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FAŠIANGY, Turíce, Veľká noc príde...
Z histórie vieme, že fašiangy boli sviatkom staroslovanských roľníkov spojeným s vítaním jari. Konali sa fašiangové plesy od Nového roku až po Popolcovú stredu.
Fašiangové slávnosti v minulosti boli spestrené mágiou,
zaklínaním a čarovaním. Magické obrady sa konali v rodinách, stodolách, na poliach i na cintorínoch. Mali zabezpečiť bohatú úrodu na poli, veľa medu a medoviny a zdravie pre potomstvo. Po dňoch radosti a hojnosti nastali
potom dni skromnosti – 40-dňového pôstu. V roku 1924 sa
prvý raz uskutočnili detské maškarné plesy. Každoročne
sa v našom meste konajú fašiangové sprievody. O ich
realizáciu sa vždy postará Folklórny súbor Drevár. Dňa
6. februára 2016 sa súbor predstavil v uliciach nášho
Deň 5. február 2016 je pre nás všetkých, obyvateľov Mesta Krásno nad
Kysucou a Obce Zborov nad
Bystricou, výnimočný. Výnimočný
v tom, že môžeme ďakovať Pánu Bohu
za to, že nášmu kňazovi Mons.
Ľudovítovi Balážimu doprial zdravie,
silu a Božie požehnanie dožiť sa krásneho životného jubilea 96 rokov. Kňaz
je láskou Ježišovho Srdca a každý
kňaz nesie v sebe i osobitné požehnanie. Veď v každom kňazovi prichádza
k nám sám Kristus. Sme nesmierne
potešení, že náš čestný občan Mesta
Krásno a Obce Zborov na nás nikdy
nezabúda, tak ako i my nezabúdame
na neho. Tento vzácny okamih si
v mene občanov pripomenuli a svojou
návštevou Mons. Balážiho poctili primátor mesta Ing. Jozef Grapa a starosta obce PaedDr. Juraj Hlavatý. Pri
stretnutí sa náš oslávenec zaujímal
o ľudí z našich farností, ako i o vývoj

mesta v tradičných fašiangových maskách. Celý sprievod
sprevádzala harmonika, spev a krik. Výnimočným sa stal
aj prvý fašiangový sprievod v podaní žiakov základnej
umeleckej školy, ktorý sa konal v pondelok 8. februára
2016. Deti z výtvarného odboru si vlastnoručne vyrobili
originálne masky. Obyvatelia mohli vidieť masku sovy,
líšky, ďatľa, jeleňa, ľudskú hlavu, ale aj turoňa, čerta, či
dvojhrbú ťavu a veselú, chodiacu papierovú tašku. K prezentovaniu masiek pomohli aj žiaci literárno-dramatického odboru. Celý sprievod prešiel mestom, zastavil sa na
mestskom úrade. Nakoniec priniesol radosť a dobrú náladu do reštaurácie Kolkáreň, kde mali Fašiangovú veselicu
naši seniori.

Mons. Ľudovít Baláži
oslávil 96 rokov
v našich obciach a z jeho slov bolo cítiť
ako má rád ľudí, nielen z našej farnosti, ale všetkých Kysučanov. Aj po
dlhšom čase s láskou spomína nielen
na jednotlivcov, s ktorými sa častejšie
stretával, ale na všetkých našich občanov, za ktorých sa častokrát i modlieva. V našich farnostiach pôsobil tento
človek 33 rokov a dodnes patrí do
našich rodín a osudov. Počas svojho
pôsobenia u nás žehnal kolísku i truh-

lu, manželstvo i katafalk. Vytvoril
v nás nielen duchovné hodnoty, ale
bol i kormidelníkom pri výstavbe
Krásňanskej fary a Zborovského kostola. Pri jeho nohách ľudia skladali
svoje najväčšie tajomstvá. Pred ním
vylievali svoje slzy. Je človekom, ktorého slovo padalo do srdca s váhou
Božej autority a prenikalo dušou silou
viery.
“Drahý náš duchovný otec, v mene všetkých obyvateľov Mesta Krásno nad
Kysucou a Obce Zborov nad Bystricou
Vám ďakujeme za Kristovu lásku, ktorú ste
nám odovzdávali a určite aj odovzdávate.
Do ďalších rokov Vám vyprosujeme veľa
Božích milostí a ochranu našej nebeskej
Matky Panny Márie. Pane Ježišu, prosíme
Ťa, ochraňuj nášho duchovného otca
a dopraj mu zdravia, sily a Tvojho požehnania.”
Ing. Jozef Grapa, primátor mesta
PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce
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Získali sme PEČAŤ
ROZVOJA OBCÍ
A MIEST
Mesto Krásno nad Kysucou bolo dňa 11. januára 2016
Národným informačným strediskom Slovenskej republiky vyhodnotené za rok 2015 ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja, a preto mu bola udelená
„Pečať Rozvoja obcí a
miest“, ktorá má tieto výhody:
– potvrdzuje osobitnú
pozíciu na trhu, deklarujeme svoju dôveryhodnosť,
prosperitu a finančnú stabilitu
– je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými
investormi, zákazníkmi a
širokou verejnosťou.
Pečať Rozvoja obcí a miest
je medializovaná v systéme, ktorý využívajú
finančné inštitúcie, štátna
správa a odporúča ho aj Európska komisia pre
Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie
podnikov, miest a obcí. Podniky, ktoré hľadajú svojich
dodávateľov vidia, že sa môžu na podnik s pečaťou
spoľahnúť.

Krásňan

Krásňan
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Infokanál mesta Krásno
nad Kysucou
Vážení občania,
dňa 5. februára 2016
sme umiestnili na mestskom úrade Krásno nad
Kysucou televízny prijímač, na ktorom bol
inštalovaný infokanál,
ktorý slúži na občiansku
informovanosť.
Obrazovka v priestore
chodby mestského úradu
tak prináša jednoduchý a
pohodlný spôsob získavania dôležitých informácií
o dianí v meste zdarma.
Dúfame, že takto
vyplníme a spríjemnime
čakaciu dobu na úrade.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2016
Marec
Apríl

Blažkov
21.
25.

Krásno Kalinov
22.
23.
26.
27.

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

Výročná členská schôdza dôchodcov
V stredu 30. decembra 2015 sa v priestoroch reštaurácie Kolkáreň uskutočnila členská schôdza dôchodcov a telesne postihnutých v Krásne. Všetkým prítomným sa na úvod stretnutia prihovorila okresná predsedníčka Jednoty
dôchodcov Slovenska Margita Ďurišová. Ďalej pokračoval kultúrny program v podaní miestnej speváckej skupiny
Krásňanka, v ktorej väčšina členov patrí aj do Klubu dôchodcov v Krásne. Po vystúpení bola všetkým prítomným
prečítaná výročná správa o aktivitách klubu. Najlepšou správou pre všetkých bola určite renovácia priestorov
Klubu dôchodcov. Tento rok Jednota dôchodcov Slovenska oslavuje 25.výročie od svojho založenia. Dôvodov na
oslavu bolo však omnoho viac. Gratulovalo sa aj všetkým oslávencom, ktorí v roku 2015 oslávili svoje okrúhle
narodeniny. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa spolu s predsedníčkou odovzdali
všetkým oslávencom darčeky. Svoje okrúhle narodeniny oslávila aj pani
Ďurišová, ktorej sa za všetkých prítomných prihovorila pani Viera
Korhelíková. Slovo patrilo aj primátorovi mesta, ktorý prítomným poďakoval
za účasť na každom kultúrnom podujatí, za reprezentáciu mesta a za to, že aj
vďaka ich aktívnemu životu počas dôchodkového veku napomáhajú k rozvoju
mesta. Na záver im poprial všetko dobré do nového roku 2016. Prítomným sa
prihovoril aj ďalší hosť schôdze predseda ZO SZTP Oščadnica Jozef Křivánek.

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
v rýchlom slede udalostí, ktoré sa počas roka vyskytujú prebehol i celý rok 2015. Pred nami je nový rok 2016. Tento rok
nie je len dátumom v kalendári, ale je to i pozastavenie
a zhodnotenie toho uplynulého roku, ako i dávanie si nových
cieľov a predsavzatí do toho začínajúceho roku. Pri obzretí sa
dozadu na rok 2015 je potrebné poďakovať všetkým občanom
nášho mesta, ako i návštevníkom a ľudom, ktorí sú v našom
meste zamestnaní za pomoc a spoluprácu. Vďaka
vašej pomoci a iniciatíve vedenia mesta bol ten končiaci rok
opäť úspešný a máme sa čím pochváliť. Dokončili sme rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy mestského úradu,
ktorá spĺňa kritéria tejto doby a nemusíme sa pred sebou, ale
najmä pred návštevami už hanbiť za priestory, ktoré boli
z minulého storočia. Postavili sme ďalšiu časť chodníka popri
ceste v Kalinove, ktorá zabezpečí bezpečnejšiu prevádzku pre
chodcov a občanov Kalinova. Zakúpili sme ďalšie nové nádoby na domáci komunálny a na separovaný odpad a dúfam, že
i vďaka novým nádobám budeme lepšie separovať odpad a tak
môžeme udržať poplatky na primeranej úrovni. Pre našich
dobrovoľných hasičov sme vybudovali novú požiarnu zbrojnicu a zabezpečili sme im nové požiarne autá i novú požiarnu techniku. Tiež sme začali budovať nový zberný dvor pre
separovaný odpad ako i pre komunálny odpad. V roku 2015
sme dokončili projektovú dokumentáciu a celkovú prípravu
na výstavbu kanalizácie v mestských častiach Kalinov,
Blažkov, Zákysučie ako i zahustenie niektorých ulíc v meste
a rekonštrukciu a modernizáciu starej čistiarne odpadových
vôd. Dúfam, že v tomto roku budeme úspešní a Ministerstvo
životného prostredia schváli náš projekt na realizáciu.
Pripravili sme projekty na rekonštrukciu vonkajších priestorov mestského úradu a materskej školy, zrekonštruovali strechu mestského úradu, vymenili radiátory v budove kolkárne,
zakúpili sme novú techniku pre údržbu mestskej zelene
a miestnych komunikácií ako i nové vozidlo na prepravu
materiálov na prevádzke. Z dotácii Ministerstva vnútra sme
rozšírili kamerový systém v športovom areáli, v areáli prevádzky a na námestí. Na sídlisku v Zákysučí sme pre deti
postavili detské ihrisko. Pre tých skôr narodených sa nám
koncom roka podarilo zrekonštruovať klub dôchodcov. Nové
priestory, ktoré už vyhovujú potrebám našich seniorov určite
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prispejú k zlepšeniu ich podmienok na spoločné aktivity a
stretnutia. Okrem investičným akcií sme pripravili veľa
kultúrnych, športových podujatí, kde sa naši občania mohli
spolu stretnúť a zabaviť v príjemnom prostredí.
Prichádzajúci rok 2016 nebude o nič menej náročnejší a chceme pokračovať v nastúpenom trende, ktorý sme nastavili
v posledných rokoch. V roku 2016 chceme už definitívne
vyriešiť chátrajúce bývalé škvarové ihrisko a pripraviť ho tak,
aby mohlo slúžiť našej mládeži na športové aktivity. Veríme,
že začneme už v tomto roku s výstavbou kanalizácie a najmä
rekonštrukciou čistiarne odpadových vôd, ktorá je už dlhšiu
dobu v havarijnom stave. Bude to veľká a namáhavá akcia,
ktorá naruší na krátku dobu i dostupnosť v niektorých uliciach ale dúfam, že po realizácii, keď sa dajú i komunikácie
do pôvodného stavu bude spokojnosť prevládať i medzi vami.
V roku 2016 by sme radi upravili i budovu mestského úradu,
ktorá je na námestí už poslednou budovou pripomínajúcou
minulú tvár mesta. Pripravujeme rekonštrukciu tepelného
hospodárstva a výmenu kotlov v základnej škole
Mládežnícka, čím by sa zavŕšila celková rekonštrukcia tejto
školy. Pevne verím, že sa nám podarí zabezpečiť zdroje i na
rekonštrukciu a zateplenie materskej školy Lesnícka a tak
prispieť k lepšiemu pohodliu detí i celkovému vzhľadu tejto
budovy.
Čaká nás taktiež práca na vysporiadaní pozemkov, či už pod
rodinné domy alebo cyklotrasu, ktorú by sme chceli predĺžiť
až do Oščadnice a Dunajova, ako i pokračovanie na vysporiadaní pozemkov pre vybudovanie chodníkov popri hlavných
cestách s výstavbou ktorých budeme pokračovať i v roku
2016. Tiež chceme zakúpiť nový čistiaci automobil na čistenie
ciest a chodníkov, ako i zabezpečiť vozidlo na zimnú údržbu
pre našu prevádzku. Máme snahu pripraviť projekty
a uchádzať sa o prostriedky z fondov Európske únie na reguláciu niektorých potokov tak, aby sme zabránili prípadným
povodniam. Chceme vybudovať zberný dvor s novou technikou a kompostárňov, kde by sa skladoval a kompostoval biologicky rozložiteľný odpad. Pripravujeme tiež výstavbu nových
bytových domov na sídlisku v Zákysučí, nakoľko v poslednom období je nesmierne veľa žiadateľov o pridelenie nájomného bytu. Dúfam, že i v roku 2016 sa nám podarí presvedčiť
nových investorov, aby v našom meste postavili svoje závody
tak, aby mohli naši občania ale i občania z blízkeho okolia
dostať prácu, prípadne tí čo dochádzajú na týždňovky, aby sa
mohli zamestnať v Krásne. Posledné jednania ktoré boli koncom tohto roka nasvedčujú, že by sa mohli ďalej rozširovať
v Krásne pracovné príležitosti tak, aby naše mesto bolo najpriemyselnejším mestom v okrese Čadca. Okrem už spomenutých akcií chceme naďalej pripravovať rôzne kultúrne
a športové podujatia tak, aby mesto žilo a nielen naši občania,
ale ako sa to už stáva tradíciou, ale aj návštevníci zo širokého
okolia sa mohli zabaviť a stretnúť s priateľmi. Z už vymenovaných aktivít vyplýva, že nás opäť čaká náročný rok
v plnom pracovnom nasadení a bez vašej podpory si neviem
predstaviť, žeby sa nám všetky tieto ciele podarilo naplniť.
Preto i do nového roku 2016 Vás prosím o podporu a spoluprácu pri rozvoji nášho mesta, želám vám do nového roku
veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania, rodinnej pohody,
pokoja v práci i v rodine. Prajem vám všetkým, aby ste
v roku 2016 mali veľa síl, odvahy i energie na prekonávanie
prekážok, ktoré nám život prinesie do cesty v roku 2016.
Želám Vám pohodový rok 2016, dobré rodinné vzťahy, ako
i dobré spolužitie medzi všetkými obyvateľmi nášho mesta,
zo srdca praje primátor mesta.
Primátor mesta
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 30.septembra 2015
Uzn.č. 88/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení
– Mgr. Milan Jesenský, Ing. Vladimír Kormanec, overovateľov zápisnice – Miloš Lastovica, MUDr. Peter Zapletal
a program rokovania MZ doplnený o PHSR Mikroregiónu
Bystrická dolina, p. Gábor, Zákysučie – výmena bytu, prenájom pozemku pre Gryf, s.r.o. Žilina a prenájom pozemku na výstavbu bytov.
Uzn.č. 89/2015 – MZ schvaľuje prenájom pozemku p.č.
KNC 3755/20 o výmere 930 m2, KNC 3755/19 o výmere
930 m2 a KNC 3755/18 o výmere 930 m2 pre výstavbu
bytov spoločnosti STaS, s.r.o., 023 02 Krásno nad Kysucou
1957 za podmienok schválených vo výberovom konaní.
Uzn.č. 90/2015 – MZ ruší uznesenie č. 60/2015 zo dňa 30.
9. 2015.
Uzn.č. 91/2015 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredaj:
• parcela KN-E č. 3600/2 – orná pôda o výmere 605 m2,
pod B5, výmera pripadajúca na podiel – 60,5 m2, ktorá je
evidovaná na LV 6847 za cenu 4,-Eura/m2,
• parcela KN-E č. 3620/2 – orná pôda o výmere 189 m2,
pod B7, podiel 2/20, výmera pripadajúca na podiel – 18,9
m2, ktorá je evidovaná na LV 6848 za cenu 4,-Eura/m2,
• parcely KN-E 3601/2 – orná pôda o výmere 229 m2, časť
parcely KN-E 3618 – orná pôda o výmere 389 m2 pod B2,
podiel 1/2, výmera pripadajúca na podiel – 309 m2, ktoré
sú evidované na LV 6851 za cenu 4,-Eura/m2 do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa – Emil Sýkora – ČEJS, SNP 181,
023 02 Krásno nad Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – spoluvlastník na parcelách a vlastník vedľajších pozemkov
s tým, že po vybudovaní cesty túto predá za 1,- Euro
mestu.
Uzn.č. 92/2015 – MZ schvaľuje úpravu ceny nájmu na
sumu 250,-Eur/mesačne za nebytové priestory v tribúne
v športovom areáli pre prevádzku fitnescentra SunGym,
s.r.o., Krásno nad Kysucou od 1. 1. 2016.
Uzn.č. 93/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k nájomnej
zmluve TO672/2008 zo dňa 31. 3. 2008.
Uzn.č. 94/2015 – MZ schvaľuje odpredaj časť parcely p.č.
KNE 9433/2 – ostatné plochy o výmere cca 25 m2 za cenu
10,-Eur/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa
Ladislav Šlapka, Ul. ČSA 1301/31, 024 01 Kysucké Nové
Mesto v zmysle ust. § 9a) odst. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok sa
nachádza pri jeho pozemku s tým, že geometrický plán
a náklady na klad do katastra si hradí kupujúci.
Uzn.č. 95/2015 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 96/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta.
Uzn.č. 97/2015 – Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
v znení neskorších predpisov schvaľuje odpredaj bytov
v bytovom dome č. 1617 nájomníkom:
Dvojizbové byty za cenu 5.382,-Eur pre:
Chrastina Marián a manželka Mgr. Andrea byt č. 1

Golis Jaroslav a manželka Zuzana byt č. 2
Jakubcová Mariana byt č. 3
Chaban Roman byt č. 13
Gocoliak Pavol a manželka Júlia byt č. 14
Nekorancová Jana a manžel Roman byt č. 15
Trojizbové byt za cenu 6.648,-Eur pre:
Ing. Čimbora František a manželka Emília byt č. 4
Staš Marián a manželka Mgr. Michaela byt č. 5
Kačeriak Tomáš a manželka Mária byt č. 6
Kašuba Miloš a manželka Denisa byt č. 7
Mečár Jozef a manželka Jaroslava byt č. 8
Mgr. Rábiková Janka byt č. 9
Maslík Jaroslav a manželka Ing. Jarmila byt č. 10
Mgr. Zátek Marián a manželka Júlia byt č. 11
Golas Jozef a manželka Mária byt č. 12
Nevedel Václav a manželka Mária byt č. 16
Dudek Ondrej a manželka Mgr. Miriam byt č. 17
Lorinczová Martina a manžel Peter byt č. 18
Ing. Maslák Rudolf byt č. 19
Roman Martin a manželka Božena byt č. 20
Mgr. Tarana Radoslav a manželka Tatiana byt č. 21
Račková Miroslava a manžel Miroslav byt č. 22
Šuráb Ondrej a manželka Viera byt č. 23
Rajteková Helena byt č.24,
s tým, že cena bytu, ktoré sa nachádzajú na prízemí a podkroví sa zníži o 10% a z kúpnej ceny 10% bude poukázaná
do fondu opráv bytového domu a bude použitá v zmysle
zákona. Cena pozemku na 1 podiel za 1,-Euro, ktorý je
súčasťou predaja bytu.
Uzn.č. 98/2015 – MZ schvaľuje dohodu medzi Mesto
Krásno nad Kysucou a majiteľmi bytov v bytovom dome
1163 o údržbe zelene pred ich bytovým domom č. 1163.
Uzn.č. 99/2015 – MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016.
Uzn.č. 100/2015 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad Kysucou na rok 2016.
Uzn.č. 101/2015 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta
Krásno nad Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 102/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými
zdrojmi znečisťovania na rok 2016.
Uzn.č. 103/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej
pomoci podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime.
Uzn.č. 104/2015 – MZ schvaľuje VZN Mesta Krásno nad
Kysucou o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi a elektro odpadmi z domácností,
ktoré vznikli na území mesta Krásno nad Kysucou s tým,
že sa prevádzková doba zberného dvora určí podľa potreby občanov.
Uzn.č. 105/2015 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na rok 2016 a berie na
vedomie návrh rozpočtu na roky 2017–2018.
Uzn.č. 106/2015 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno nad
Kysucou na rok 2016 a berie na vedomie návrh rozpočtu na
roky 2017–2018.
Uzn.č. 107/2015 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2015.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 9.decembra 2015
Uzn.č. 108/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 109/2015 – MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2015 a ukladá
vedeniu Krasbytu, aby urobil opatrenia tak, aby rok 2015
skončil s kladným hospodárskym výsledkom.
Uzn.č. 110/2015 – MZ schvaľuje vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov
v roku 2015.
Uzn.č. 111/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2016.
Uzn.č. 112/2015 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2016 s tým, že v bode 4 plánu práce sa
doplní kontrola ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 113/2015 – MZ berie na vedomie správu mestskej
kontrolórky z kontroly ZUŠ.
Uzn.č. 114/2015 – MZ schvaľuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Bystrická dolina na roky
2015–2020.
Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
Uzn.č. 115/2015 – MZ schvaľuje na základe par. 18c, ods. 5
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
zákona č. 369/1990 Zb odmenu 35% z mesačného platu hl.
Gabriela Bírová,
zápisnice
Pavolaugust,
Targoš,
kontrolóra
pre Ing. overovateľov
Zuzanu Buchtovú
za obdobie
MUDr.
Milan
Peteraj
a
program
rokovania
MZ.
september, október a november 2015.
Uzn.116/2015
č. 79/2010
– MZ
schvaľuje
Uzn.č.
– MZ
schvaľuje
Jaroslavovi Pagáčovi,
zástupcovi
primátora,
mesačnú
výkon
funkcie
– predloženie
žiadosti
o NFPodmenu
v rámciza
výzvy
ROP-3.2bzástupcu
primátora
vo
výške
43%
schváleného
platu
pri2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
mátora
mesta
Krásno
nad
Kysucou.
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
Uzn.č. 117/2015 – MZ schvaľuje zámenu 2-izbového bytu
v súlade s platným územným plánom obce a platným
v časti mesta Zákysučie s.č. 1997 v prenájme Beňadik
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Gábor za 1-izbový v časti mesta Zákysučie s.č. 1998 v premesta;p. Ladislava Zelenku.
nájme

Uzn.č. 118/2015 – 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 časti parcely KNC 12721/230 – zastavané
plochy a nádvoria do nájmu – GRYF media, s.r.o., Pažite
56, 010 09 Žilina – Bytčica o výmere 10 m2 za cenu 330,Eur/rok, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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 za účelom postavenie obojstranného nenasvieteného reklamného zariadenia –
billboardu.
Uzn.č. 119/2015 – 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, nachádzajúsa v498
intraviláne
mesta z dôvodu
osobitného
vcom
sume
eur. Príspevok
sa čerpáhodného
z kapitoly
školstva
zreteľa prenájom časti parcely KNC 12722/18 – zastavané
a navýši sa v kapitole príspevky.
plochy a nádvoria do nájmu – GRYF, s.r.o., Pažite 56, 010
MZ schvaľuje
preloženie
starého
09Uzn.
Žilinač.83/2010
– Bytčica o–výmere
10m2 za cenu
330,-Eur/rok,
mestského
vodovodu
nachádzajúceho
sa
pod
zemským
na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace,
povrchom
parcely
číslo
7250/29
katastri
obce tak,
v zmysle ust.
§ 9a ods.
9 písm.
c) zákona
č. 138/1991
Zb.aby
o majetku p.
obcí
v znení
neskorších
predpisov
ako prípad
stavebník
Jozef
Hájny
mohol na
tomto mieste
realizohodný
osobitného
vať
stavbu
žumpy.zreteľa za účelom postavenia obojstranného
nenasvieteného
reklamného
zariadenia
– billboardu.
Uzn. č.84/2010 – MZ
schvaľuje
prenájom
pozemku
Uzn.č. 120/2015 – MZ schvaľuje úpravu
nájomného v byto2
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m na položenie novivých domoch 2053, 2054, 2055 zvýšené o správny poplatok
nového
stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
v sume 5,-Eur+DPH na byt a nájom na opravu v sume
prenájom
2 odeur
1. 2.ročne.
2016.
0,10Eur/m100

– 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.
Mesto Krásno nad Kysucou získalo finančnú podpoUzn.
č. 80/2010
– MZ
zásady
hospodárenia
ru
vo výške
11 086,Eurschvaľuje
zo štátneho
rozpočtu
s Ministerstva
majetkom mesta
s
tým,
že
v
poslednej
štrnástej
vnútra Slovenskej Republiky na rok hlave
v 2015,
bode pomocou
8 sa mení ktorého
dátum na
9. 1996zrealizovať prosa 27.
podarilo
Uzn.č.
81/2010 bezpečnosti
– MZ schvaľuje
odpredaj
parcely
jekt
„Zvýšenie
cestnej
premávky
v číslo
3747/32
o výmere
21 m2 p. Hlavným
Vladimírovi
Poštekovi,
meste Krásno
nad Kysucou“.
cieľom
projektu je cesta
zníženie
energetickej
verejného
Kysucká
1002
za 1 euro náročnosti
s podmienkou,
že bude
osvetlenia, zníženie
dopravnej
a ochrana
uskutočnená
zámena za
pozemoknehodovosti
č. 371, ktorého
je vlast2
nemotorových
účastníkov
cestnej
premávky
(chod- sa
níkom v podiele z celkovej výmery 926 m . Hlasovalo
cov, cyklistov,
a seniorov)
podľa
zákona č.detí
258/2009
– v našom meste. V
rámci
zvýšenia
bezpečnosti
par. 9a, odst. 9.
chodcov bol nasvietený aj
Uzn. č. 82/2010 – MZ
železobetónový most cez
schvaľuje žiadosť o príspevok
rieku Bystrica tromi svietidnalami,
dopravu
detí do letného
ktoré korešpondujú
s
detského
tábora,
ktoré orgahistorickým vzhľadom
nizuje
pastoračné
cenmostufarské
a ktoré
boli financotrum
hnutia
vanéprostredníctvom
mestom. Hlavnými
kresťanských
detí a mládeže
aktivitami projektu
je
samostatné nasvietenie plochy vodorovného značenia
priechodu pre chodcov
výsuvnými ramenami a
LED osvetlením. Veríme, že
modernizáciou verejného
osvetlenia sa zvýši bezpečnosť a ochrana obyvateľov.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o výmere 87 m2, 6068/22 o výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu
o nájme nehnuteľného majetku s obcou Stará
Bystrica na realizáciu projektu „Zariadenie soc.
služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cintorínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo
( jún 2010).
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady
odmeňovania poslancov MZ s tým, že na ďalšom

MODERNIZÁCIA verejného osvetlenia
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Mesto zakúpilo
nové vozidlá

8. mája 2016
dva koncerty
pre veľký záujem
o 16.00 a 18.45 h.
v Dome kultúry
v Krásne nad
Kysucou.

KALENDÁRIUM
MAREC
28. marec – Veľkonočné šibačky/pokus o rekord
v pletený gigantického prúteného veľkonočného
vajíčka, rekord spojený s vystúpením
folklórnych skupín
Veľkonočná výstava a predaj veľkonočných handmade
výrobkov z chránených dielní
Galaprogram Deň učiteľov – 29. marec 2016, program
sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho domu.
31. marec – neverejné kolo Krásno hľadá talent

APRÍL
9. apríl – Žabokrécke Ochotnícke divadlo – divadelné
predstavenie s názvom Láska za pár drobných
15.apríl – Talk show Borisa Filana „Pálenica“
24. apríl – Krásno hľadá talent – talentová súťaž
30. apríl – Stavanie Mája – vystúpenie folklórneho súboru Drevár, folklórnej skupiny Vrabčiar a detí
zo Základnej umeleckej školy detského folklórneho
súboru Drevárik (pred mestským úradom a
v Kalinove pri moste Lásky a priateľstva)

MÁJ
8. máj – Vystúpenie hudobnej skupiny KOLLÁROVCI.
14. máj – Deň matiek – program venovaný
všetkým mamám
31. máj – Váľanie Mája

NA ROK

2016

rie mesta s Kysuckým múzeom a so Základnou školou
Oslavy a zapálenie Vatry zvrchovanosti

AUGUST
Letné akcie a udalosti
Divadelné predstavenie Ochotníckeho divadla
Driak zo Zborova nad Bystricou

SEPTEMBER
3. – 4. september – Dni mesta. Oslavy ku príležitosti
15. výročia od získania štatútu mesta.
Gospelové Kysuce – 2-dňový maratón gospelovej
hudby

OKTÓBER
Koncert ku príležitosti úcty k starším

DECEMBER
Ondrejovské hody (program zvykov a tradícií)
Mikuláš v meste
Vianočný koncert v kostole, (Jasličková slávnosť)
Silvester v uliciach

JÚN

JÚL
Koncerty, aktivity pre deti
Zážitkové výlety: hľadanie pokladov, po stopách histó-

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL V MŠ

V roku 2015 nám realizovala odvoz veľkoobjemových
kontajnerov firma JOKO a syn, Čadca, ale nakoľko sme
museli dlhšie čakať na odvoz veľkoobjemových kontajnerov, komunálny a separovaný odpad, rozhodli sme
sa kúpiť toto vozidlo. Zakúpili sme reťazový nosič kontajnerov, ktorý budeme využívať na zber veľkoobjemových kontajnerov a kontajnerov na separovaný zber v
meste Krásno.Mesto zakúpilo posýpacie vozidlo s radlicou na odhŕňanie a posyp miestnych komunikácií.
Výhodou tohto
vozidla je, že na
jedno naloženia
posypu na nadstavbu je schopné
posypať všetky
miestne komunikácie, do ktorých
mu umožňuje
šírka vozovky sa
dostať.

Február patrí medzi najveselší mesiac v roku, lebo sú
fašiangy. A fašiangy to sú plesy, karnevaly a veselé sprievody
v maskách. No kto by sa netešil? Veselo bolo aj deťom z MŠ
v Krásne, keď sa dňa 4. februára 2016 zabávali na maškarnom
plese. Deti sa zmenili na princezné, zvieratká, pirátov či šašov.
Celé dopoludnie tancovali, spievali, súťažili, pochutnávali si na
pohostení. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť, dobrá nálada a pekný
zážitok, na ktorý budú dlho spomínať, lebo: „Už še Fašang kraci,
už še nenavraci!“

Karneval v MŠ Michálkov
V MŠ Krásno – Michálkov sa v piatok 5. februára 2016
konal fašiangový karneval. Prekrásne masky (trpaslík,
princezné...), výzdoba, bohaté stoly – to všetko umocnilo výbornú náladu všetkých prítomných. Nechýbali
pre každú krásnu masku odmeny, ktoré si právomzaslúžili. Deti sa stretli aj spolu so svojimi rodičmi a prežili s nimi krásne dopoludnie (plné tanca a zábavy s
programom, súťažami).

NOVEMBER
Kladenie vencov na pamätníky
Krásňanská desiatka

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
1. jún – Deň detí
18. jún – plánovaný 1. ročník Krásňanského
folklórneho festivalu
19. jún – Svätojánsky jarmok – udalosť, kde sa
stretávajú výnimoční remeselníci a folkloristi
Rozlúčka so školským rokom – športové a
spoločenské aktivity určené pre celé rodiny.
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ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Zápis detí na školský rok 2016/2017 sa koná
od 30. aprila do 31.mája 2016.
Žiadosti pre deti si rodičia môžu vyzdvihnúť
u riaditeľky materskej školy.
Prednostne sa prijímajú deti:
– ktoré dovŕšili piaty rok veku (predškoláci)
– deti s odloženou školskou dochádzkou
– deti zamestnaných rodičov po dovŕšení troch
rokov veku dieťaťa

Rok 2015
v číslach

Stavebné oddelenie:
Rok 2014
Počet vydaných rozhodnutí v roku
6
Počet vydaných stavebných rozhodnutí
31
Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí
19
Počet vydaných rozkopávok
5
Počet vydaných súhlasov
k ohláseniu drobných stavieb
46

V roku 2015 bolo prihlásených na trvalé bývanie
v meste Krásno nad Kysucou 6730 obyvateľov, čo je
o 22 menej ako v roku 2014. Na trvalý pobyt bolo prihlásených 50 obyvateľov, čo je o 12 menej ako v predošlom roku. Odhlásených obyvateľov z trvalého bydliska
bolo 67, čo je o 7 viacej ako v predošlom roku. Počet
novonarodených detí bolo 60 z toho 37 chlapcov a 23
dievčat, čo je o 11 menej ako v roku 2014. Počet zomrelých bolo 65, z to 41 mužov a 24 žien, čo je o 12 viacej
ako rok predtým. V roku 2015 bolo 26 sobášov, čo je
o 18 menej ako v roku 2014. Zostal zachovalý počet
občanov, ktorý majú viac ako 90 rokov, t.j. 6 občanov.
Najstaršou obyvateľkou je obyvateľka, ktorá dosiahla
96 rokov. Priemerný vek obyvateľov je 38 rokov, čo je
o 0,37 viac ako rok predtým.

Mestská polícia:
Rok 2014
Priestupky na úseku dopravy
93
Priestupky proti verejnému poriadku 31

Rok 2015
8
43
37
6
35
Rok 2015
98
51

Sociálne oddelenie:
V roku 2015 sme mali umiestnené 3 deti v detskom
domove, čo je oproti roku 2014 pokles o 3 deti. V roku
2015 mesto poskytlo opatrovateľskú službu 17 občanom, čo bolo o 2 viacej ako v roku 2014.
Úsek pozemkov a životného prostredia:
Mesto Krásno nad Kysucou v roku 2015 pridelilo 22
nových súpisných čísiel, čo je o 7 viac ako minulý rok.
Bolo vydaných 77 rybárskych lístkov, čo je nárast o 14
ks. Bolo zaevidovaných 10 nových majiteľov psov.
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Výročná členská schôdza DHZ
Dňa 31. januára 2016 sa konala výročná členská schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru, ktorú zahájila tajomníčka p. Janka Červinková. Vo svojom predslove vyzvala
predsedu DHZ p. Mariána Šusteka o príhovor. Predseda
DHZ najprv privítal členov DHZ a vzácnych hostí: primátora mesta Krásno nad Kysucou p. Jozefa Grapu,
delegáta OV DPO v Čadci a zároveň predsedu aktívu
zaslúžilých členov DPO SR v Čadci p. Ladislava Dediča,
riaditeľku OV DPO v Čadci p. Martu Balošákovú, zaslúžilého člena DPO SR a čestného predsedu p. Ladislava
Bakalu, ďalej hostí z DHZ Klubina a jej predsedu p.
Ladislava Šimaška, hostí z DHZ Oščadnica s predsedom
p. Miroslavom Kozom, správcu farnosti vdp. Mariana
Vojteka a kolegov hasičov z HaZz, ktorí bývajú v Krásne
nad Kysucou. Po príhovore a minúte ticha za zomrelých
hasičov, predniesol predseda DHZ p. Marián Šustek
správu o činnosti a hospodárení DHZ Krásno počas
roku 2015. Nezabudol sa poďakovať p. primátorovi za
veľké úsilie, ktoré vynaložil pri presadzovaní repasacie
zásahového motorového T 148 CAS 32 a získaní nového
zásahového vozidla IVECO DAILY. Bolo podrobne spo-

Oznámenie o skončení
nájomnej zmluvy
za hrobové miesto
Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje obyvateľom, pre
ktorých je táto informácia určená, že k danému dňu
Vám skončila nájomná zmluva za hrobové miesto. Na
základe ukončenia nájomnej zmluvy za hrobové miesto
Vás žiadame, aby ste si obnovili nájomný vzťah s
Mestom Krásno nad Kysucou do 29. februára 2016 a
dostavili sa uhradiť poplatok za nájom hrobového
miesta a na podpis nájomnej zmluvy na ďalších 10
rokov. V prípade, ak ste tak už učinili, tak nám prineste
kópiu zmluvy alebo doklad o zaplatení na číslo dverí 7.
Pokiaľ vyššie uvedená nájomná zmluva nebude v
tomto termíne uhradená, budeme podľa zákona č.
131/2010 Z.z. o pohrebníctve nútení hrobové miesto
zrušiť. Tel. číslo: 041/4308925

menuté hospodárenie DHZ s finančnými prostriedkami. Predseda DHZ vo svojej správe o činnosti poďakoval
všetkým aktívnym členom DHZ za uplynulý rok 2015.
Po správe o činnosti a hospodárení v DHZ Krásno nad
Kysucou odovzdal primátor mesta p. Jozef Grapa spolu
s predsedom a veliteľom DHZ najaktívnejším členom
upomienkové predmety. Ďalej odovzdal darčekové koše
členom DHZ, ktorý v roku 2015 oslávili životné jubileá.
Predseda DHZ p. Marián Šustek a veliteľ DHZ p. Peter
Presalovič odovzdali najaktívnejším členom DHZ
ďakovné listy za svoju činnosť, ktorú vykonávali v roku
2015 od prednostu OÚ v Čadci p. JUDr. Milana Rebroša.
Plán práce a činnosti na rok 2016 prečítal veliteľ DHZ
Krásno nad Kysucou p. Peter Presalovič a nasledovala
diskusia v ktorej vystúpili jednotliví hostia so svojimi
príspevkami. Na záver predniesol p. Jozef Kormanec
uznesenie z VČS. Schôdzu ukončil predseda DHZ p.
Marián Šustek, ktorý sa poďakoval všetkým za účasť a
poprial všetkým veľa zdravia, šťastia a pracovného nasadenia počas roku 2016.

Zimná údržba v meste
pod drobnohľadom
Naše mesto sa zapojilo do projektu Dcom, ktorým chce
rozšíriť spôsob riadenia a kontroly zimnej údržby cestných
komunikácií a zároveň ho aj modernizovať. Mestské vozidlá budú vybavené GPS technológiou. Tento systém umožní
sledovanie pohybu jednotlivých vozidiel počas zimnej
údržby. Ako informoval primátor mesta, pomocou novej
technológie budeme môcť prostredníctvom webovej stránky sledovať nielen pohyb vozidla, ale tiež aký druh údržby
komunikácie toto vozidlo vykonáva. Občania si zároveň
môžu skontrolovať, kedy ich ulica alebo iný úsek boli
upravené. „Firma MIMICAR, s.r.o., nám službu zabezpečila
sponzorsky, za čo som im nesmierne vďačný, nestáva sa totiž
často, že vám niekto niečo dá bezplatne,“ povedal na margo
zapojenia projektu primátor Ing. Jozef Grapa a dodal:
„Zároveň dúfame, že i táto technológia prinesie zlepšenie komunikácie medzi mestom a našimi obyvateľmi a zabezpečí i kontrolu
prác mesta a jeho pracovníkov.“
LH
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S koledníkmi Dobrej noviny
Aj u nás chodili vo vianočnom období koledníci Dobrej
noviny. Navštevovali rodiny, ktoré si koledovanie objednali v kostole. Kedysi sa tiež koledovalo, koledníci sa
zjavovali po Štedrej večeri. Dá sa povedať, že ide o tradičný zvyk Vianoc. Teraz túto tradíciu nahrádza Dobrá
novina. Ohlasuje radostnú zvesť, že sa narodil Spasiteľ.
Okrem toho napomáha projektu pomoci ľuďom v rozvojových krajinách, najmä v Afrike. Tohto roku sa Dobrá
novina a jej zbierka upriamuje na tzv. Turkanský vodný
projekt, ktorý sa uskutočňuje v súlade s rozvojovými
programami katolíckej diecézy Lodwar v Keni. V oblasti Turkana, ktorá patrí medzi najsuchšie miesta na našej
zemeguli, je akútny nedostatok vody. Pritom voda znamená život. V Turkane sa budujú studne, z ktorých sa voda
dostáva na povrch pomocou čerpadiel. Treba ich zachovať a naučiť ľudí hospodárne nakladať s vodnými zdrojmi.
O dôležitosti vody a ochrany životného prostredia napísal pápež František známu encykliku Laudato się. Vlani
Dobrá novina oslávila dvadsať rokov svojej existencie. Deti pekne zavinšovali, zaspievali a priniesli tak do rodín
novú radosť – radostnú zvesť. Počas koledovania Dobrej noviny vyzbierali 3 490 Eur.
LH

BLAHOŽELANIA

Krásňan
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MATRIKA

Dňa 30. decmbra 2015 oslávil životné jubileum 90
rokov pán Emil Markuliak z Krásna. Oslávencovi prišiel
zaželať a všetko len to najlepšie popriať primátor mesta
Ing. Jozef Grapa, ktorý mu odovzdal darčekový kôš a
kyticu. Je plný optimizmu, životného elánu a dobrej nálady. Už len samotným umením bolo pána Emila odfotiť.
Oslávenec sa zároveň podpísal aj do Pamätnej knihy
mesta. Prajeme mu, nech mu slnko štastia svieti, nech
mu láska srdce hreje, nech mu nikdy smutno nie je a nech
Narodení
mu nebesá doprajú pevné zdravie!

ROK 2015 – Juraj Slaný, Ľubomír Čimbora,
Sofia Buchtová, Catelina Rose Mackenzieová
ROK 2016 – Matúš Balog, Šimon Čimbora, Juraj
Zeleňák, Tomáš Buček, Peter Kormanec,
Sebastián Kubuš, Peter Grochal, Mateo Pavol
Cyprich, Michal Gavenda, Timotej Dráb

ÚMRTIA
ROK 2015 – Pavol Bucha, Anton Manas, Pavel
Mihalda, Ján Ďurana, Ján Bíro
ROK 2016 – Štefánia Mahútová, Oľga Jesenská,
Anna Ďuranová, Ivan Truban, František Šustek,
Jozef Fulier, Jozef Čimbora, Štefánia Ďuranová,
Anna Sekáčová, Mária Zuzčáková, Jozef Šurina,
Jozefína Mekyňová
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Matrika

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
58 r.,
90 rokov oslavila
VeronaGavlas
Lastovicová
Štefan
Koleno
80
r.
V utorok 2. februára 2016 oslávila životné jubileum 90
rokov pani Verona Lastovicová z Krásna–Kalinova. Všetko

Sobáše
najlepšie prišiel oslávenkyni popriať primátor mesta Ing.
Marián
Krupaktorý
a Júlia
Jakubíková,
Peter
Pavlíkvoňavú
a
Jozef Grapa,
jej zároveň
ako dar
odovzdal
Zuzana
a Jana
kyticu aBlahutová,
darčekový Ján
kôš. Gavlas
Nevedno,
ako toVaňovcová,
naši občania
KrásnaCech
robia,aale
pani Verona
na svoj vekJozef
vôbecŠadlák
nevyzerá.
Martin
Miroslava
Pošteková,
a
Je
plná
elánu
a
chuti
do
života.
Oslávenkyňa
sa
zároveň
Lenka Macurová
JĎpodpísala aj do Pamätnej knihy mesta. My jej zo srdca
prajeme zdravíčka, šťastíčka a Božieho požehnania.

Valentínske zimné
plávanie v Kysuci
Tento rok odštartoval historicky prvý ročník
Valentínskeho zimného plávania v spoluorganizácii s
Krásňanskými Mrožmi a mesta Krásno nad Kysucou. Klub
otužilcov si práve na sviatok všetkých zaľúbených dňa 14.
februára 2016 vyskúšali svoju odvahu a vkročili do studenej rieky Kysuca, ktorej teplota dosahovala 4,5°C a
teplota vzduchu 8°C. Samozrejme, členovia „Mrožov“ sú
naučení na horšie mrazivejšie podmienky. Spolu s odvážnymi mrožmi si „zaplávali“ aj zaľúbené páry, ktoré nezaháľali
a vrhli sa do rieky po výšku svojich kolien. Dokonca pán
Ľubomír Ondreáš, člen z prvého otužileckého páru sa do
vody namočil celý. Všetci za odmenu získali Pamätné listy
na túto udalosť a balíček, v ktorom sa nachádzalo tričko od
Krásňanských mrožov, zámok so srdiečkom, ktorý si môže
pár uzamknúť na Moste lásky a priateľstva a sladké čokoládové srdiečko. Akcia sa
konala za účasti nášho
primátora Ing. Jozefa
Grapu spolu s manželkou a
ostatnými
obyvateľmi
mesta
Krásno
nad
Kysucou. Počasie naozaj
prialo. Dúfame, že o rok sa
stretneme v takomto
hojnom počte opäť a bude
to aj s poriadne mrazivou
náladou.

Prvý Krásňan 2016

NARODENÍ

JUBILANTI
90 rokov oslavil Emil Markuliak
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90 rokov
Verona Lastovicová
Gabriela Murčová

85 rokov
Mária Mihaldová
Anna Gavlasová
Helena Jakubcová
Pavla Čimborová

80 rokov
Emília Kormancová
Helena Jozefíková
Anna Manasová
Matej Zátek

Prvým v roku 2016
sa narodil
Matúško Balog,
presne 6. januára
2016 o 14.47 hod.
Blahoželáme!

SOBÁŠNE DNI na rok 2016
Uzn.č. 133/ 2013
MZ určuje:
a) sobášnou miestnosťou je zasadačka MsÚ,
ktorá sa nachádza v budove mestského úradu,
Ul. 1. mája 1255, II. poschodie,
b) sobášne dni:
štvrtok a každá druhá sobota.
Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátne a cirkevné
sviatky.
c) sobášne hodiny:
štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne)

70 rokov

Vzhľadom na nižší počet občianskych obradov
MsZ schválilo každú druhú sobotu ako deň
určený k občianskym obradom. V prípade
uzavretia manželstva v inú ako určenú sobotu
bude tento obrad spoplatnený podľa Zák. č.
145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnkov. Určený deň
štvrtok ako sobášny deň zostáva naďalej
zachovaný.

Rudolf Kučerík
Nadežda Fulierová
Helena Kormancová
Pavol Kučera
Agáta Hlubinová
Štefánia Kopásková

Sobášne dni určené na rok 2016:
09. 1., 23. 1., 6. 2., 20. 2., 5. 3., 19. 3., 02. 4., 16. 4.,
30. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 09. 7., 23. 7.,
06. 8., 20. 8., 10. 9., 24. 9., 08. 10., 22. 10., 05. 11.,
19. 11., 03. 12., 17. 12.

75 rokov
Veronika Kurincová
Anna Ďurajová
Margita Nevedelová
Anna Bieliková
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Vyhlasovanie výsledkov TJ Tatran Krásno
Dňa 12. februára 2016 sa uskutočnila výročná členská
schôdza TJ Tatran Krásno a zároveň oceňovanie a udelenie titulu športovec roka mesta Krásno nad Kysucou.
Zahájenie schôdze a predstavenie jej jednotlivých bodov
patrili predsedovi TJ Tatran Krásno Jánovi Zátekovi,
ktorý oficiálne privítal primátora mesta a všetkých prítomných členov športových oddielov. Následovala prezentácia oddielov a úspechov za rok 2015. Potom sa spoločne hlasovalo za jednotlivé pozície a funkcie v TJ,
ktoré ostali bezmenné. Zároveň sa do štruktúry prijali aj
nové športové oddiely: Turistický a futsalový oddiel.

V kategórii futbal

miesto Wisla PL, v Bilej ČR spadol a narazil si rameno,
ale skončil na 5. mieste. Na Slovenskom pohári sa mu
darilo obsadil: Košutka 5. miesto. Mráznica 6. miesto.
Vďaka Mariánovi sa podarilo z tímov obsadiť na
Moravskoslovenskom DH cupe 3. miesto.

V kategórii „Mrože“
Milan Kubatka: Starý Mrož, získal ocenenie v rámci
pôsobenia Krásňanských mrožov, ktorý sa počas svojho
zatiaľ krátkeho pôsobenia zúčastnili skutočne mnohých
akcií. V mesiaci marec sú pozvaní na akciu otužilcov do
nádrže v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo pri
Ružomberku. Okrem akcií, ktorých sa aktívne zúčastňujú ich čaká aj tréning. Tri plávania v týždni v domácich
vodných zdrojoch.

Marek Timek: Od roku 2009 je Marek stabilným hráčom základnej zostavy a obľúbeným členom kabíny
Tatranu. Je pilierom našej obrany, tvorcom našej zálohy.
Fanúšikov si získal svojou poctivosťou, bojovnosťou ale
hlavne futbalovým umením.
V sezóne 2015/2016 si jeho futbalové schopnosti všimli
aj na Slovenskom futbalovom zväze, keď ho nominovali
na výber amatérskych hráčov Stredoslovenského zväzu,
kde prešiel cez 3 výberové kola a nakoniec sa stal kapitánom tohto výberu. Na celoslovenskom turnaji
Regionęs Cup sa prebojovali až do finále, kde podľahli
západoslovenskému výberu. A o vlások prišiel o možnosť zahrať si kvalifikáciu na Majstrovstvách Európy
amatérskych hráčov. Do histórie Tatranu sa navždy zapíše ako kapitán mužstva, ktoré v Slovenskom Pohári
porazilo Prvoligovú Skalicu.

František Kandera: V roku 2004 začal hrávať za St.
Bystricu závodne 7. a 5. ligu. Od roku 2013 hráva 6. a 5.
ligu za TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Výraznou mierou
sa v roku 2015 podieľal na tom, že ako ,,A" tak aj ,,B"
družstvo bojovalo o špicu tabuľky vo svojich súťažiach.

V kategórii futsal

V kategórii vzpierači

Marián Ondrušek: Futsalu sa začal venovať čoraz viac
práve tomuto športu v Krásňanskom Debakli, odkiaľ
postúpil do žilinskej futsalovej akadémie. S ňou sa stal v
r. 2014 víťazom Openligy. Popri hráčskej kariére sa venuje práci s mládežou a coachingu. Jeho rukami v športových triedach Krásna prešli mnohí talentovaní hráči a
reprezentanti Slovenska. Ako tréner sa stal 5-krát majstrom Slovenska juniorskych kategórií do 17 a 19 rokov.
V tomto roku sa stal trénerom reprezentácie Slovenska
do 19 rokov, s ktorou sa stal víťazom medzinárodneho
turnaja Štyroch krajín v Ostrave.

V kategórii cyklistika

Patrik Broda: V trinástich rokoch sa stal reprezentantom
Slovenska. Stal sa viacnásobným majstrom Slovenska.
Zúčastňuje na medzinárodných turnajov ako je ME, V-4
a MSR. V roku 2015 sa stal dvojnásobný MSR v dorasteneckej a juniorskej lige. Za mužov na MSR obsadil krásne 2. miesto výkonom 110kg trh a 130kg nadhod.
Zúčastnil sa na turnaji V-4, kde sa stal najlepším pretekárom Slovenskej výpravy, ktorá skončila na 2. mieste
pred prvým Poľskom. A na ME- juniorov do 15–17 rokov
vo Švédsku štartoval do 77kg, kde v trhu obsadil 13.
miesto. V nadhode sa mu nedarilo, keď nedal základný
pokus. Pre Paťa čo súťaž to buď ligová alebo pohárová
bola úspešná na dobré umiestnenie. Prajeme mu veľa
športových úspechov v novom prostredí VŠC – Banská
Bystrica. Patrik Broda zároveň za svoje vynikajúce
výsledky získal aj ocenenie Najlepší športovec roka 2015,
ktoré si skutočne zaslúži.

Marián Kučerík: V sezóne 2015 jazdil v kategórii HARD
Tail, to je bicykel len s predným odpružením. Na
Moravskoslovenskom DH cupe odjazdil 4. miesto
Kalnica, 3. miesto Kyčerka CZ, 4. miesto Veľká Rača, 7.

František Jesenský získal taktiež Pamätný list a plaketu
za dlhoročný prínos pre šport. Pán František je zároveň
aj najstarším funkcionárom FK Tatran.

V kategórii tenis
Daniel Sýkora: Najmladší z členov TJ Tatran Krásno. K
tenisu ho viedol jeho dedko.

V kategórii hokejbal
Tomáš Podolák: Vďaka nemu dosahuje hokejbalový tím
mnohé úspechy. Je už známy svojím talentom a prehľadom. Fanúšikovia ho poznajú aj vďaka svojmu zakončeniu vo vzduchu a tak i radostnému uzatvoreniu výsledku zápasu.

V kategórii stolný tenis
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