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Vianočná atmosféra v meste
Vážení spoluobčania, milí Krásňania!
Rýchle životné tempo nám veľakrát neumožňuje zastaviť

sa a zosumarizovať si svoje životné ciele, ako aj životné
priority. S blížiacimi Vianocami však akosi hľadáme zmy-
sel života a analyzujeme ten doterajší, čo bolo dobré a čo
sa nám nepodarilo. Počas Vianoc sa ako by toto rýchle
životné tempo spomalilo a my si viac uvedomujeme, že
okolo nás žijú ľudia, ktorým treba podať pomocnú ruku,
ale i čas, aby sme poďakovali tým, ktorí túto pomocnú
ruku počas roka podávali a pomáhali, či už susedom,
blízkym alebo mestu. Dovoľte mi preto poďakovať najmä
dobrovoľníkom a charitatívnym pracovníkom, všetkým
dobrovoľníkom, ktorí zabezpečujú kultúrne, či športové
akcie. Veľmi pekne chcem poďakovať i dobrovoľným
hasičom, ktorí okrem prevencie pomáhajú pri organizo-
vaní rôznych kultúrnych a športových akcii. Chcem tiež
poďakovať seniorom a ich záujmovým združeniam. Veľmi
si vážim i spoluprácu s farským úradom, a preto ďakujem
i pánovi farárovi ICLic. Mgr. Marianovi Vojtekovi, ďakujem
všetkým zamestnávateľom, ktorí dávajú prácu našim
ľuďom, taktiež pedagógom, zdravotným a sociálnym pra-
covníkom a všetkým Vám, ktorí v našom meste žijete
alebo pracujete. Moje poďakovanie je úprimné a zo srdca,
ale je i ospravedlnením, že nie vždy počas roka som sa
v návale práce stihol poďakovať tým, ktorí niečo
prospešné a dobré urobili pre nás ostatných. Bez pomoci
týchto ľudí by sa mesto len ťažko rozvíjalo, a preto chcem
poprosiť, aby aj v novom roku túto pomocnú ruku opäť
podali a budem rád, keď sa pripoja i ďalší. Veď v budú-
com roku nás čaká opäť veľa práce. Chceme od leta začať
s výstavbou splaškovej kanalizácie v mestských častiach
Kalinov, Blažkov, Zákysučie, ale i doplniť kanalizáciu
v centre mesta, kde chýba. Potom nás čaká asfaltová
úprava týchto ciest, aby sme čím skôr obnovili rozkopané
ulice a tak vrátili komfort bývania. Začneme s výstavbou
chodníka v miestnej časti Zákysučie od mosta až po nové

sídlisko. Do jesene chceme postaviť nové futbalové ihrisko
s umelým povrchom, pripravujeme výstavbu troch nových
bytových domov, chceme rozšíriť zberný dvor. Pre našich
najmenších začneme na jar s rekonštrukciou materskej
školy, s výmenou okien, zateplením budovy i s opravou
strechy. Taktiež zahájime rekonštrukciu mestského úradu
zvonku, aby sme dokončili celkovú rekonštrukciu našej
radnice. Dúfam, že nielen mládež, ale i dospelí budú mať
radosť z otvorenia novej športovej haly pre zimné športy.
Chceme skvalitniť zber separovaného odpadu, ale
i komunálneho odpadu. Zakúpime novú techniku pre zber
tohto odpadu tak, aby sme šetrili náklady. Okrem toho
pripravujeme veľa športových a kultúrnych akcií tak, ako
to v Krásne býva zvykom. Aj z tohto krátkeho vymenovania
je vidno, že bez pomoci nielen spolupracovníkov, ale
i všetkých nadšencov a dobrovoľníkov, by sme to len ťažko
zvládli, a preto verím, že za pomoci všetkých nás sa nám
to podarí. 

Dovoľte mi preto v tomto predvianočnom čase popriať
Vám požehnané a šťastné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu rodiny a vašich blízkych. Želám všetkým aby duch
Vianoc a radosť z narodenia Ježiša Krista rezonovali v nás
čo najdlhšie. Verím, že v našich srdciach zostane čím
najdlhšie vianočná nálada, ale i prajnosť a láskavosť,
ktorú Vianoce prinášajú. Nech najväčším darčekom pre
nás všetkých bude dobré slovo suseda, poďakovanie od
ľudí z nášho okolia, láskavosť i prajnosť tým najslabším
občanom nášho mesta, pomoc jeden druhému a veľmi si
prajem, nech nás opustí závisť, ohováranie a ničenie, čo
druhí v meste vytvorili. Chcem všetkým popriať zdravie,
šťastie, Božie požehnanie, pokoj na pracovisku i v rodine.
Želám Vám aby ten nadchádzajúci rok 2017 bol ešte lepší
ako tento rok a aby bol úspešný pre Vás i naše mesto, aby
sme tu mohli v pokoji a priateľskej atmosfére prežiť celý
nastávajúci rok 2017.

Ing. Jozef Grapa, primátor mesta
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Začiatok decembra bol v našom meste po všetkých
stránkach slávnostný. Hneď v prvú víkendovú nedeľu sme
tu mali tradičné Ondrejovské hody na počesť patróna
mesta, na ktoré sa určite teší každý obyvateľ mesta.
Začali sa slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Ondreja.
S našimi kňazmi Marianom Vojtekom, správcom farnos-
ti, Samuelom Sojčákom ju celebroval Marián Šuráb, rodák
z nášho mesta. Po omši si mohli veriaci aj ostatní
návštevníci vychutnať hodové slávnosti. O dobrú náladu
sa postarali ľudová hudba Capkovci zo Skalitého a domá-
ca folklórna skupina Vrabčiar. S hodmi je spojená tradičná
zabíjačka na námestí neďaleko kostola. Pestrá ponuka
tovaru, množstvo stánkov a púťové atrakcie boli aj tento
rok hlavnými lákadlami Ondrejovských hodov. Vyšlo aj
počasie – pred Ondrejom napadol sneh a cez víkend zača-
lo primŕzať, navyše v nedeľu počas hodov sa rozžiarilo
„ondrejovské” slnko. Na hodové slávnosti prilákalo mnoho
návštevníkov z mesta i okolia. 

O 14.00 hodine sa v rieke Kysuca okúpali otužilci, ktorí
prišli do Krásna – Ľadové medvede z Nitry, Ľadové
medvede z Veľkých Uhercov a Partizánskeho, Belánske

ľadové medvede, Tučniaci zo Žiliny, Turčianske nanuky a aj
naše Krásňanské mrože. Na 3. ročníku sa zúčastnilo 57
ľadových mužov a žien. Odvážne vošli do chladnej vody a
plávali. Zahriať sa potom išli do reštaurácie Šenk, kde ich
čakalo horúce občerstvenie. Tento rok sa v rieke objavil aj
zelený vodník. „Rieka Kysuca je naozaj najchladnejšia
voda nielen v pesničke, ale aj v skutočnosti, takže uží-
vame si to naplno,“ Jozef Repčík, vedúci klubu otužilcov
Tučniaky zo Žiliny. 

V popoludňajších hodinách boli v kostole vystavené
relikvie sv. Ondreja a veriaci sa mohli pomodliť litánie ku
všetkým svätým. Na námestí sa potom zišli rodičia so svo-
jimi ratolesťami, aby sa zúčastnili slávnostnej chvíle
odovzdávania darčekov sv. Mikulášom. Sv. Mikuláša priví-
tal vrúcnymi slovami primátor mesta Krásno nad Kysucou,
Ing. Jozef Grapa, spolu s pánom farárom ICLic. Mgr.
Marianom Vojtekom. Všetci sme sa spolu pomodlili,
poďakovali a mohlo sa začať spomínané rozdávanie
darčekov. Slávnosť Mikuláša vedenie mesta spojilo
s rozsvietením vianočného stromčeka a s mikulášskymi
atrakciami. LH

ONDREJOVSKÉ HODY 
spojené s príchodom sv. Mikuláša

Pri mene kpt. MUDr. Karol Pagáč sa nám v mysli vybaví
známy slovenský učiteľ, vojnový veliteľ a lekár, ktorý sa narodil
v Krásne nad Kysucou, 19. novembra 1916 (1916 – 1944).
Počas II. svetovej vojny sa dostal ako dôstojník do prístavného
mesta Odesa v ZSSR. Tam sa spoločne s ďalšími slovenskými
vojakmi pridal na stranu partizánov v odeských katakombách.
Spoločne s nimi sa zaslúžil o oslobodenie mesta Odesa od
nemeckých okupantov 10. apríla 1944. Potom bol prís-
lušníkom 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, s ktorým postupoval
až k hraniciam Slovenska. V boji s Nemcami padol na hranici-
ach našej vlasti v septembri 1944 pri poľskom meste Dukla.

Keďže čas uteká, pripomenuli sme si už 100. výročie od nar-
odenia našej významnej osobnosti. Táto príležitosť sa 

22. novembra 2016
stala dôvodom, aby
sa stretol primátor
mesta Krásno Ing.
Jozef Grapa, spolu
so zástupcom Jaroslavom Pagáčom, pánom Ladislavom
Paštrnákom a s deťmi zo Základnej školy v Krásne, pri pamät-
nej tabuli, ktorá je venová kpt. MUDr. Karolovi Pagáčovi. Vzdali
mu tak hold a uctili si jeho pamiatku. Pán primátor v príhovore
pripomenul pozitívne myšlienky významnej osobnosti, ktorých
grom boli najmä dobré medziľudské vzťahy i minimum konflik-
tov v spoločnosti. Po kpt. Karolovi Pagáčovi je v našom meste
pomenovaná aj ulica. 

100. výročie od narodenia kpt. Karola Pagáča

Dňa 10. novembra 2016 sa konalo stretnutie pri pamätníku obetiam vojny na Skačkove. Naše mesto Krásno sa
pripojilo k pietnej spomienke, ktoré sa koná aj vo svete, v spolupráci s OO BZP a Základnou organizáciou Jednoty
dôchodcov. Pomník na Skačkove leží na území Dunajova, no blízko hraníc s Krásnom v časti Blažkov. Pomník je ja
postavený na počesť 9-zavraždených 8. septembra 1944. Na stretnutí a kladení vencov spievala slovenské piesne naša
spevácka skupina Krásňanka, pod vedním p. Margity Ďurišovej. Prišli aj žiaci zo základnej školy.

Z histórie: Dňa 11. novembra je medzinárodný deň padlých veteránov, pietna spomienka patrí všetkým obetiam ozbrojených
konfliktov, nielen dvoch svetových vojen. Ako odozvu na Výzvu severotalianskeho mesta Rovereto po skončení I. svetovej vojny,
ktorou iniciovalo v roku 1919 tento deň ako Deň padlých veteránov. Pietna spomienka sa rozšírila do celej Európy, USA,
Kanady. Symbolom tohoto dňa je červený kvet poľného maku z Flanderských polí, druhým symbolom je 22-tónový “Zvon
mieru”, ktorý odliali obyvatelia mesta Poverato zo zbraní a nábojníc. Ako symbol pri podpísaní mieru na ukončenie prvej
svetovej vojny. Presný čas konania slávností býva 11. novembra o 11.00 hodiny. 

Krásňanka spievala pri pomníku na Skačkove



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 rozvoja
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-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
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Minulý týždeň sa odštartovala distribúcia potravinových a
hygienických balíčkov pre občanov na Slovensku, ktorá je
financovaná z Fondu európskej pomoci pre najodkázanej-
šie osoby. Celkovo bude rozdaných 93.746 potravinových
balíčkov. Balíčky ľuďom poskytujú partnerské organizácie
ústredia práce. Pomoc je určená pre rodinu s nezaopa-
trenými deťmi, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, pre
starobných dôchodcov v hmotnej núdzi, ktorí nemajú prí-
jem zo zárobkovej činnosti, pre príjemcov v hmotnej núdzi,
ktorí sú invalidní a nezarábajú, ako aj pre ťažko zdravotne
postihnutých v hmotnej núdzi. Jeden balík obsahuje
špagety, ryžu, sušenú fazuľu, olej, cukor, hladkú múku,
konzervu bravčového mäsa, sardinky v oleji, či instantné
polievky. Hygienický balíček obsahuje zubnú kefku, pastu,
mydlo a šampón. Obyvatelia mesta Krásno nad Kysucou si
mohli prevziať potravinové a hygienické balíčky na
Mestskom úrade.

Je tu čas, kedy sa študenti stredných škôl lúčia so starosťami i
radosťami, ktoré zažívali počas celých štyroch rokov a začnú sa
pripravovať na skúšku dospelosti – maturitu. Aj u nás na Mestskom
úrade sa 11. novembra 2016 uskutočnila jedna zo stužkových
slávností, kde primátor mesta Krásno nad Kysucou, Ing. Jozef Grapa
odovzdal zelenú stužku študentom Strednej odbornej školy
drevárskej. Študentom želáme úspešné ukončenie štúdia, veľa úspechov do
ďalších rokov a príjemnú zábavu pri dnešnej krásnej životnej udalosti.

Potravinové 
a hygienické balíčky

Navždy sa zachová v pamäti stužková...

Vedenie nášho mesta už v minulosti avizovalo vyrieše-
nie osvetlenia mestskej časti Blažkov, ktorá mala
samostatný systém osvetľovania a  vznikali pri ňom prob-
lémy. Sľub sa podarilo splniť – spojili túto časť s mestskou
trasou osvetlenia, takže tento systém je kompletný. 

„Som veľmi rád, že sa nám to podarilo a dnes máme
osvetlený už celý úsek,“ neskrýval svoju spokojnosť primá-
tor mesta Ing. Jozef Grapa. Ako informoval, najväčším prob-
lémom bola identifikácia pozemkov a miesto umiestnenia
stĺpov verejného osvetlenia. Mesto výstavbu osvetlenia
financovalo z  vlastného rozpočtu, zakúpilo úsporné svie-
tidlá a  pracovníci technického úseku vyrobili a  osadili
nosné stĺpy vo farbách mesta. „Verejné osvetlenie bude
slúžiť nielen obyvateľom spomínanej mestskej časti, ale aj
ostatným,“ pokračoval primátor. 

„Žiakov z  tamojšej málotriedky sme presťahovali do
základnej školy v  centre mesta a  priestory, ktoré ostali
prázdne, sme prerobili pre stretnutia seniorov. Môžu si tu
prísť zacvičiť, ale dajú sa organizovať aj rôzne školenia.
Chceli by sme nakúpiť počítače a organizovať tu, napríklad,
počítačové školenia pre seniorov.“ LH

OSVETLENIE v mestskej
časti Blažkov

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa nezabu-
dol ani na generáciu skôr narodených, a
preto 12. decembra 2016 zavítal do Domu
opatrovateľských služieb v Krásne nad
Kysucou.  Venoval mikulášsky balíček aj
našim dôchodcom a urobil im radosť. 

V rámci debaty o zdraví a ako trávia voľný
čas, im primátor prisľúbil nový televízor s
pripojením na káblovú televíziu. 

Veríme, že takto im spríjemnime dlhé
zimné večery. Ako poďakovanie za návštevu
dostal primátor mesta sladký darček v
podobe keksíkov. Na záver im všetkým
poprial pokojné prežitie adventu a ešte kra-
jšie prežitie Vianočných sviatkov.

Primátor 
rozdával 
darčeky 

Mesiac december je pre bezpečnosť peších chod-
cov na cestách náročný na bezpečnosť. Deň sa
skracuje a v tejto dobe je najkratší deň a najdlhšie
tma. Vzhľadom k tomu, že sa ľudia presúvajú za
svojimi povinnosťami večer i ráno, často ešte v tme,
vodiči ich môžu ohroziť. Preto na základe zákona,
ktorý bol prijatý pre zvýšenie bezpečnosti musia
peší chodci nosiť reflexné prvky, alebo mať
oblečený reflexný bezpečnostný odev. 

Preto vyzývame občanov aby vo vlastnom záu-
jme nosili viditeľne umiestnené reflexné prvky,
alebo oblečenú reflexnú vestu. Nosením reflexných
prvkov prispejete k bezpečnosti cestnej premávky,
ale najmä ochránite sami seba a zabránite tragé-
diam na cestách. Aj malý reflexný pások na
rukáve, alebo na kabelke môže zabrániť usmrteniu,
prípadne ťažkým úrazom a traume nielen vodičovi,
ale i ostatným účastníkom cestnej premávky. 

Chceme upozorniť občanov, že polícia má na-
riadené kontrolovať dodržiavanie zákona 8/2009
Z.z., na základe ktorého Vám môže byť udelené
bloková pokuta vo výške 50,-Eur, ak nie ste na
komunikácii viditeľný a nenosíte reflexné prvky.
Chceme poprosiť všetkých, aby v rámci bezpečnos-
ti nosili reflexné prvky a upozornili i svojich
známych, aby k žiadnej tragédii na cestách v katas-
tri Krásna nad Kysucou nedošlo.

Nezabudnite na
reflexné prvky!

Primátor nášho mesta a predseda Združenia miest
a obcí Kysúc Ing. Jozef Grapa privítal na svojej pôde čle-
nov rady združenia. Na stretnutí rozoberali dôležité
otázky fungovania samospráv. Primátor zúčastnených
informoval o ostatnom zasadnutí Združenia miest a obcí
Slovenska, ktoré bolo v Štrbskom Plese. Hovorili tam
o legislatívnych nariadeniach v sociálnej oblasti, oblasti
životného prostredia a bývania. „Výraznejšia diskusia sa
rozpútala pri téme týkajúcej sa financovania škôl a škol-
ských zariadení,“ vysvetľoval primátor Ing. Jozef Grapa.
„Samosprávy musia totiž navýšiť z vlastných prostried-
kov mzdy pedagogickým pracovníkom o 6% bez toho,
aby im štát tieto výdavky kompenzoval.“ Budú od štátu
žiadať kompenzáciu týchto prostriedkov, aby samosprávy
mohli fungovať v optimálnom režime. LH

Zasadala rada Združenia
miest a obcí Kysúc
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Prvý decembrový deň sa v Mestskej knižnici v Krásne
nad Kysucou uskutočnila beseda so slovenskou spiso-
vateľkou Silviou Bystričanovou rodáčkou z Detvy. Píše
poviedky, romány a texty piesní k muzikálu.
Debutovala románom Každý deň má niekto narodeniny.
Je to príbeh o plnení snov. O hodnotách, životných pos-
tojoch a uvedomení si kto je pre náš život dôležitý.
Voľné pokračovanie debutového románu Šťastie prišlo v
sobotu. Hlavná hrdinka Nina žije život tu a teraz, čo je
aj mottom knihy.

Ďalší román Jar, leto, jeseň, Agáta – život dvojičiek
Karolíny a Nikolaja zmení stretnutie s Agátou. Na lásku,
život i smrť sa začnú dívať inak a zatiaľ posledný román
A vráť sa po slabších. Príbeh o láske, strate
východiskách a odvahe veriť. V príjemnej atmosfére
autorka hovorila o svojej tvorbe. Spoločné stretnutie
bolo veľmi povzbudzujúce a inšpiratívne. Patrí jej náš
obdiv a prajeme ešte veľa tvorivých kníh.

JUBILANTI
november  – december  2016

90 ROKOV
Agnesa Šadláková

85 ROKOV
Justina Jarabicová
Margita Šadláková

Jozef Gajdošík
Mária Capková

Andrea Jakubcová
Johana Šusteková

80 ROKOV
Mária Vojtíková
Marta Janečková
Božena Plánková

75 ROKOV
Matilda Chylá

Štefánia Brňáková
Anna Stasinková

70 ROKOV
Irena Podoláková

Oľga Murčová
Zita Jakubcová

Anna Pošteková
Pavlína Kuljovská
Ľubomír Murčo

Ján Čupka

M A T R I K A
NARODENÍ
Matteo Sýkora, Ema Fuňáková, 
Hugo Kubala, Patrícia Glovaťáková, 
Čimbora Sebastián, Oliver Voška, 
Kyjak Michal

ÚMRTIA
Agnesa Kanisová, Štefánia Kubalová, Pavel
Murgaš, František Minárik, Paulína Škereňová,
Vincencia Tvrdá, Jolana Bodorová, Viera
Rabiková, Viera Kulichová, Miroslav Jedinák,
Štefan Nevedel

SOBÁŠE
Matúš Nadzam a Patrícia Jacková
Juraj Žabka a Andrea Masaryková 

BESEDA so slovenskou
spisovateľkou Silviou
Bystričanovou

SOŠ drevárska a stavebná v Krásne opäť otvorila dvere
všetkým deviatakom, pretože sa konal od 28. novembra
do 2. decembra 2016 Týždeň otvorených dverí. Hlavnou
myšlienkou akcie bolo poskytnúť uchádzačom informá-
cie o  štúdiu na našej škole, prezrieť si interiér, exteriér
školy a školských dielní. Viac ako 150 deviatakov a  ich
rodičov sme privítali v priestoroch školy.

SOŠ drevárska a  stavebná je jedinou školou na
Kysuciach, ktorá zabezpečuje prípravu odborníkov
v  širokom spektre drevárskych a  stavebných profesií.
Zameranie školy dopĺňa aj odbor technológia ochrany
a  tvorby životného prostredia, ktorý ponúkame ako
jedna z dvoch škôl v rámci celého Slovenska. 

Čalúnnik (3-ročný učebný odbor) – Absolvent je
schopný uplatniť sa v  oblasti výroby čalúneného
nábytku, dekoratérskych prác, čalúnenia dopravných
prostriedkov v sériovej alebo individuálnej výrobe.

Stolár (3-ročný učebný odbor) – Absolvent je schopný
vykonávať odborné činnosti súvisiace s výrobou a mon-
tážou nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a  ostat-
ných výrobkov z dreva a drevených materiálov.

Maliar (3-ročný učebný odbor) –Absolvent vykonáva
činnosti súvisiace s  povrchovou úpravou vnútorných
a vonkajších častí stavby, údržby a opravy budov, povr-
chovú úpravu výrobkov, jednoduché murárske,
betonárske a izolatérske práce.

Murár (3-ročný učebný odbor) – Absolvent sa dokáže
orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti
stavebných materiálov a vie správne voliť technologické
postupy a vykonávať murárske práce.

Tesár (3-ročný učebný odbor) – Absolvent je schopný
ručne i  strojovo opracovávať drevo a  sadrokartón. Vie
zhotoviť drevené a ľahké kovové lešenia, plošiny a deb-
nenia, nosné tesárske konštrukcie.

Operátor stavebnej výroby (4-ročný študijný
odbor) – Absolventi získajú výučný list a  maturitné
vysvedčenie. Nadobudnú odborné zručnosti pri výrobe
nábytku a  stavebno-stolárskych výrobkov. Môžu ďalej
pokračovať v štúdiu na VŠ.

Drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
(4-ročný študijný odbor) – Absolventi získajú úplné
stredné odborné vzdelanie a  sú schopní pracovať ako
riadiaci, marketingoví a  obchodní pracovníci v  oblasti
drevárskej a  nábytkárskej výroby, môžu pokračovať na
VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Operátor drevárskej a nábytkárskej výroby (4-ročný

študijný odbor) – Absolventi získajú   maturitné
vysvedčenie aj výučný list. Nadobudnú odborné
zručnosti pri výrobe nábytku a  stavebno-stolárskych
výrobkov. Môžu ďalej pokračovať v štúdiu na VŠ.

Technológia ochrany a  tvorby životného prostredia
(4-ročný študijný odbor) – Absolventi získajú úplné
stredné odborné vzdelanie a  sú pripravení vykonávať
činnosť technického pracovníka v oblasti ochrany, tvorby
a  riadenia odvetví životného prostredia. Dokážu
samostatne riešiť problémy spojené s  ochranou a  tvor-
bou životného prostredia, sú schopní orientovať sa
v oblasti environmentalistiky, technológií úpravy a čiste-
nia vôd, vzduchu, pôdy a zužitkovania a zneškodňova-
nia odpadov. Absolventi môžu pokračovať v  štúdiu na
VŠ (odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Podnikanie v  remeslách a  službách (2-ročné nad-
stavbové štúdium) – Absolvent získa vedomosti
o  riadení malého a  stredného podniku, vie efektívne
využívať IKT, ekonomické a marketingové vedomosti pri
uplatnení sa na trhu práce. Odbor nadväzuje na pred-
chádzajúce štúdium rôznych typov trojročných učeb-
ných odborov. Absolventi môžu pokračovať na VŠ
(odbor je určený pre dievčatá a chlapcov).

Novým žiakom ponúkame:
Žiakom, ktorých rodičia sú v  hmotnej núdzi,

zabezpečíme sociálne štipendium.
Mesačné odmeny pri produktívnych prácach. 
Pracovný odev, obuv a pomôcky úplne zadarmo. 
Najlepší traja žiaci v študijných a učebných odboroch

dostanú na konci školského roka hodnotné ceny. 
Lyžiarsky výcvik zdarma.
Kultúrne a vzdelávacie poukazy.
Mimoškolskú záujmovú činnosť.

Dňa 25. októbra 2016 si aj žiaci zo SOŠ drevárskej a
stavebnej Krásno sa podujali pre dobrú vec a zapojili sa
do humánnej akcie pod názvom Študentská kvapka
krvi. Tento rok odvážlivci, ktorí dovŕšili vek 18 rokov
spolu s koordinátorkou Mgr. Andreou Trlicovou zavítali
do Hematologicko–transfuziologického oddelenia
Nemocnice s poliklinikou v  Čadci. Táto akcia bola
zároveň výzvou pre tých, čo najvzácnejšiu tekutinu ešte
nikdy nedarovali a pomohla motivovať k darcovstvu
mladých ľudí. Darcovstvo môže byť aj o prejave lásky k
neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Mgr. M. Gavenčiaková

Stredná odborná škola drevárska a stavebná

Mestská polícia v Krásne nad Kysucou 
upozorňuje občanov mesta, aby nepoužívali
zábavnú pyrotechniku, lebo sa tým dopúšťajú
priestupku proti verejnému poriadku podľa 
§ 48 Zák. č. 372/90 Zb. za ktorý môžu byť
sankciovaný až do výšky 33 Eur. Zábavnú
pyrotechniku je povolené používať len 
31. decembra 2016 a 1. januára 2017.

Mestská polícia upozorňuje



Vianočné sviatky očami Krásňanov
Vianoce sú pre nás najkrajším obdobím
v roku. Pre každého tento čas zname-
ná niečo iné a spája sa s rôznymi pek-
nými spomienkami. Opýtala som sa
zopár Krásňanov ako oni prežívajú a
bez čoho si nevedia predstaviť
Vianoce a ako druhé som ich poprosi-
la o nejaké posolstvo či odkaz pre Vás.
Naša redakcia Vám želá hlavne veľa
pokoja, zdravia a radosti a Božej lásky. 

Mária Kopásková, 
(78 rokov), členka Foklórnej 
skupiny Krásno
1. Spomienky na Vianoce mám boha-
té,na Vianoce rodina musela byť
spolu. Na Štedrý deň sa rozdávali

koláče, Poplaňúchy. Na polnočnú sme
chodili vždy a od nás, od Grapy to bolo

cez veľký sneh a v mraze, asi ako je teraz.
Spomínam si, že sa nesmelo chodiť na 1. sviatok vianočný
do chalupy, hlavne nie ženy, aby sa dobre vodilo. Na Božie
narodenie sme museli byť ticho, aby sme Ježiška nezobudi-
li, ani sme sa nesánkovali a nemuseli sme si postieľať
posteľ. Tešili sme sa s bratmi na Vianoce, verili sme, že
Ježiško nosí darčeky a preto sme za obrazy mu písali, čo by
sme chceli.  

2. Dôležité je, aby rodina bola pokope a samozrejme zdravie
a Božie požehnanie.

Ladislav Hrubý
(59 rokov), spisovateľ, novinár
1. Určite každý z  nás očakáva
Vianoce ako skutočné sviatky poko-
ja a lásky. Tieto sviatky sa oslavujú
v  kruhu rodiny. Osobne sa vždy
teším na to, ako sa opäť raz postretá-
me celá rodina – najskôr len najbližší
príbuzní pri štedrovečernom stole a potom,
počas zvyšných sviatočných dní, aj ostatná rodina. Bez
rodiny si teda Vianoce neviem predstaviť a cítim s ľuďmi,
ktorí kvôli povinnostiam nemôžu byť pri štedrovečernej
hostine... Tak isto Vianoce znamenajú ozdobený stromček
či radosť a spokojnosť detí z darčekov i celkovej atmosféry.
Sú to tiež oblátky a med, vianočný kapor a kapustnica s
hubami, koledy a  vinše, ktoré boli kedysi úplnou samo-
zrejmosťou, organickou súčasťou Vianoc. Tieto veľké
sviatky na konci roka sme si odjakživa spájali so snehom
a zimnými radovánkami, ale tiež s kvalitným televíznym
programom bez zbraní, potokov krvi a nezmyselného zabí-
jania. Zimné prázdniny a  dovolenky spájajú ľudí, čo je
nesmierne dôležité. 

2. V našom meste žijem už nejaký ten rôčik a  je mojím
domovom. V  dnešnom egoistickom svete, ktorý popiera
základné civilizačné hodnoty a snaží sa odtrhnúť človeka
od ostatných ľudí, je dôležité, aby sme sa vedeli aspoň na
chvíľu zastaviť a  porozprávať sa, pomôcť si navzájom
v núdzi, mať svoj vlastný domov a svoju nádej do budúc-
nosti. Toto nám ponúkajú Vianoce a toto prajem aj všet-
kým Krásňanom, mojim spoluobčanom, lebo zdieľame
spoločný osud v našom krásnom (preto sa volá aj Krásno)
meste, ktoré nám mnohí môžu len závidieť. Šťastné
a pokojné vianočné sviatky!

Miroslava Murčová, 
(37 rokov), šéfredaktorka Kysuc-
kého večerníka
1. Vianoce trávim doma, tak, ako väč-
šina ľudí, so svojou rodinou. Pretože
nič nie je na svete dôležitejšie, ako
rodina. Práve tá nám dáva silu, motí-
vaciu, robí nás lepšími, ale učí nás byť
aj razantnejšími, vedieť sa rozdávať. Takže
Vianoce strávené s mojím manželom a dvomi synmi sú pre
mňa obrovským darom. Na Štedrý deň sa snažím byť pokoj-
ná, nenaháňať sa, nebyť nervózna. Pozeráme rozprávky,
ideme na prechádzku s našim psíkom... Okolo druhej – pol
tretej začíname variť večeru. Väčšinou už okolo šiestej sedí-
me pri stole. Nemôže chýbať modlitba za blízkych, ktorí už
nie sú medzi nami, ale aj za zdravie celej rodiny. Z tradič-
ných zvykov dodržiavame napríklad to, že na stole nemôže
chýbať žito a zemiačik z tohtoročnej úrody. Aby sa aj na
budúci rok urodilo, cesnak, aby sme boli zdraví, chlebík so
soľou a pod obrus dávame drobné peniažky, aby sme netreli
biedu :) Samozrejme nechýbajú oblátky s medom a tradične
kapustnica bez mäsa, kapor, zemiakový šalát a pokračujeme
tým, čo sa do nás ešte zmestí :) Ďalší vianočný deň, 25.,
máme návštevný. Máme takú tradíciu, že spolu so sestrami
prejdeme celú rodinu, posedíme si, porozprávame sa... Cez
rok, keď sme unaháňaní, sme akosi na toto pozabudli. Mám
rada, keď sa nemusím nikde ponáhľať, keď mi je jedno,
koľko je hodín... Pre toto všetko sú pre mňa Vianoce naj-
krajšími sviatkami v roku.

2. Rokmi som pochopila, že Vianoce nie sú o upratanom
byte, napečených koláčoch, najkrajšej výzdobe, drahých
darčekoch... Vianoce sú práve sviatkami pokoja. Aj ja som
sa kedysi naháňala už niekoľko dní ba až týždňov a vyvr-
cholilo to na Štedrý deň. Potom som už k štedrovečernému
stolu sadla vyčerpaná, unavená a aj nervózna. Dnes viem,
že nemusí byť perfektne upratané, aj ten stromček je len
symbolom,takže je jedno či je veľký, malý, biely, farebný...
podstatné je, že si vieme vianočnú atmosféru vychutnať,
vieme sa jej zhlboka "nadýchnuť", uvedomiť si, že toto je
ten čas, keď môžeme úplne „vypnúť", aby sme nabrali sily
do nasledujúceho roka. A toto prajem všetkým ľuďom. Aby
objavili vo Vianociach pokoj, ktorý tieto sviatky so sebou
prinášajú. A pre tých, ktorí ho už našli prajem príjemné
prežitie Vianočných sviatkov, najmä veľa zdravia, lásky a
pohody v kruhu svojej rodiny.

Filoména Stehlová
(75 rokov), učiteľka, členka 
speváčkej skupiny Krásňanka
1. Najkrajšie vianočné okamihy pre-
žívam, keď sa zíde celá rodina, keď sú
všetci zdraví a spokojní. Z môjho det-

stva si spomínam na krásne chvíle, keď
sme pri vianočnom stromčeku s mojou

maminkou a sestrou vždy spievali všetky vianočné piesne
a koledy. 

2. Vianoce prinášajú pokoj a dobro. Želám všetkým, aby
pokoj v duši a dobro v srdci zotrvávalo u nás nielen cez
Vianoce, ale počas celého roka. Mojím želaním pre všet-
kých je, aby živitelia rodín nemuseli odchádzať za prácou
ďaleko od domova, aby mohli pracovať doma a byť pri svo-
jich rodinách. Aby sme nemali ľudí bez domova, potulu-
júcich sa a mrznúcich na uliciach. Samozrejme všetko
najlepšie – zdravie, šťastie, Božie požehnanie.

Vianočný príbeh nezačína slávnostne, ale
jednoducho, tvrdo a reálne. Nikoho tu nevítajú, tu
ostáva On – Boží Syn – u mnohých bez šancí. Mal
by Ježiš šancu u nás?

„Keby sa však Ježiš dnes v našom meste
narodil,“ tak sa hovorí v jednej modernej jasličkovej
hre, „potom by bolo mnoho vecí prebehlo ináč: My
by sme ho prijali milo, boli by sme mu obstarali byt,
azda aj poslali kvety a uverejnili oznam o narodení.
Každopádne by sme ho neposlali preč, naše dvere
by boli otvorené!“ Každopádne to tvrdí takto jaslič-
ková hra. A predsa ostáva neistota: A keby sa sku-
točne dnes narodil, tak znie konečná otázka, „spoz-
nali by sme ho?“ Mal by u nás šancu? Vpustili by
sme ho do nášho života?

Keď niekoho chcem vpustiť do môjho
domu, musím mu otvoriť dvere. To je samozrejmosť.
Deň čo deň sa to odohráva pri našich domových
dverách. Robí sa to i v našich srdciach?

Vianoce znamenajú: Naširoko otvárať dvere
nášho domu a dať sebe a našim blížnym šancu, a
potom aj Bohu. Keď by totiž zostali dvere nášho
srdca zatvorené, nemohol by nastať vianočný čas.
Potom by sa uskutočnilo to najdôležitejšie bez nás
a zostali by sme sami s darmi a s vianočným strom-
čekom. My predsa chceme prežiť Vianoce opravdi-
vo. Vianoce sú naozaj predovšetkým časom veľkých
šancí, ktoré môžeme získať. Dať druhému šancu,
partnerovi v manželstve, od ktorého sme sa v prie-
behu času vzdialili; deťom, ktorým už niekedy
nerozumieme a opačne – ony nerozumejú nám; ale
i mimo rodiny, susedom, kde kontakt končí pri
„Dobrý deň“, kolegom v práci alebo spolužiakom,
ktorým sme tu a tam povedali nepekné slová; tým,
ktorí chcú s nami žiť a sú odkázaní na našu pomoc
a porozumenie. Všade tam, kde dávame svojim
blížnym šancu, ktorú doteraz nemali, všade tam
začnú Vianoce, tam sa stane Boh človekom, tam ho
vpúšťame v osobe nášho blížneho.

Boh v Dieťati v jasliach, Boh ako človek, to
je šanca, ktorú nám dáva Boh. A všade tam, kde sa
chytáme šancí, ktoré vedú k životu, tam sme dvere
naširoko otvorili, jemu, Ježišovi Kristovi. A vtedy sú
Vianoce...

Milostiplné, požehnané, radostné a pokojné via-
nočné sviatky Narodenia Spasiteľa Pána Ježiša
Krista, hojnosť Božích milostí Vám, i Vašim blíz-
kym želá

Marian Vojtek, správca farnosti

V I A N O C E  
dať šancu sebe 

aj iným

Duchovné slovo

Janka Bírová
(57 rokov), riaditeľka Kysuckej 
knižnice v Čadci
1. Vianoce majú nielen kresťansko-
duchovný, ale i ľudský a medziľudský
rozmer. Nás kresťanov spája radosť z

novonarodeného Krista Kráľa.
Vyupratované domácnosti, očistené

naše duše a srdcia od hriechov, uvarené,
upečené, vianočný stromček a darčeky - to sú predpoklady
strávenia pekných Vianoc. Ale tie skutočné vianočné sviat-
ky – to sú sviatky nášho vnútra – duše, srdca, cítenia.
Formálnym vonkajším predpokladom prikladáme veľkú
dôležitosť - upratujeme, nakupujeme... ale skutočné
Vianoce nezažívame iba v kostole a pri jasličkách, ale všade
tam, kde umožníme, aby tie Vianoce skutočne aj prišli a kde
ich prežívame v kruhu svojich najbližších. Všade tam, kde
sa sústredíme nielen na návštevy kostola a modlitby – ktoré
sú tiež veľmi dôležité a bez nich by Vianoce neboli
Vianocami. Ale aj prejavy pozornosti svojím blízkym, slová
vďaky, lásky, priateľstvá. Prežité spoločné chvíle radosti a
šťastia navzájom a chvíle zastavenia sa v riave rušných
dní.

2. Z plnohodnotného prežívania spoločných chvíľ plynie
šťastie a radosť, ktoré sú motivujúce aj pre chvíle všedných
dní a pomáhajú nám prekonávať aj ťažšie životné situácie.
Je len v nás, aké Vianoce si pripravíme a aké prežijeme.
Vianoce sú pre nás výzvou pripraviť si pre nás chvíle prí-
jemné, plné lásky, radosti a pohody. Prajem všetkým ľuďom
dobrej vôle stráviť požehnané dni Vianoc v plnej spokojnos-
ti a radosti.

„Sláva Bohu na výsostiach a na
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
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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.,
Štefan 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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V sobotu dňa 3. decembra 2016 sa v telocvičňi v Základnej škole v Krásno konal futbalový turnaj. Stretli sa tu všetky
mužstvá žiakov, aby zažili Mikulášske dobrodružstvo s bohatým občerstvením. Organizátorom bola TJ Tatran Krásno v
spolupráci s mestským úradom. Zaujímavosťou bolo, že žiacke družstva mali za súperov svojich rodičov a trénerov, s
ktorými odohrali niekoľko zápasov. Medzi mladých futbalistov zavítal aj primátor mesta Jozef Grapa a predseda TJ
Tatran Krásno Ján Zátek. Pri príležitosti okrúhlych 70. narodenín ocenili futbalistu nielen Krásna, ale aj Spišskej Novej
Vsi a dlhoročného trénera žiackych mužstiev Tatran Krásno
Ľubomíra Murču, ktorému primátor mesta Jozef Grapa a Ján
Zátek odovzdali vecnú odmenu. Turnaj síce nemá víťaza, no
ani porazeného. Účelom bolo utužiť kolektív, zašportovať si
a príjemne stráviť sobotňajšie popoludnie. PM

Mikulášsky futbalový turnaj
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e-mail: novinykrasnan@gmail.com Redakčná rada: Mgr. Ľubica Podoláková – šéfredaktorka, Mgr. Ladislav Hrubý, Patrik Mazúr. 

Cestný beh na 10 kilometrov Krásňanská desiatka už
tradične patrí do športového kalendára bežcov druhú
novembrovú nedeľu. Na štart 33. ročníka nastúpilo 156
bežcov. Víťazom cestného behu sa stal Juraj Vítko
z  Kysuckého Nového Mesta, ktorý zdolal trať v  čase 34
minút 22 sekúnd. Ako druhý skončil Tomáš Michalec
z Predmiera, ktorý zaostal za víťazom 44 sekúnd. Zo žien
prvá prebehla cieľom Katarína Paulínyová z Martina v čase
39 minút 8 sekúnd.

Výsledky 33. ročníka
Muži do 39 rokov:
1. Juraj Vítko, Kysucké Nové Mesto, 0:34:22,1
2. Tomáš Michalec, Predmier, 0:35:05.9
3. Lukáš Prívara, Kysucké Nové Mesto 0:35:35.3
Muži 40 až 49 rokov: 
1. Tomáš Wrobel, 0:35:23,8, 
2. Zdenko Koleda, ŠKP Žilina, 0:35:52,9, 
3. Anton Kupka, KKM Čadca, 0:37:03,8

Muži 50 rokov a starší: 
1. Ladislav Sventek, Goral maratón Čadca, 0:37:21
2. Roman Baláž, Baláž Extréme – Team, 0:38:32,4
3. Miroslav Hrin, 0:41:24

Ženy do 34 rokov: 
1. Adela Esentierová, Baláž Extréme – Team, 0:41:37,6
2. Erika Belianská, Kysucké Nové Mesto, 0:41:47,6
3. Andrea Hudeková, Krásno, 0:47:12,5

Ženy od 35 rokov: 
1. Katarína Paulínyová, Martin, 0:39:07,8
2. Radka Prívarová, AK Čadca, 0:42:21,4
3. Alena Pochybová, Kysucké Nové Mesto, 0:42:55,6

Výsledky minidesiatky:
Staršia kategória – chlapci:
1. Brhel Matúš, čas 8:42
2. Kubla Viliam, čas 8:56
3. Pytel Tomáš, čas 9:13
Staršia kategória - dievčatá:
1. Kašubová Karolína   čas 10:47
2. Jánošíková Nikol     čas 12:12
3. Reguliová Viktória    čas 11:20
Mladšia kategória - chlapci:
1. Faktor Adama  čas  3:05
2. Murčo Timotej  čas  3:10
3. Mareček Matej  čas  3:18
Mlašia kategória - dievčatá
1. Jánošíková Chiara    čas 3:20
2. Zelinová Ema           čas 3:32
3. Malíková Magdaléna  čas 3:35

Juraj Vítko vyhral Krásňanskú desiatku 

Úspešní vzpierači
V Likavke konalo finále starších žiakov vo vzpieraní

a zároveň aj súťaž o pohár starostu obce Likavka. V lige
reprezentovali piati naši pretekári: Adámek Matej,
Marek Krištof, Dominika Brodová, Adam Jesenský a
Marian Poláček.

Poradie starších žiakov:
1. Slávia Ružomberok 2426,3418 sin.b.
2. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 223,0111 sin.b.
3. Kofi Trenčín 2207,4435 sin.b.
4. Považan Nové Mesto Nad Váhom 2204,0845 sin.b.
5. Družstevná pri Hornáde 1810,0928 sin.b.

V boji o pohár starostu obce Likavka, Krásno skončilo
na druhom mieste pred domácim klubom Likavka. Je
to krásny úspech na konci sezóny, kedy TJ Tatran
Krásno domov prinieslo 5. pohárov – dva za družstvo a
tri za jednotlivcov.

Poradie družstiev:
1. Slávia Ružomberok 849,7631sin.b.
2. Krásno nad Kysucou 776,4388 sin.b.
3. Trenčín 755,3205 sin.b.
4. Nové Mesto nad Váhom 745,1803 sin.b.
5. Družstevná pri Hornáde 677,1903 sin.b.

Ocenený Ľubomír Murčo (prvý zľava) 

Z turnaja, futbaloví rodičia a primátor...

Víťaz Juraj
Vítko s časom
34.22 min.
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