. Čo je samozrejme, pretože jedno vybratie septika alebo žumpy si vyžaduje finančné náklady a tie sú vyššie ako celoročná prevádzka kanalizácie. Pri
jednotlivých miestnych objektoch
septiky a žumpy prepúšťajú, čo
občania pociťujú najmä v letných
mesiacoch. Prípravná fáza vybudovania kanalizácie sa blíži bezmála
po piatich rokoch k svojmu záveru.
V súčasnosti je podpísaná zmluva
Z operačného programu životné
prostredie na financovanie stavby.

V nedeľu 14. augusta 2016 do nášho mesta zavítalo
Divadlo na hojdačke zo Žiliny s bábkovou hrou “Čert
slúži". Skvelé prevedenie rozprávky od Pavla
Dobšinského vo vynikajúcom podaní bábkoherečiek
utíšilo všetky deti, ktoré ani len nedýchali. Zapájali sa
do hry, odpovedali na každú jednu otázku a tým skvelo doplnili celý dej predstavenia.
ZGZ

Opakovaný vandalizmus!
Žiaľ nie je to po prvýkrát, keď v našom meste došlo
k opakovanému vandalizmu.
Vysypané smetné koše, rozbité popisné tabule popri
cyklotrase a pri vojenských
bunkroch, bezcharakterná
manipulácia s prvkami na
detskom ihrisku, no najnovšie i znemožnenie významného projektu našich študentov zo Strednej školy drevárskej a stavebnej „Oddych pri cyklotrase“. Zdá sa, že
pravdepodobne mladšie ročníky si neuvedomujú
význam snahy svojich rovesníkov vytvoriť pekné a príjemné prostredie okolo seba, a tak ničia čo sa dá.
Vandalom muselo dať naozaj veľké úsilie odrezať
popisné tabuľky vypestovaných stromčekov, rovnako
tak strhnúť ich popis a obrázky z tabuliek, no najväčšie
úsilie si vyžadovalo rozbitie tabúľ, ktoré študenti vlastnoručne vyrobili. Chceme sa obrátiť aj na tých, ktorí
boli alebo budú svedkom vandalizmu, aby to nahlásili na mestskú políciu 0800 100 159 alebo na 158.

Sú vykonané výberové konania na
dodávateľa stavby. Od podpísania
zmluvy s dodávateľom, ktorý sa
uskutoční v najbližších mesiacoch
sa stavba podľa podmienok uvedených v zmluve musí zahájiť do
troch mesiacoch, pričom si výstavba
vyžiada finančné náklady vo výške
bezmála 55 miliónov Eur. Okrem
kanalizácie začne výstavba nových
vodovodov. To sa dotkne mestských
časti Blažkov, Zákysučie, Kalinov
a zahustenie centrálnej časti, tiež
obcí Oščadnica a celej Bystrickej
doliny, Zborov nad Bystricou,
Klubina, Radôstka, Stará a Nová
Bystrica. Je to aj z dôvodu, že stredné Kysuce po vybudovaní cyklotrasy sa stávajú zaujímavou turistickou

oblasťou. Teda je načase, aby kanalizácia sa vybudovala, čo si nevyhnutné vyžaduje rozvoj turistického
ruchu. Navyše sa bude musieť rozšíriť a modernizovať čistička odpadových vôd v meste. V pondelok
15. augusta 2016 sa prerokovalo
financovanie stavby a ďalšie záležitosti v predstavenstve SEVAKu. Tam
sa prerokovali podmienky na spolufinancovanie s bankami, ktoré sú
nevyhnutné, aby Sevak dostal úver
na financovanie stavby. Po tomto
akte sa uskutočnia rokovanie na jednotlivých ministerstvách. Ak to
všetko pôjde hladko, tak začiatkom
budúceho roka začne stavebný ruch
nielen v Krásne, ale súčasne aj
v ďalších obciach.
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Súbor, ktorý odráža krásu slovenského folklóru
Od svojho prvého vystúpenia dostával súbor mnoho ponúk na vystúpenia a na niektoré miesta sa pravidelne začali vracať. Najčastejšie však vystupuje v domácom Krásne nad Kysucou,
kde tradície prezentujú počas celého roka – od obdobia Fašiangov, Veľkú noc až po Vianoce.
Za 40 rokov svojej existencie si súbor Drevár získal srdcia tisícok divákov nielen na
Slovensku, ale i v zahraničí a dokonca na iných kontinentoch. Má za sebou spolu 840 vystúpení, vystúpili v 13 štátoch, kde odtancovali až 105 vystúpení. Vo FS Drevár sa vystriedalo 446
členov. Za krásnym spevom, hudbou a tancom je tvrdá drina a odriekanie, ktoré podstupujú
všetci členovia dobrovoľne a s radosťou. Myšlienka založiť folklórny súbor v Krásne nad
Kysucou, aby sa zachovali tradície, táto myšlienka je stále živá a vzrastajúca. Prvá generácia
už oddychuje a ich deti a vnúčatá ďalej v sebe nesú odkaz krásy folklóru.

Fotografia z roku 1980, na futbalovom štadióne v Krásne. Horný rad zľava: vedúci súboru Tomáš
Sýkora, Milan Kasaj, Mária Čimborová, Vladimír Vojtuš, Anna Kubicová, primáš Ľuboš Sýkora,
Rudolf Hrtús, Ján Sekeráš, František Štrkáč, Jozef Gajdičiar, Jozef Jasenovský, Miroslav Kubica, Marta
Kubišová, Vladimír Jacek, Miroslav Chrastina, vedúci tanečnej skupiny Jozef Murín Dolný rad
zľava: Štefan Zachar, Viera Chrastinová, Juraj Rajnoha, Peter Beleš, Oľga Kubicová, Mária Homolová,
Mária Truchlá, Jitka Kubáňová, Eva Jedináková, choreograf skupiny učiteľ Ján Polák

1978 – prvé vystúpenie 1. májové slávnosti v Krásne
1993 – máj, vystúpenie vo Vaxjo vo Švédsku na
pozvanie partnerského švédskeho súboru

1991 – oslava 15. výročia vzniku súboru Drevár sa
konala v závodnom klube Drevina
2016 – Oslavy Dni mesta Krásna nad Kysucou

Tento rok Drevár oslavuje okrúhle 40.
výročie. Boli ste medzi prvými tanečníkmi, dlhé roky ste viedli Drevár a dokonca
aj prvý sobáš v súbore, bol ten váš. Čo pre
vás znamená súbor?
Jozef Murín: Súbor Drevár pre mňa znamená
veľa. Bol som pri zrode súboru v roku 1976.
Prešiel som od tanečníka až po vedúceho
súboru. Boli to krásne roky, plné nadšenia a
energie, ale aj ťažké.
Aké boli začiatky súboru?
Jozef Murín: Začiatky boli dosť ťažké od
náboru, zháňania krojov, hudobné nástroje a
pod. Ale s veľkou podporou vedúcich predstaviteľov závodu Drevina sme to dobre zvládli a
neskôr aj s príspevkami od mesta Krásno a VÚC
Žilina sa podarilo doplniť materiálno-technickú
základňu. Do práce sme sa pustili s nadšením a energiou.
Ako sa dá v človeku rozpoznať lásku k folklóru?
Jozef Murín: U členov už pri nábore zisťujeme lásku k folklóru a samozrejme aj počas účinkovania členov v súbore.
Drevár zmenil veľa životov, to nie sú len odtancované
vystúpenia a samotné tréningy.
Aké je to pôsobiť v súbore?
Jozef Murín: Pôsobiť v Drevári je náročné a veľká drina,
ale odmenou za to je spokojnosť divákov na vystúpeniach.
Všetkým členom zaberá veľa času zo súkromia. Dôležité sú
dobré vzťahy medzi nami a vzájomná dôvera. Keby sem ľudia
nechodili radi, nevydržali by sme tak dlho.
Vediete aj vaše vnúčatá folklórnym smerom?
Jozef Murín: Teší ma, že už aj moje a aj vnúčatá našich
prvých členov pracujú v súbore, vidno, že folklór na
Kysuciach a hlavne v Dreváre bude pokračovať. Veľmi ma

teší, zže budúcnosť je tak zaistená.
Je záujem o členstvo v súbore?
Jozef Murín: Teší ma, že aj v takejto
technickej dobe je stále záujem o folklór
ako taký. Môžem povedať, že je menší
záujem, ale stále dosť na to, aby sa
dopĺňal súbor.
Ako prebiehajú tréningy
tanečníkov? Je náročná táto
príprava?
Jozef Murín: Nacvičuje sa pohybová
stránka, ale aj spevácka. Dôležitá je
kondícia tanečníkov, čiže musia
dodržiavať aj správnu životosprávu.
Učia sa základné folklórne prvky a na
konci je už z toho tanec. Každá skúška
začína rozcvičkou. Pre mladých ľudí to
je poriadna drina. Stretávajú sa dvakrát do týždňa.
Je nejaké obľúbené miesto či krajina,
do ktorého sa radi vraciate?
Jozef Murín: Radi vystupujeme v Poľsku, je tam úžasné
publikum, ktoré nás vrelo a srdečne víta. Tam radi chodievame. Poľské folklórne festivaly sú na skvelej úrovni.
Vystupujeme aj v kúpeľných mestách pre hostí, ktorí sú
veľmi vďačným publikom. Folklór je umenie, ktoré isto
dokáže aj liečiť. Dušu vie pohladiť isto. Tu – viac ako inde –
platí, že ho treba robiť nielen s nasadením, ale aj s láskou.
(ďakujem za rozhovor, ĽP)
Súbor Drevár svoj sviatok oslávi ako inak, tancom,
spevom a hudbou na konci októbra. Presnejšie Vás
budeme informovať cez média, facebook Noviny
Krásňan.
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Jubileum 90. rokov
Irena Kováčová

90 ROKOV
Irena Kováčová
85 ROKOV
Mária Gašperáková
Anna Rábiková
80 ROKOV
Anna Kučeríková
Helena Gavlasová
Františka Šusteková
Eliáš Ganišin

Veriaci nášho mesta si obľúbili omše pod holým
nebom. Uskutočňujú sa každé leto a trvajú od júna do
septembra. Nazvali ich aj Tour de Krásno. Účasť na
nich predstavuje zároveň istý turistický výkon, takže sú
vlastne bezprostredne spojené s letnou turistikou.
Letné pobožnosti sa začali pri Kaplnke Lazný potok.
Túto kaplnku postavili na podnet Štefana Buchtu. Na
prácach sa najprv zúčastnili súrodenci Pavol, Peter
a Anton a neskôr ďalší veriaci z obce. Zasvätili ju
Sedembolestnej Panne Márii. Júnovú pobožnosť prekvapila búrka, ktorá spôsobila aj škody. Na kostole
v Kalinove napríklad strhla kus plechu zo strechy. Na
druhý deň v nedeľu sa vyčasilo a na búrku mohli všetci
už iba spomínať. Nedeľná omša pri Kaplnke U Capkov
sa konala v slnečnom počasí. S veriacimi sa v nej lúčil
p. kaplán Peter Becík, ktorý odišiel na nové pôsobisko
v Žiline. Namiesto neho prišiel do našej farnosti nový
p. kaplán Samuel Sojčák. Nasledovali ďalšie letné púte
po kaplnkách, a to Pri cintoríne, U Blažkov,
Narodení
U
Kuljovských, U Sýkorov, U Gaša, v Nižných Vaniach,
Marek
Masnica,
Viktória
Madajová,
LilianaVaniach,
Králiková,
U
Gavlasa,
U Hacka,
Pri škole,
vo Vyšných
U
Lastovicov,
Pri
stanici,
U
Gundášov,
U
Šustkov.
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Omše
konaliPeter
v prevažnej
pod
vyjasnenou
TomášsaKrupa,
Škereň,väčšine
Samuel
Brňák,
Denisa
oblohou,
keď
vládlo
slnečné
letné
počasie.
Jančigová, Teresa Fojtíková

Matrika

40. narodeniny
oslávil správca farnosti
ICLic. Mgr. Marian Vojtek
Náš správca farnosti sa narodil 25.
augusta 1976 v Košeci. Kňazskú
vysviacku mal 16. júna 2001. Ako
kaplán pôsobil v Močenku
(2001–2002), Bošanoch (2002–2004),
Konskej (2004–2007), Bytči
(2007–2010). Potom pokračoval v štúdiach v
Benátkach (2010–2013). Štúdium ukončil v 2013 na
Fakulte kánonického práva v Benátkach a získal titul
ICLic. Od roku 2013 je administrátorom v Krásne.
Všetko najlepšie náš duchovný otec, veľa zdravia,
Božieho požehnania, trpezlivosti a veľa daľších
rokov s nami. Srdečne blahoželáme!

75 ROKOV
Anna Ďuranová
Vilma Kubalová
Anna Vojtušová
Matej Macura
Milan Kuric
70 ROKOV
Anton Hajný
Oľga Buková
Mária Nevedelová
Jolana Švábiková
Anna Macurová
Mária Miková
Iba v Laznom potoku, U Sýkorov či U Gaša si aj trochu
popršalo. Ani dážď však ľudí neodradil od účasti na
pobožnostiach, lebo bolo teplo a všetkých udržiavala tá
správna sviatočná nálada.
Osobitnú pozornosť venovali veriaci novej Kaplnke
U Hacka, ktorú potomkovia osadníkov a ich blízki stavali vyše tri roky. Počas krásneho letného počasia ju
v posledný júlový deň posvätil p. farár Marian Vojtek.
Omšu koncelebrovali p. kaplán Samuel Sojčák a miestni rodáci, kňazi Peter Nečeda a Pavol Poláček.
Hackovania po omši vítali hostí vo svojich domovoch
a hostili ich dlho do neskorého večera. Je dobre, že sa
letné pobožnosti v našej farnosti konajú aj pod holým
nebom. Majú svoje neopakovateľné čaro, a tak nečudo,
že svojou atmosférou a silou priťahujú veriacich. Tí prichádzajú z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Na viacerých omšiach boli dokonca veriaci žijúci ďaleko za hranicami chotára, ba niektorí až v zahraničí.
LH

Dňa 19. júla 2016 sa dožila životného jubilea 90.
rokov života naša spoluobčianka pani Irena
Kováčová. Oslávenkyňa napriek úctyhodnému veku
je plná optimizmu a spolu s primátorom mesta Ing.
Jozefom Grapom, ktorý jej prišiel popriať veľa zdravia, zaspomínala na svoj život a na to, ako kedysi
vyzeralo mesto Krásno nad Kysucou. Pri tejto príležitosti jej primátor mesta odovzdal krásnu kyticu kvetov a darčekový kôš. Pani Irene prajeme do ďalších
dní jej života najmä pevné zdravie, spokojnosť
v osobnom živote a dary Ducha Svätého.
“Nech Vám slnko šťastia svieti, nech Vám láska srdce hreje,
nech Vám nikdy smutno nie je a nech Vám nebesá doprajú
pevné zdravie.“

MATRIKA
NARODENÍ

ÚMRTIA

Radovan Kuljovský,
Karin Matejičková,
Kristína Koňušíková,
Patrik Bajkai, Emma
Nejdlová, Timea Fajnová,
Vivien Kubicová,
Damián Sekerka,
Sofia Makyňová

Justína Šurabová, Karol
Kováč, František Ozaňak,
Ing. Ján Koňuch, Ondrej
Gavlas, Rudolf Koňušík,
Imrich Kormanec, Vladimír
Jakubec, Ján Poláček, Štefan
Golas, Milan Šadlák,
Marcela Krkošková, Emília
Buková, Jozef Kasaj

SOBÁŠE
Radovan Gabriš a Magdaléna Timková,
Pavol Stenchlák a Mgr. Jana Hajduková,
Tomáš Polepšek a Jana Macurová,
Martin Neveďal a Ing. Lucia Jozefíková,
Ivan Plevko a Žaneta Ďuranová,
Tomáš Zátek a Darina Ďurčanová,
Ján Šupica a Jaroslava Chrastinová

Nová čerpacia stanica Benzinol v Krásne

Nový kaplán Samuel Sojčák
Od júla 2016 je v našej farnosti
nový kaplán Mgr. Sojčák Samuel.
Pochádza z Visalají. Diakonskú
vysviacku prijal 13. júna 2015 a
kňazskú 11. júna 2016. Jeho prvým
kaplánskym pôsobiskom sa stalo
práve naše Krásno nad Kysucou.

Otváracie hodiny: Pondelok – nedeľa 05.00 – 22.00 hodiny
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3. ročník CYKLO dvadsiatky

Počas krásneho slnečného sobotného dopoludnia bol
odštartovaný už 3. ročník Krásňanskej cyklodvadsiatky.
Od 8.30 hodiny sa pred kultúrnym domom stretli pri
registrácii milovníci bicyklov, aby si zmerali sily na 20
kilometrovej trati na cyklotrase Krásno – Klubina a
späť. Minulý ročník sa zúčastnilo 75 cyklistov, tento rok
bol počet prekonaný. Súťaže sa zúčastnilo 91 odhodlaných cyklistov, ktorí sa pokúsili zdolať už spomínanú
trasu. Pretekalo sa v kategóriách: ženy bez obmedzenia
veku, muži do 50 rokov, muži nad 50 rokov. Bonusovou
kategóriou boli deti doprevádzane rodičmi. Cieľovou
čiarou prešli všetci účastníci a žiadne vážnejšie nepredvídané situácie sa nevyskytli.

Deti (do 12 rokov v sprievode rodičov)
1. 45. Poláček Matej, Oščadnica, 40:15:00
2. 65. Ďurišová Katka, OZPK, 42:37:00
3. 2. Tutka Andrej, Krásno nad Kysucou, 42:43:00
Najlepší cyklisti mesta Krásno
1. 17. Kormanec Vladimír, čas 30:13:00
2. 23. Kolenčík Miroslav, čas 31:51:00
3. 39. Kubala Ondrej, čas 32:18:00
Najmladší účastník súťaže
55. Gardíková Ema, Krásno nad Kysucou (7 rokov)
Najstarší účastník súťaže:
35. Šuška Anton, Raková (67 rokov)
Najlepší cyklista s najlepším časom:
17. Kormanec Vladimír, Krásno n. Kysucou, čas 30:13:00

VÝSLEDKY:
Muži do 50 rokov
1. 17. Kormanec Vladimír, Krásno n.Kys., čas 30:13:00
2. 15 Šidlo Michal, Kysucké Nové Mesto, čas 30:59:00
3. 58 Capek Andrej, Čadca, čas 31:30:00
Muži od 50 rokov
1. 23. Kolenčík Miroslav, Krásno n. Kys., čas 31:51:00
2. 22 Šutúk Peter, Horelica, čas 35:58:00
3. 59 Kubatka Milan, Oščadnica, čas 37:19:00
Ženy bez obmedzenia veku
1. 40. Červená Marcela, Krásno n. Kysucou, čas 36:11:00
2. 4. Pošteková Petra, Krásno nad Kysucou, čas 36:51:00
3. 50. Kikrpatrick Margita, Raková, čas 37:20:00
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