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DO KAŽDEJ  DOMÁCNOSTI V tomto čísle nájdete:

Aké je Krásno krásne
V meste pribudol nový

čerešňový háj.

Nové futbalové ihrisko
Deti prebrali ocenenia

od futbalového prezidenta.

Bezpečnejšie cestou 
k vlakovej stanici

Nové chodníky v Zákysučí.

s. 10

s. 5

s. 2

Upravené mesto je pripravené
na naše najobľúbenejšie podujatia 

Každoročne sa v našom mes -
te schádza veľa rodákov, turis-
tov, cyklistov, aby nielen
navštívili Krásno, ale aby sa
aj zapojili do súťaží, ktoré tu
prebiehajú. Čisté a esteticky
upravené mesto je dôležité,
aby sa tu dobre cítili domáci a
aj návštevníci. Mestský pod-
nik služieb v máji začal s
úpravou zelene. Kosilo sa na
sídlisku 1. mája a postupne sa
pokosila zeleň vo všetkých

mestských častiach, vrátane
plôch na mestskom cintoríne.
Tento rok pribudne mest-
skému podniku aj multi-
funkčná kosačka so záberom
150 cm, ktorá zároveň zbiera
pokosenú trávu na vozidlo a
má k dispozícii kôš s 900 l ob-
jemom. Okrem úpravy a vý-
sadby zelene mesto zakúpilo
aj nové kvety, ktoré zdobia
priestor pred mestským úra-
dom, kultúrnym domom a

pešou zónou. V polovici mája
vysadili pestrofarebné aksa-
mietnice. U záhradkárov sú
veľmi obľúbené a vďaka svo-
jej nenáročnosti kvitnú celé
leto. Ich vôňa odpudzuje
rôzne škodce, preto sa táto
rastlina považuje za prírodný
pesticíd. Okrášlili prostredie
v centre a prispeli k pohode
obyvateľov nášho mesta. Ná-
mestie bude rozkvitnuté po -
čas celého leta.

Vedenie mesta už v apríli začalo s čistením, sadením zelene, dokonca pribudli
nové stromy. Na konci apríla sa začínajú konať tradičné a veľké podujatia, kde
sa stretáva množstvo ľudí. 

Bližšie informácie a program dňa prinášame 
na poslednej strane. tešíme sa na stretnutie s vami.

GurmánSKy feStiVal
24. jún 2018Po úspešnom podujatí Deň Detí 

Vás srdečne pozývame na nové podujatie

v našom peknom meste.

NoviNka v Našom
meste

V rámci Svätojánskeho jarmoku
sme pre Vás pripravili 

Skvelé jedlá a ochutnávka 
prvého Krásňanského piva.

Krásno plné života



ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 3Krásňan2Krásňan

Z diára primátora
20.4. stretol sa k príprave kysuckého maratónu.
23.4. Rokoval s investormi z nemecka ohľadom vý-

stavby nového závodu. ● ŮPsvaR v čadci
stretnutie kvôli otázkam zamestnanosti.

24.4. Bol na dozornej rade na sevaku.
25.4. stretol sa s projektantmi a pracovníkmi se-

vaku k projektu odkanalizovania.
26.4. Bol v Bratislave na ministerstvách ohľadom

projektov – zberný dvor, cyklotrasy a diaľnice.
27.4. Zúčastnil sa kontrolného dňa výstavby byto-

viek v Zákysučí. ● stretol sa k projektu rozší-
renia zberného dvora.

30.4. sadil čerešne pri zdravotnom stredisku a pred
mestským úradom pomáhal stavať máj.

3.5. Bol v Žiline na Žsk na poslaneckom grémiu.
4.5. Zúčastnil sa na skačkove 73. výročia oslobo-

denia vlasti od fašizmu. ● Rokoval ohľadom
eurodotácií v oblasti zdravotníctva.

8.5. Bol prítomný na oslavách Dňa víťazstva v ma-
kove za účasti prezidenta sR.

9.5. stretol sa k projektu zariadenia sociálnych
služieb.

10.5. Bol na komisii dopravy Žsk v Žiline. ● sobášil
snúbencov na mestskom úrade. Bola to tretia
svadba, ktorú osobne sobášil.

11.5. Rokoval s novými investormi v priemyselnom
parku.

12.5. slávnostne otvoril futbalové ihrisko s umelým
povrchom za kolkárňou.

13.5. Bol na kultúrnom programe v dome kultúry ku
Dňu matiek, kde vystúpil aj tomáš Bezdeda.

14.5. Zúčastnil sa zastupiteľstva Žsk.
15.5. konal sa kontrolný deň preberania chodníkov

a káblov telekomu. ● Rokoval s generálnym
riaditeľom sevaku ohľadom kanalizácie.

16.5. Rokoval s projektantom ohľadom prípravy vý-
stavby cyklotrasy.

17.5. stretol sa v Bratislave ohľadom pripravova-
ných projektov. ● Rokoval na Žsk o príprave
na zastupiteľstvo.

18.5. Bol na kontrolnom dni výstavby bytoviek v
Zákysučí za účasti zástupcu Štátneho fondu
rozvoja bývania.

19.5. Zúčastnil sa majstrovstiev slovenska žiakov
vo vzpieraní v ZŠ mládežnícka.

23. 24.5. Zúčastnil sa na sneme Zmosu v Bratislave.
31.5. Zúčastnil sa na valnom zhromaždení sevaku.
1.6. Bol pri vyraďovaní maturantov zo strednej

odbornej školy drevárskej a stavebnej v dome
kultúry. ● Zúčastnil sa váľania mája pri mest-
skom úrade. ● otvoril výstavu prác žiakov Zá-
kladnej umeleckej školy v sieni F. Hübla.

2.6. Zúčastnil sa na sviatosti birmovania v kostole
sv. ondreja.

4.6. Rokoval na ministerstve v Bratislave ohľadom
projektu cyklotrasy.

10.6. s deťmi oslávil ich sviatok na námestí pri kul-
túrnom dome.

otvorili sme nové futbalové ihrisko 

obyvatelia mesta i náštevníci
cyklotrasy zaregistrovali, že
toto miesto bolo zarastené
krovinami a postupne tu vy-
rastá športové dielo. Nové
ihrisko s umelou trávnatou
plochou vzniklo na starom
štrkovisku, ktoré dlhodobo
chátralo. Ihrisko má najväčšie
parametre UeFa či už svojou
rozlohou, alebo kvalitou, o
čom sa mohlo presvedčiť 8
družstiev kysuckých prípravok,
ktoré tu odohrali turnaj o
pohár primátora mesta krásno
nad kysucou. Víťazom sa stali
domáci hráči.

Veľkým zážitkom bolo i
osobné odovzdávanie cien a
medailí malým futbalistom z

rúk prezidenta sFz jána ková-
čika, primátora mesta jozefa
Grapu a ostatných hostí. V
úvode programu sa predstavili
mažoretky čadčanky z centra
voľného času v čadci s choreo-
grafiou „Na ľudovú nôtu“ a
„Mamma Mia“. 

„chcel by som sa poďako-
vať všetkým, ktorí sa podieľali
na rekonštrukcii tohto ihriska.
V poslednom období hovoríme
krásnu, že je mesto športu.
Máloktorému mestu na našej
úrovni sa podarilo postaviť v
tak krátkom čase niekoľko
športových budov a ihrísk.
chcem sa poďakovať sloven-
skému futbalovému zväzu za
finančnú podporu. Náklady na

ihrisko neboli malé. stálo
takmer 500-tisíc bez dpH. z
toho nám sFz prispel sumou
150-tisíc eur, čo je veľká
pomoc. dúfam, že táto
pomoc bude účelne využitá,“
povedal primátor krásna nad
kysucou jozef Grapa.

Výsledky zápasoV:
1. Tatran krásno nad kysucou
2. kysucké Nové Mesto
3. Horný Vadičov
Najlepší sTrelec: 
Tomáš radlo z kNM.
Najlepší Hráč:
Matej ondruška z krásna
Najlepší braNkár: 
dávid ondreáš z lodna.

O slávnostné prestrihnutie
pásky sa postaral prezident
Slovenského futbalového
zväzu Ján Kováčik, primátor
Krásna nad Kysucou Jozef
Grapa, predseda oblastného
futbalového zväzu Kysúc
Stanislav Špilo, zástupca ge-
nerálneho sekretára pre ope-
ratívne riadenie a manažér
integrity futbalu Peter Dedík
a bývalý reprezentant Zdeno
Štrba.

Prezident Ján Kováčik 
odovzdal na pamiatku pri-
mátorovi Jozefovi Grapovi
podpísanú loptu reprezen-
tantmi Slovenska a dres ka-
pitána Martina Škrtela.
Nové ihrisko v sobotu posvä-
til farár Krásna nad Kysucou
Marian Vojtek a zaspievala
aj domáca folklórna skupina
Vrabčiar.

V sobotu 12. mája 2018 bol pre naše mesto a najmä pre krásňanských športovcov, zvlášť futbalistov, vý-
nimočný a slávnostný. Práve v tento deň sa odovzdávalo prvé ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením
v okrese Čadca.

Primátor mesta Jozef Grapa sa prišiel rozlúčiť s maturitnými ročníkmi Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. 
Okrem športových a kultúrnych podujatí sa primátor zúčastňuje aj dozorných prác stavieb v meste. 

Fotogaléria z aktivít primátora mesta



zvláštnosťou je, že tento rok výstavbu
realizuje mestský podnik bez dodáva-
teľského spôsobu. „výhodou je, že vy-
tvorený zisk sa použije na rozvoj
mesta,“ konštatoval. zároveň vyjadril
spokojnosť s výstavbou bytových jed-
notiek v zákysučí, kde sa začalo muro-
vať prvé podlažie. Nadväzne sa
zrealizuje aj chodník, ktorý je potrebný
pre toto sídlisko, a začne sa aj s poklád-
kou dlažby. dodávateľ stavby, stavebný
dozor i projektant nás ubezpečili, že
harmonogram prác bude dodržaný na
obidvoch stavbách. Vzhľadom k tomu,
že nie je dostatok kapacít, pracovníci
mestského podniku po dokončení
chodníka v zákysučí sa presunú na re-
konštrukciu chodníkov aj v centre
mesta.
primátor sa teší, že bytovky začínajú
rásť, pretože záujem o bývanie je ob-
rovský, nielen žiadateľov z nášho mesta,
ale i z blízkeho okolia. spoločnou sna-
hou bude uspokojiť dopyt po bývaní a
potreby našich obyvateľov, aby neod-
chádzali z rodného mesta, ale zostali tu,
spolu s rodinami.

Nové chodNíky
s pribúdajúcou hustotou dopravy, ktorá
vzniká zvýšeným počtom automobilov,
vedenie mesta krásno nad kysucou už
dlhšiu dobu rieši vyššiu bezpečnosť
chodcov. kolízne miesta vznikajú najmä
na komunikáciách so silnou frekven-
ciou dopravy. Mesto pripravuje nie-
koľko projektov, medzi ktorými je aj
výstavba chodníkov. jedným z najzloži-
tejších aspektov na výstavbu je vyspo-
riadanie pozemkov pod štruktúru
chodníkov. dlhšiu dobu pripravovali
spomínaný projekt na novom sídlisku v
zákysučí, kde sa presúva veľký počet

nielen obyvateľov zo sídliska, ale aj 
cestujúcich zo železničnej zástavky.
Vzhľadom k majetkovoprávnej a projek-
tovej príprave mesto mohlo začať v
tomto období s výstavbou chodníka pre
chodcov, ktorý povedie v prvej etape od
mosta ponad rieku kysuca po sídlisko
zákysučie. Myslí sa na bezpečnosť ľudí
a malých detí, ktoré síce majú k dispo-
zícii do a zo školy autobusové spoje, ale
navštevujú rôzne záujmové krúžky a
stáva sa, že musia ísť peši. Taktiež pre-
sun cestujúcich na vlak v ranných a ve-
černých hodinách, hlavne na jeseň a v
zimnom období, je komplikovaný. V roz-
pracovanej fáze prípravy sú aj ďalšie
chodníky – okolo štátnej cesty od kos-
tola smerom na odbočku do obce du-
najov, alebo chodník pri
novovybudovanej MM aréne. Finančné
prostriedky má mesto k dispozícii, za-
čatie však komplikuje majetkovoprávne
vysporiadanie a stavebné povolenia. 
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cIeľ projekTU:
■ zvýšiť napojenosť na verejný vodovod

zo súčasného stavu 13338 obyvateľov
(cca 54,7 %) na 19600 obyvateľov (cca
80,0 %)

■ zvýšiť napojenosť na kanalizačnú sieť
zo súčasného stavu 2342 obyvateľov
(cca 9,6 %) na predpokladaných 18400
obyvateľov (cca 75,0 %)

■ zlepšiť hygienický a životný štandard
pre ďalší sociálno-ekonomický rozvoj
riešenej oblasti

■ zlepšenie kvality životného prostredia
a tiež zlepšenie  ochrany povrchových
a podzemných vôd v oblasti povodia
rieky kysuca

■ umožniť územný rozvoj riešenej oblasti
■ zbaviť oblasť stredné kysuce obme-

dzení pri plánovaní ďalšieho rozvoja,
tak môžu byť dosiahnuté sociálne a
ekonomické výhody pre celý kraj

krásNo Nad kysUcoU – VodoVod:
Mesto má vybudovaný verejný vodovod
napojený z skV Nb, z ktorého je zásobo-
vaných cca 95 % obyvateľstva. prevádzko-
vateľom vodovodu sú severoslovenské
vodárne a kanalizácie. Vodovodná sieť je
napojená na vodojem 1x650 m3,
453,30/448,60 m n. m., do ktorého je pri-
vádzaná voda z vodojemu skV 1000 m3

551,00/546,00 m n. m. V meste je po-
trebné rozšíriť verejný vodovod v mestskej
časti kalinov. Nové vetvy budú napojené
na existujúce rozvodné potrubie. celková
dĺžka vodovodného potrubia je 1,777 km.

krásNo N. kysUcoU – kaNalIzácIa:
Návrh technického riešenia odkanalizova-
nia umožňuje odvedenie splaškových od-
padových vôd z mestských častí kalinov,
centrum, blažkov a zákysučie, v ktorých v
súčasnosti nie je vybudovaná verejná ka-
nalizácia, do čistiarne odpadových vôd
krásno nad kysucou. kanalizačná sieť je
navrhnutá ako gravitačná, z pVc kanali-
začných rúr profilu dN300 až dN500.
Terén neumožňuje odviesť všetky 
splaškové odpadové vody z riešeného
územia gravitačne, preto je potrebné na
kanalizačnej sieti vybudovať päť čerpacích

staníc odpadových vôd. splašková odpa-
dová voda bude od producentov do čis-
tiarne odpadových vôd krásno nad
kysucou privádzaná navrhovaným kanali-
začným systémom cez jestvujúcu kanali-
záciu v krásne nad kysucou, odporúča sa
preto vykonať monitoring a hydraulické
posúdenie jestvujúcej kanalizácie mesta.
celková dĺžka kanalizácie je 23,771 km
(z toho gravitačná kanalizácia 19 339 m 
a výtlačné potrubia 4 432 m).
počet čerpacích staníc: 5 ks
dĺžka/počet zaústení kanalizačných prí-
pojok: 4 260 m (min. 710 ks)

dodáVaTelIa sTaVby:
Investorom stavby sú severoslovenské vo-
dárne a kanalizácie, a. s. Žilina, dodávate-
ľom je združenie zhotoviteľov sTrabaG
pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.,
bratislava, INpek, s. r. o., Nitra a arproG,
a. s., poprad. stavebný dozor bude vyko-
návať firma aMberG engineering, slova-
kia s. r. o., bratislava.

HarMoNoGraM prác:
začiatok prác sa podľa schváleného har-
monogramu prác predpokladá v letných
mesiacoch 2018. Ukončenie stavby sa
predpokladá na september 2020. stavba
sa bude kolaudovať naraz. pripojenie a
spustenie do prevádzky bude možné až po
skolaudovaní celého diela.
Vybudovanie odbočenia a určenie miesta
odbočky k Vašej nehnuteľnosti:
spoločnosť seVak, a.s., chce aj touto ces-
tou požiadať obyvateľov a majiteľov ne-
hnuteľností v dotknutých častiach mesta
o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých
kanalizačných, resp. vodovodných odbo-

čení k ich nehnuteľnostiam. prvým kro-
kom je podpísanie zmluvy o budúcej
zmluve o pripojení. podpis tejto zmluvy je
podmienkou zrealizovania odbočenia k
pozemku vlastníka. Tieto zmluvy je už
možné podpisovať (buď priamo na mest-
skom úrade, alebo si ju môžete vytlačiť,
vyplniť a priniesť na mestský úrad). 
spoločnosť seVak, a.s., zároveň upozor-
ňuje, že po realizácii jednotlivých kanali-
začných vetiev a vodovodných radov
nebude možná dodatočná realizácia odbo-
čení. zhotoviteľ bude pred realizáciou jed-
notlivých kanalizačných vetiev a vodovodných
radov oslovovať obyvateľov danej lokality,
pričom občania budú informovaní o
umiestnení odbočenia pre ich nehnuteľ-
nosť. zhotoviteľ zároveň predloží vlastní-
kovi nehnuteľnosti zápis o umiestnení
odbočky. až podpis tohto zápisu vlastní-
kom nehnuteľnosti bude podkladom pre
samostatnú realizáciu odbočenia.
Vlastník nehnuteľnosti, ktorý bude mať
záujem o vybudovanie odbočenia k svojej
nehnuteľnosti, určí pred realizáciou
miesto, kde má byť odbočenie vyvedené,
na základe čoho bude spísaný záznam.

VybUdoVaNIe doMoVej prípojky:
spoločnosť seVak, a.s., nebude budovať
kanalizačné prípojky k Vášmu rodinnému
domu, nakoľko to neumožňuje zmluva o
poskytnutí financovania z prostriedkov
európskej únie. Vybudovanie prípojky si
bude musieť hradiť vlastník nehnuteľnosti.
prípojkou sa rozumie potrubie od odboče-
nia z verejnej kanalizácie po bod, v ktorom
sa potrubie napojí na vnútorný domový
rozvod. súčasťou prípojky bude aj revízna
vodotesná šachta.

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd regiónu stredné Kysuce
Začiatkom roka 2018 bola podpísaná zmluva s dodávateľom o začatí realizácie gravitačnej (samospá-
dovej) kanalizácie v meste krásno nad kysucou. v rámci stavby sa odkanalizujú obce Nová Bystrica, stará
Bystrica, radôstka, klubina, Zborov nad Bystricou a oščadnica. centrálna čistička odpadových vôd sa
bude nachádzať v meste krásno nad kysucou v priemyselnej zóne – kysucká cesta. Pre stavbu bolo vy-
dané stavebné povolenie č. j. 2009/00028/2008/01205/BB1 dňa 30. 3. 2009. Po ukončení stavby 
kanalizácie a vodovodu prebehne v celom meste komplexná úprava komunikácií a chodníkov.

poVINNé prIpojeNIe:
po novele zákona č. 442/2002 z.z. o verej-
ných vodovodoch a kanalizáciách budú mať
vlastníci nehnuteľnosti povinnosť pripojiť
sa na verejnú kanalizáciu aj v tých prípa-
doch, kde im bola povolená žumpa, resp.
domová čistička odpadových vôd. Výnim-
kou sú len tie prípady, ak to nie je technicky
možné, prípadne by si to vyžadovalo nepri-
merane vysoké náklady. Táto povinnosť,
ktorá vyplýva z právnych aktov európskej
únie, sa bude týkať všetkých nehnuteľností,
pri ktorých bude vybudovaná kanalizácia.
Túto povinnosť si musia vlastníci nehnuteľ-
ností splniť do 31. decembra 2021. pokiaľ
sa vlastníci nehnuteľností nepripoja na exi-
stujúcu verejnú kanalizáciu, v zmysle zá-
kona č. 364/2004 z. z. o vodách ten, kto
zhromažďuje odpadové vody v žumpe,
bude musieť na výzvu orgánu štátnej
správy predložiť doklady o odvoze odpado-
vých vôd za posledné 2 roky.

záber pozeMkoV:
V súvislosti s projektovaním konkrétneho
trasovania je možné, že niektorí z vás budú
kontaktovaní dodávateľom v súvislosti s
upravením právnych vzťahov k pozemkom.

zMlUVa o UzaVreTí 
bUdúcejzMlUVy
zmluvy si môžte vyzdvihnúť aj v tlačenej
forme v podateľni na prízemí mestského
úradu. Touto zmluvou sa zaväzujete, že keď
budú vybudované všetky zberače kanalizá-
cie/vodovodné prípojky, dobrovoľne sa ku
kanalizácií/vodovodu pripojíte. ak túto
zmluvu podpíšete, bude Vám vybudované
odbočenie zo zberača smerom k Vášmu po-
zemku, resp. k rodinnému domu. ak túto
zmluvu nepodpíšete, v budúcnosti Vás ča-
kajú väčšie komplikácie pri pripojení na ve-
rejnú kanalizáciu či vodovod, pretože
všetky miestne komunikácie budú vyasfal-
tované a rozkop cesty bude pre Vás veľmi
nákladný (drahý – budete musieť vyasfalto-
vať veľkú plochu miestnej komunikácie na
vlastné náklady). Ďalšia povinnosť, ktorá na
Vás čaká, ak sa nepripojíte na kanalizáciu,
je, že zo zákona o odpadoch Vám vyplýva
poVINNosŤ !!! každoročne sa preukazovať
(doklad o zlikvidovaní splaškových vôd vy-
stavený odborne spôsobilou osobou –
čoV) na mestskom úrade ako likvidujete
splašky z Vášho rodinného domu, resp. ne-
hnuteľnosti. pri nesplnení tejto povinnosti
Vám hrozí pokuta do výšky 330 eur.

v Zákysučí sa buduje
nová bytovka a chodníky
S príchodom jari sa rozbehli aj prvé investičné akcie v našom
meste. Primátor mesta Jozef Grapa sa prišiel pozrieť a informovať,
ako prebiehajú realizačné práce na stavbách. 

sse pracuje na prepojení medzi Čadcou a kysuckým Novým mes-
tom. skoro storočné elektrické vedenie už nestíha pokryť naše
mesto a kysuce, a preto sa začalo s rekonštrukciou. sse dala 11
miliónov eur na vybudovanie transformačnej stanice. vyše polo-
vica z ich rozpočtu ide práve do krásna nad kysucou.

vybuduje sa nová tranformačná stanica

občanom do
pozornosti
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uPoZorNeNie: mimo uvedených termínov 
nevykladajte odpad k zberným nádobám! 

Ďakujeme.

kalendár vývozu separovaného zberu v meste krásno nad kysucou
blažkov 23. 7. 20. 8.
zákysučie 23. 7. 20. 8.
krásno 24. 7. 21. 8.
kalinov 25. 7. 22. 8.

Zámerom projektu je revitali-
zácia vnútrobloku sídliska
Struhy v meste Krásno, kon-
krétne ide o plochu zelene
medzi dvoma bytovými do-
mami. Cieľom projektu je vy-
tvorenie relaxačno - športovej
zóny, ktorá by obyvateľom síd-
liska poskytla pridanú hodnotu
bývania.

V súčasnosti sa jedná o ná-
dvorie medzi bytovými do-
mami s trávnatým porastom
bez bližšie špecifikovaného
využitia. Riešené územie je sú-

časťou pásu trávnatej plochy
medzi 7 bytovými domami,
ktoré sú vsadené medzi existu-
júcu výstavbu individuálnych
rodinných domov. V dnešnej
dobe slúži tento “vnútroblok"
najmä ako venčovisko, kde
prirodzene vznikli vychodené
chodníky bez spevnenia.

Po revitalizácii tohto úze-
mia vzniknú športovo – re-
kreačné plochy s
doplňujúcimi sadovníckymi
úpravami, ktoré spolu s logic-
kou sieťou novovzniknutých

spevnených plôch a chodní-
kov budú vytvárať jeden
celok – priestor na oddych a
rekreačný šport. V území tak
vznikne moderné detské
ihrisko, work-outové športo-
visko, fitnes zóna a trávnatá
plocha s možnosťou využitia
na hry (futbal a pod.).

V rámci projektu sa usku-
toční aj výsadba nových drevín,
živého plotu, trvalkového zá-
honu a založenie trávnatých
plôch. Prebehnú úpravy a do-
budovanie spevnených plôch,
osadenie mobiliáru, lavičiek,
osvetlenia a prvkov športo-
vého a rekreačného charak-
teru.

Veríme, že výsledok revita-
lizácie prinesie príjemné pro-
stredie plné zelene, kde budú
môcť nielen obyvatelia síd-
liska, ale aj občania a návštev-
níci mesta tráviť svoj voľný
čas a venovať sa športu či od-
dychu.

V osade Gavlasov je po Vlčove naj-
viac žijúcich občanov s trvalým bydli-
skom. Primátor mesta Jozef Grapa
prisľúbil na stretnutí so zástupcami
osady Gavlasov vyasfaltovanie nespevne-
nej cesty. Ešte pred pár rokmi v jarných
mesiacoch sa tade nedalo prejsť suchou
nohou. Cestné panely boli odporučené

nielen z technologického hľadiska, ale
vzhľadom k tomu, že cesta cez horu je v
mokrom teréne, by asfaltová úprava bola
znehodnotená. podarilo sa vyasfaltovať
trasu až pred kaplnku smerom k potoku.
Postupne chceme ľuďom, ktorí stále žijú
v osadách, a deťom, ktoré chodia do
škôl, zmodernizovať cesty tak, aby mali

možnosť využívať aj motorové vozidlá a
nemusia byť odkázaní na pešiu chôdzu. 

Niektoré osady sú v súčasnosti viac-
menej využívané len na turistiku a sú v
nich víkendové chaty. Ak budú cesty
adekvátne upravené, zvýši sa záujem te-
rénnych cyklistov alebo pešej turistiky.

pokračuje rekonštrukcia ciest do osád
Postupne sa obnovujú príjazdové cesty do osád, ktoré sú trvalo obývané. Minulý rok sa čiastočne opravila cesta
do Vlčova a do Jantov a tento rok sa začala rekonštrukcia cesty do druhej najviac obývanej osady U 
Gavlasov. Nevhodná cesta im sťažovala podmienky na život a každodenné dochádzanie do mesta a za prácou.

nová relaxačno–športová zóna

Okolo MM arény sa pokračuje v terénnych úpravách. Dobuduje sa parkovisko, zeleň a oddychová zóna. MM aréna je fenomé-
nom na Kysuciach a, ako sa ukazuje aj v širokom okolí. Zimný štadión využíva napríklad aj spevák Tomáš Bezdeda zo Žiliny,
ktorý u nás vystúpil na Dni matiek. V plnom prúde sú víkendové tréningy hokejistov a krasokorčuľovania. Korčuľovanie pre ve-
rejnosť je každú nedeľu od 14.30 hodiny. Pre ženy sú otvorené zaujímavé kurzy – Pole Dance, Aerial Hoop, Aerial Silks, kde
športovým náradím je vlastné telo. MM aréna je obľúbeným miestom aj na pracovné porady pri káve a chutnom obede. MM
aréna je denne otvorená v čase 06.00 – 22.00 hodiny.

mm aréna je ďalší fenomén nášho mesta
mm aréna je otvorená len pár mesiacov a neustále púta pozornosť verejnosti. Prilákala nielen
kysučanov, ale i športových nadšencov spoza hraníc. v súčasnosti robia úpravu okolia a 
rozšírenia parkoviska okolo športovej haly.

V rámci ďalšej etapy modernizácie reštaurácie kolkáreň pre-
bieha zatepľovanie vonkajšej fasády budovy a výmena okien,
čím sa zníži celková energetická náročnosť. Na vnútornej re-
konštrukcii miestnej reštaurácie sa podieľal súčasný nájomník
v spolupráci s mestom. Veríme, že okrem funkčnej hodnoty
bude plniť aj tú estetickú a skrášli celkový dojem návštevní-
kom nášho mesta. V okolí reštaurácie sa budú konať futbalové
zápasy a stretávajú sa tu aj účastníci krásňanskej desiatky,
preto má mesto záujem na tom, aby sa tu príjemne cítili vo vy-
novených priestoroch.

reštaurácia Kolkáreň bude mať novú fasádu
hneď po dokončení futbalového ihriska sa začalo s opravou fasády na reštaurácii kolkáreň. 
interiér priestorov bol prioritou, keďže sa tu koná veľa významných podujatí.

Mesto Krásno nad Ky-
sucou chce v najbliž-

ších dňoch začať 
s kompletnou revitali-
záciou vnútrobloku na

sídlisku Stru hy. Ide 
o plochu 2540 m2

a projekt mesto finan-
cuje z vlastných zdrojov.

Súčasťou novej oddychovej
zóny budú prvky fitnes zóny,
detské ihrisko, preliezačky aj

kôš na psie exkrementy.
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Krásno nad Kysucou

Na prechádzkach osadami
sa veľa dozvieme o živote osad-
níkov, veľa odpozorujeme. To,
že svoj život zverili vrchom a
miestam tak vysoko od centra
Krásna, prinieslo aj mnoho
stôp toho, čo potrebovali. Tam
hore si vyniesli to najpotrebnej-
šie k životu. Postavili si domy,
hospodárske stavby, kde skla-
dovali stroje a zásoby úrody.

No vyniesli si hore aj kus du-
chovna. Dochádzať každý deň
do kostola bolo zdĺhavé, preto
si stavali kaplnky a zastavovali
sa pri nich na modlitbu či ruže-
nec. Pri viacerých kaplnkách je
studňa s pitnou vodou. Toto
miesto môžeme preto nazvať
oddychovým a miestom, kde
chodili načerpať síl. Život v
osadách nebol ľahký, hlavne v

zimných mesiacoch. Stavby ka-
plniek máme zaznamenané od
roku 1818. Najstaršou 200-roč-
nou kaplnkou je kaplnka U
Blažkov pri ceste. Táto cesta
spolu s historickým mostom a
zaniknutým “prašivým” mos-
tom boli hlavnou cestou na
Čadcu a Žilinu. Medzi najstar-
šie kaplnky patria aj kaplnky
Nižné Vane,U Sýkorov, Vyšné

Vane a kalinovská pri základ-
nej škole. Mnoho kaplniek pri-
budlo po roku 2000. 

Najmladšou postavenou je
kaplnkou v osade U Hackov.
Všetky stavby sú postavené s
láskou a s láskou sa o ne aj do-
dnes starajú pôvodní osadníci.
Sú pamiatkou na minulosť, no
ožívajú každé leto. 

Ľubica Podoláková

Oslávili sme deň detí
v nedeľu 10. júna 2018 sme spolu prežili krásne popoludnie
venované deťom. Prialo nám aj počasie. Primátor mesta sa
pravidelne zúčastňuje na podujatiach škôl, rád sa stretáva
s deťmi a rád ich vždy privíta aj vo svojej kancelárii. sviatok
detí patrí k dôležitým udalostiam v meste. Nechýbali kolo-
toče, stánky a vystúpili rytieri z historického spolku sv. 
šebastiána a sokoliari kráľa svätopluka. Primátor rozdával
deťom sladkosti.

Kaplnka v osade U Kuljovských.
Prestavaná a vysvätená bola v roku 2012

Krásňanské osady lákajú turistov, cykloturis-
tov, no v letnom období aj veriacich. Prichá-
dzajú sem na letné sv. omše, ktoré sa konajú
pri kaplnkách. Na tieto osadové hody sa tešia
nielen Krásňania, no prichádzajú sem aj ľudia
zo širokého okolia. Kaplnka alebo kríž sa na-
chádza v každej osade, je pamiatkou na 
minulosť a každý objekt má svoj príbeh. 
Väčšinou je to poďakovanie za uzdravenie, 
za narodenie a niekedy aj smutná spomienka
na tragédiu. Sú miestami, kde sa ľudia zasta-
vujú či už na modlitbu, alebo si potrebujú len
v tichu oddýchnuť.

Historický spolok sv. Šebastiána z Krásna deťom predstavil rytiersky život. Svoje 
vystúpenie mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Raiffeisen banky – Gesto pre mesto.

Učitelia a žiaci zo ZŠ Mládežnícka pripravili deťom
Cestu rozprávkovým lesom. DHZ robil ukážku 
hasičského zásahu a výcvik mladých hasičov.

Vo farnosti krásno nad ky-
sucou ste už 5 rokov, čo všetko
sa Vám podarilo a čo plánujete?

Marian Vojtek: „Ako si ľudia
určite všimli podarilo sa nám vy-
meniť okna v kostole a zadovážiť
nové vitrážové, opravila sa fa-
sáda na veži, vymenila sa dubová
stolica pod zvony, dal sa nový
pohon zvonov s diaľkovým ovlá-
daním, máme nové automatické
žalúžie ku zvonom kvôli prenika-
niu dažďa. V Kalinove sa podarilo
osadiť oltárnu vitráž, vymaľovalo
sa vnútro kostola, zabezpečil sa
nový pohon zvonom i pre vonkaj-
šie prostredie. A podarilo sa nám
mnoho ďalších drobností. Plánu-
jeme v tomto roku opraviť fasádu
a vonkajší vzhľad kalinovského
kostola. V Krásne dobudúcna
uvažujeme o vymaľovaní kostola
a inštalácií nového kúrenia.”

Farnosť krásno je Vaše prvé
farárske miesto. V rozhovore
krátko po príchode do krásna ste
povedali, že ste sem prichádzali s
očakávaniami. aké boli Vaše
predstavy a aká potom realita?

„Očakávania boli nové úlohy
a veľká zodpovednosť, chod far-
nosti, prostredie a ľudia, ktorí sú
mi zverení. Čo sa týka ľudských
dimenzií a očakávaní, ma to v
dobrom prekvapilo. Nie vždy sa
dá všetkým však vyhovieť.”

byť kňazom je iste oveľa ťaž-
šie ako si mnohí predstavujú,
ako to Vy vnímate? čo je naj-
krajšie na kňazskom povolaní?

„Splňajú sa pritom Ježišove
slová : “Vezmi svoj kríž a nasleduj
ma.” Práca s ľuďmi je vždy ná-
ročná. Aj Ježiš hoci konal zá-
zraky, nie vždy bol prijatý ľuďmi,
ktorí počuli svedectvo pravdy a

videli zázraky. Aj napriek týmto
ťažkostiam a krížom je radosť v
tom, že kňaz je služobníkom
Krista, že sprostredkuváva Božie
milosti pre ľudí okolo seba. V
tomto vidím tu najväčšiu radosť,
že Kristus je blízko.” 

Vo farnosti sa chystá
zmena, krásno bude dekaná-
tom... 

„V minulosti Kysuce boli
jeden dekanát, ktorý zahŕňal
všetky kysucké farnosti. Po-
stupne vznikli ďalšie, dnes je de-
kanát Čadca, Turzovk a Kysucké
Nové Mesto. Pre bližší kontakt
náš diecézny biskup Mons.
Tomáš Galis rozhodol, že od 1. 7.
2018 bude rozdelený dekanát
Kysucké Nové Mesto a v hornej
časti nachádzajúce sa farnosti, a
vznikne nový dekanát v Krásne
nad Kysucou. Náš diecézny bi-
skup Mons. Tomáš Galis príde
zriadiť tento nový dekanát do
Krásna nad Kysucou dňa 2. júla
2018, to je v pondelok.Toto vy-
hlásenie sa uskutoční pri sv. omši
o 18.00 hodine vo farskom kos-
tole sv. Ondreja. Všetkých
srdečne pozývame na túto sv.

omšu a s ňou spojenú udalosť
zriadenia dekanátu.”

Na čo sa tešíte v lete? 
„Ak sa podarí dobre dielo a

bude dokončená rekonštrukcia
vonkajška v kostole Kalinove a
po lete, ak budú chcieť veriaci,
tak putovanie za patrónom našej
farnosti za sv. Ondrejom do
Amalfi a večného mesta Rím. Na
to sa teším.” ĽP

Na prechádzkach osadami...

Na konci mája sa konalo prvé sv. prijímanie, na ktorom sa
zúčastnilo 56 detí. v sobotu 2. júna 2018 prišiel 
generálny vikár mons. thLic. marek hriadel udeliť 
sviatosť birmovania 150 mladým. oslovili sme pána farára
icLic. mgr. mariana vojteka a položili mu pár otázok:

Zo života farnosti 

SV.  OMŠE  PRI  KAPLNKÁCH
Jún
Lazný potok sobota 23. 6. o 17.00 h.
U Capka  nedeľa 24. 6. o 14.00 h.
U Sýkorov sobota 30. 6. o 17.00 h.
Júl
Na stanici sobota 7. 7. o 17.00 h.
U Blažkov nedeľa 8. 7. o 14.00 h.
Pri cintoríne sobota 14. 7. o 17.00 h.
U Kuljovských nedeľa 15. 7. o 14.00 h.
Nižné Vane nedeľa 22. 7. o 14.00 h.
U Hacka nedeľa 29. 7. o 14.00 h.
August
Jedličník sobota 4. 8. o 17.00 h.
Vyšné Vane nedeľa 5. 8. o 14.00 h.
U Lastovicov nedeľa 12. 8. o 14.00 h.
U Gaša nedeľa 26. 8. o 14.00 h.
September
U Gundáša nedeľa 2. 9. o 14.00 h.
U Šustka nedeľa 9. 9. o 14.00 h.

Foto: Eduard Koprna
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Okrem hier a rôznych dobrôt
zo strany pedagogických pra-
covníkov im žiaci SOŠ drevár-
skej a stavebnej v Krásne za
účasti primátora mesta Jozefa
Grapu a riaditeľa SOŠ drevár-
skej a stavebnej Jána Palka
pripravili prekvapenie. Jednu
triedu vybavili užitočným ná-
bytkom, ktorý im odovzdali
jeho tvorcovia – žiaci strednej
školy. Nábytok u tých najmen-
ších mal veľký úspech už pri
rozbaľovaní. Ležadla si hneď
aj odskúšali, pričom im očká
žiarili nesmiernou radosťou.

Veľkú radosť z tohto uži-

točného darčeka mali nielen
škôlkari, ale aj riaditeľ školy-
Ján Palko. „Som rád, že náby-
tok, ktorý vyrobili naši žiaci
má takýto úspech v škôlke.
Verím, že bude využívaný
každý deň. Potrebné je poďa-
kovať našim žiakom profesie
stolár, ktorí vyrobili kostru a
skrinky. Dievčatá čalúnničky
zanechali svoj podpis pri čalú-
není rozkladacích kresiel. Ide
o detskú tematiku, na ktorú
nadväzuje aj látka do tohto
priestoru. Najväčší podiel mal
kolektív dievčat Čuboňová, Ka-
nitrová, Korcháňová a Gací-

ková, ktoré urobili kus práce
pri tvorbe tohto diela.“

Primátor mesta Jozef
Grapa vyzdvihol výbornú spo-
luprácu so strednou školou
slovami: „Dobrá spolupráca
mesta so SOŠ drevárskou a
stavebnou sa plne prejavila aj
na deň detí. Žiaci vytvorili ná-
bytok pre jednu triedu mater-
skej školy. Nábytok s
ležadlami, ktorý vyrobili, mal
na výstave v Nitre veľký
úspech. Myslím, že tá radosť,
ktorú dnes prejavili deti, len
potvrdila, že to bola vynika-
júca myšlienka. Bol to dobrý

spôsob, ako im spestriť ich
dnešný sviatok hrami, ale aj
nábytkom. Verím, že tieto detí
to upúta a po skončení ZŠ sa
rozhodnú pre štúdium na tejto
škole. Musím poďakovať aj ich
pedagógom, veď tieto výrobky
možno porovnávať s profesio-
nálnymi firmami. Verím, že aj
z týchto škôlkarov vyrastú ši-
kovní odborníci. Dnešný deň
sa im aj takto spestril a tento
nábytok budú používať často,“
vyjadril presvedčenie Jozef
Grapa.

PM

Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň
detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa oslavuje od roku 1952. Nebolo to inak ani
v piatok 1. júna v Materskej škole Lesnícka v Krásne.

Drevári vyrobili škôlkarom nový nábytok

V piatok 1. júna 2018 Medzinárodný deň detí oslávila základná
umelecká škola v krásne nad kysucou slávnostným otvorením
výstavy prác žiakov výtvarného odboru v sieni Františka Hübla.
deťom, rodičom a pedagógom sa prihovoril primátor mesta Ing.
jozef Grapa, ktorý ocenil usilovnosť malých výtvarníkov a zaželal
im veľa elánu do ďalšej tvorby a radosť z objavovania krás okolo
seba. 

VýsTaVa bUde sprísTUpNeNá pre VerejNosŤ do 
25. júNa 2018.

výstava prác žiakov 
Zuš v sieni Františka hübla

Pri zdravotnom stredisku tesne pred postavením Mája, kde za účasti primátora mesta Jozefa Grapu a po-
zvaných hostí, starostu z partnerskej poľskej Milowky Roberta Piętku, poslanca ŽSK Jozefa Cecha, starostu
obce Vysoká nad Kysucou Antona Varechu, spoločne zasadili rozkvitnuté čerešne, ktoré sú symbolom 
prvomájového bozku. Hovorí sa, že keď muž svoju milovanú pobozká pod čerešňou, ich láska vydrží.

Každoročná oslava príchodu jari

Májové tradície už roky patria
k nášmu mestu. Na námestí pri
fontáne sa stretávajú krásňa-
nia a spoločne oslavujú tradí-
ciu, ktorá prináša mnoho
symbolov mladosti a jari. 

„Krásno je najstarším sídel-
ným útvarom na horných Kysu-
ciach, ale je tu, žiaľ, len málo
zachovaných historických pa-
miatok. Preto ma teší, že zvyky
predkov a našu históriu sa sna-
žíme udržiavať aj takýmito po-
dujatiami, ktoré sú známe v

širokom okolí. V poslednom ob-
dobí sa mi stáva, že na námestí
stretnem návštevníkov zo zahra-
ničia. V minulých rokoch to boli
návštevníci z Francúzska a Juž-
nej Ameriky a teraz ma potešili
nielen návštevníci z Poľska, ale aj
z Českej republiky a vyjadrili
úprimné slová chvály,“ uviedol
primátor jozef Grapa.

Máj sme stavali spolu s
partnermi z poľskej republiky.
V kultúrnom programe vystú-
pili poľská folklórna skupina

spod kikuli, domáce folklórne
skupiny sedmohlások a Vrab-
čiar. k príjemnej atmosfére pri-
spela aj fontána na námestí,
ktorá bola týmto dňom spus-
tená do prevádzky. zásluhu na
postavení i na váľaní Mája majú
naši hasiči, ktorí aj dohliadajú
na bezpečnosť. 

Tradične sa po týchto zvy-
koch koná májová veselica,
ktorá pozýva do tanca, po zim-
nom období sa zabaviť a zatan-
covať. pri váľaní Mája spievala

Folklórna skupina Vrabčiar a
deti z drevárika. 

„je mi cťou, že vás tu môžem
dnes privítať na tradičnom vá-
ľaní mája. chcem poďakovať
všetkým, ktorí prišli, ale najmä
rodičom, ktorí vedú svoje deti,
aby ctili zvyky a tradície i našich
predkov. obyčaje vznikali ako
symbol niečoho, keď mali ľudia
posadené, zvalil sa máj a zabá-
vali sa. ak si nebudeme vážiť
našu históriu, nezaslúžime si ani
budúcnosť," uviedol primátor.

V máji oslávil svoje okrúhle ju-
bileum dlhoročný člen a pred-
seda dobrovoľného hasičského
zboru štefan ploštica. za svoju
prácu získal viaceré vyzname-
nania. štefan ploštica sa narodil
v Nesluši. oženil sa a s manžel-
kou oľgou ostali bývať v
krásne, keďže ona je rodáčkou.
Vychovali spolu štyri dcéry. V r.
1992 – 1994 sa stal najskôr za-
stupujúcim starostom a potom
aj starostom obce. počas
svojho pôsobenia sa zaslúžil

o viacero významných investícií
v obci – napr. dokončila sa ply-
nofikácia až po stanicu, sprevá-
dzkoval sa vodovod blažkov
a tiež kalinov... Nastúpil do
dobrovoľného hasičského
zboru. V r. 1985 – 2015 bol
predsedom dHz. za svoju
prácu získal celý rad vyzname-
naní, ktoré mu udelila dobro-
voľná požiarna ochrana
slovenskej republiky. sú to vy-
znamenania za príkladnú
prácu, za zásluhy, za mimo-

riadne zásluhy a získal tiež Me-
dailu Miroslava schmidta za vý-
cvik družstiev. pri príležitosti
šesťdesiatky mu odovzdali naj-
vyššie zväzové vyznamenanie
zaslúžilý člen dpo sr. Má od-
bornosť hasiča 1. stupňa. 

pripájame sa k blahožela-
niam a prajeme oslávencovi do
ďalších rokov života veľa zdra-
via, pohody a neutíchajúceho
elánu.

lH

Dlhoročný predseda DHZ Štefan ploštica oslávil 70 rokov

NáZOV PROJEKtU:
„Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva /
Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa“



ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 13Krásňan12Krásňan

Po úvodných slovách primá-
tora, ktorý vyjadril uznanie a
poďakovanie všetkým dô-
chodcom, ktorí prispeli k roz-
voju nášho mesta Krásno nad
Kysucou, im vzápätí poprial
veľa zdravia, šťastia, lásky,
aby si užívali každý deň na-
plno a spoločne si pripili
čašou vína na zdravie. Primá-
tor mesta obdaril jubilantov
malou pozornosťou v podobe
nástenných hodín, ktorých
motívom je náš krásňanský
kostol zasvätený sv. Ondre-
jovi. Hosťami kultúrneho pro-
gramu bol známy spevák

Martin Jakubec s Božankou,
ktorí spoločne zabávali na-
šich seniorov.

„Novou energiou ma nabí-
jali najmä slová uznania za po-
zitívne zmeny v našom meste,
ktoré sa uskutočnili v posled-
ných rokoch. Seniori si veľa
pamätajú a vedia porovnávať.
Ocenili rýchly rozvoj mesta a
viacerí pripomenuli, že za celý
život si nepamätajú toľko
zmien v meste. Pochvalné
slovo vyjadrili aj na pešiu zónu
pred kostolom, cyklotrasu,
nové námestie, rekonštrukciu

budovy mestského úradu, zá-
kladnej školy, materskej školy
či výstavbu bytov. Muži spo-
menuli vybudovanie nového
štadiónu, ihriska s umelou trá-
vou či zrekonštruovanie domu
smútku, zdravotného stre-
diska, ciest a chodníkov.
Okrem investičných akcií boli
veľmi povďační za rôznorodé
kultúrne podujatia, ale aj za
vydávanie vynovených novín
Krásňan. Poďakovali aj za ľud-
ský prístup vedeniu mesta k
ľuďom v seniorskom veku“ po-
vedal primátor mesta Ing.
Jozef Grapa.

Veríme, že toto príjemne
strávené dopoludnie prispelo
k dobrej nálade a k nevšed-
nému zážitku všetkých prí-
tomných. JK

aprílové stretnutie seniorov

Jubilanti
máj – jún 2018

90 rokov
Jolana Graňová

80 rokov
Anton Straka

75 rokov
Štefánia Capková

Anna Stehlová
Zita Koptáková

Ján Bukový

70 rokov
Jozef Vojčiniak
Štefan Ploštica
Štefan Vilček

Emília Gavlasová
Jozef Droštin

MUDr. Peter Zapletal
Ján Kašuba 

Mária Rosinová

18. apríla 2018 sa uskutočnilo milé stretnutie s dôchodcami, ktorí oslávili svoje narodeniny. Stretnutie
sa konalo vo vynovenej miestnej reštaurácii Kolkáreň v príjemnej atmosfére. 

Noví 
spoluobčania

Matrika

Lukáš Nevedel
Eva Kupčuljaková
Olívia Kopásková
Peter Michálek

Ján Filipek
Ela Zuščáková
Marko Krištof

Navždy 
nás opustili

Agnesa Šadláková
Emília Šusteková
Verona Ševcová

Emília Švábiková
Paulína Kormancová

Ľubomír Sýkora
Mária Gašperáková 
Miroslav Vaňovec
Jozef Gašperák 

Povedali si 
svoje áno

Richard Falát a Terézia Stehlová 
Tomáš Zátek a Mária Pošteková 

Vladislav Kulla a Ivana Droščáková
Lucia Šarláková a Peter Kopas

Dávid Kopásek a Mária Švaňová 
Martin Drahňák a Jarmila Bátorková

Blažej Malík a Anežka Kurková

venované všetkým mamám

Tento rok sme si Deň matiek pripome-
nuli v nedeľu 13. mája 2018, keď sme sa
stretli na slávnostnom programe v kul-
túrnom dome, kde deti zo svojich básni-
čiek a piesní uvili pre svoje mamičky a
babičky pestrofarebnú zvukovú kyticu. V
úvode programu sa predstavili naši naj-
menší – detičky z Materskej školy Prvo-
sienka, nasledovali žiaci zo ZŠ v podaní
detskej folklórnej skupiny Sedmohlások
a nechýbal ani detský folklórny súbor
Drevárik.

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa vo
svojom príhovore poďakoval všetkým
matkám za ich obetavosť, nekonečnú
trpezlivosť a lásku pri výchove svojich

detí. Pripomenul, že oslavujeme sviatok,
na ktorý by sme nikdy nemali zabúdať.
Je to sviatok našich najdrahších bytostí. 

„V mene vašich detí vám chceme poďa-
kovať za každú rozprávku, ktorou ste obo-
hatili a obzvláštnili detskú dušu. Za každú
pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou.
Za každý bozk na dobrú noc a za každé
ráno a každý deň s mamou.“

Na záver kultúrneho programu vystú-
pil finalista prvej série Slovensko hľadá
Superstar Tomáš Bezdeda s kapelou
AYA a zaspieval nielen piesne z vlastnej
tvorby, ale aj evergreeny od skupiny The
Beatles či U2. Symbolický kvietok, kto-
rým obdaroval mamičky primátor Jozef

Grapa spolu s hosťom Tomášom Bezde-
dom, bol len malým poďakovaním, ale aj
príležitosťou osobne stisnúť dlaň obeta-
vým matkám a povedať slovko úcty
ĎAKUJEM.

MATERSKÁ ŠKOLA PRVOSIENKA
oslavovala deň mamičiek v piatok 11.
mája 2018. V programe v kultúrnom
dome vystúpili všetky triedy.

“Ďakujeme pani učiteľkám z Materskej
školy Prvosienka za krásnu prípravu deti-
čiek a krásny program ku Dňu mamičiek.
Veľmi nás to potešilo,” napísali nám ma-
mičky detí z materskej školy.

Sedmohlások

Deti zo ZŠ Kalinov

Detičky z MŠ U Michálkov

Deti z MŠ Prvosienka

Byť mamou, či už fyzickou alebo du-
chovnou, je najkrajšie povolanie v ži-
vote každej ženy. Matka a otec, ktorí

privítajú na svete nový život, tým
spolupracujú s Bohom na veľkom

diele stvorenia. Toto poslanie je
krásne a náročné zároveň. Deň ma-
tiek je špecifický čas povedať našim
mamám, ako ich máme radi, čo pre
nás znamenajú, a vyjadriť im našu

vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 



Ján Drahňák

Ludvík Ďurana
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Projekt odštartovali ešte v mi-
nulom roku. Jeho koordinátor-
kou bola Anna Kormancová.
Organozovala ho spolu s výbo-
rom. Anna Kormancová nám
priblížila podmienky, ktoré
plnili členovia, ktorí sa zapojili
do jeho plnenia. 

„Naši členovia urobili cel-
kom 2 328254 krokov  s pali-
cami Nordic Walking (NW).
Sponzorom tohto projektu boli

firmy Sanofi Denzíme a Nor-
dic Walking. Do súťaže sa za-
pojilo celkom 30 našich členov.
Z  nich najlepšie si počínali
manželia Anton a  Vlasta
Kromkovi, ktorí spoločne vo
dvojici urobili 648 tisíc krokov
v  tomto projekte. Ocenenie
v podobe Ďakovného listu sa
dostalo aj našej pobočke MP
Čadca. Vrúcne poďakovanie
patrí všetkým našim členom,

ktorí sa zapojili do tohto pro-
jektu. Milión krokov pre reu-
matikov je zameraný na
pohybovú aktivitu našich čle-
nov s tým, že pre reumatika je
najprirodzenejší pohyb chôdza.
S radosťou a veľmi aktívne sa
naši členovia zapojili do tejto
akcie. Palice Nordick Walking
sú veľmi príjemné na chôdzu.
Súčasne sa rozhýbe cele telo
a chôdza je veľmi odľahčená,

čo umožňuje prirodzený
pohyb. V  súčasnosti má
Miestna pobočka Čadca 59 čle-
nov. Z nich plnilo podmienky
tohto projektu 30 členov,  ktorí
boli prevažne z Krásna nad Ky-
sucou. Chôdze sa zúčastňovali
ako individuálne tak aj v dvoji-
ciach a v skupinke. V tomto ich
limitovali palice, ktorých mali
k  dispozícií len sedem párov
a museli sa priebežne striedať,“
zdôraznila  koordinátorka pro-
jektu Anna Kormancová. Pro-
jekt pokračuje aj naďalej pod
dohľadom koordinátorky a vý-
boru MP Čadca, ktorej pred-
seda Margita Ďurišová.

PM

projekt milión krokov pre reumatikov
Vo štvrtok dňa 26. apríla
2018 sa v meste usku-
točnila milá slávnosť.
Zišli sa tu členovia Ligy
proti reumatizmu
z Miestnej pobočky
Čadca so sídlom v Krásne
nad Kysucou pri príleži-
tosti vyhodnotenia pro-
jektu Milión krokov pre
reumatikov.

Na úvod sa predstavili členovia
klubu športového tancovania
Dance club Čadca, s tréningo-
vým centrom v Krásne, v zlo-
žení: Vanesa Capková, Tamara
Murčová, Šimon Kvašňovský,
Peter Šiška. Následne svoje ta-
nečné schopnosti predviedli
Adela Bajánková a Rebeca Ga-
rajová, žiačky 4. ročníka ZŠ v
Krásne.

Program pokračoval vystú-
pením speváčok Ivany Stasinko-
vej a Michaely Mar tykanovej.

Folklórne tradície zastupovali
heligónkarka a speváčka Si-
mona Mária Halvoníková a he-
ligónkar Kristián Halvoník zo
Zborova nad Bystricou. Hru na
husliach so sprievodom klavíru
predviedla Mária Kavaleková so
skladbou Mazurka. 

Program vyvrcholil divadel-
ným predstavením s názvom
Konečná stanica v podaní mlá-
dežníckeho divadelného súboru
Vrabec, ktorý pôsobí pod ZUŠ
v Krásne. Scenár hry bol upra-

vený podľa predlohy Radošin-
ského naivného divadla. Ko-
nečná vlaková stanica v hre je
miesto, kde sa diváci mohli
stretnúť s rôznymi osudmi nie-
len jej zamestnancov, ale aj oby-
vateľov či samotných
cestujúcich. Divadelné predsta-
venie malo u publika veľký
úspech a jeho znakom bol dlho-
trvajúci potlesk. Všetci účinku-
júci dostali tašky plné rôznych
dobrôt a účastnícky list. 

Kapela Koma oslávila 15 rokov

História hudobnej skupiny
KOMA z Krásna nad Kysucou
siaha do začiatku roku 2003.
Skupinu založil Eduard Ko-
prna spoločne s miestnymi hu-
dobníkmi. Od r. 2012 pôsobí
kapela v zložení: Michaela
Martykanová (spev), Eduard
Koprna (basová gitara, progra-
movanie) a Lukáš Beleš (gitara,
programovanie, grafika).

Kapela má za sebou cez
200 koncertov, festivalov a rôz-

nych hudobných podujatí. Zú-
častnila sa aj niekoľko celoslo-
venských hudobných súťaží a
skladby skupiny dosiahli
úspech v rôznych hitparádach.
V r. 2011 na pozvanie Sloven-
ského rozhlasu skupina nato-
čila v priestoroch
nahrávacieho štúdia v Brati-
slave pieseň s názvom Oby-
čajný deň, ktorá bola od
prezentovaná na rádiových
vlnách Slovenského rozhlasu.

V roku 2015 skladba Silent
Storm vyhrala webový rebríček
nahrávok slovenských autorov
v relácii Demovnica Rádia
FM. Diskografia KOMA obsa-
huje 2 CD albumy KOMA
(2007) a Dimension (2015).
Najmä CD album Dimension
mal pozitívne ohlasy aj v zahra-
ničí. Kapela vydala tiež 7 CD
EP, 10 singlov, nahrala 4 video-
klipy.

Videoklip ku skladbe Hor-
ror Story bol webovým portá-
lom rocker.sk označený ako
najlepší slovenský animovaný
videoklip v žánri rock/metal.
Videoklip ku klavírnej piesni
Gloomy Monday mal veľký
ohlas aj na stránkach Rádia
Express. Diskografia vyšla na
CD nosičoch, vydaná vlastným
nákladom alebo digitálne pro-
stredníctvom vydavateľstiev Vi-
vala.cz a Sliptrick Records z
Lotyšska.

V súčasnosti sa kapela
KOMA prezentuje novým sing-
lom, skladbou Close your eyes,
v ktorej ako hosť účinkuje bu-
beník Giovanni Maucieri z Ta-
lianska a dokončuje práce na
novom hudobnom videoklipe.
Členovia kapely sa od svojho
vzniku angažujú pri organizo-
vaní rôznych kultúrnych podu-
jatí v našom meste a jeho okolí.
Popri aktivitách v rámci kapely
sa jej členovia venujú ďalšiemu
hudobnému projektu Tribute
Of Rock band a grafickej
tvorbe, zameranej na audio vi-
zuálnu grafiku pod značkou
Flock of crows, ktorá má už na
svojom konte spoluprácu s rôz-
nymi svetovými umelcami.
Viac informácii o kapele
KOMA na webovej stránke
www.komaslovakia.eu alebo
www.facebook.com/kapela-
KOMA.

tretí ročník súťaže Krásno hľadá talent

Dňa 15. apríla 2018 sa
v kultúrnom dome
uskutočnil 3. ročník po-
dujatia Krásno hľadá
talent. Súťaž zorganizo-
valo Centrum voľného
času pri ZŠ v Krásne v
spolupráci s Eduardom
Koprnom a pod zášti-
tou mesta Krásno nad
Kysucou. Program mo-
derovala Zuzana Zuzčá-
ková Gacíková.

Krásňanské mrože majú nové dresy 
Už minulý rok na základe podnetu aktívnych športovcoch nášho mesta
a v spolupráci s mestským zastupiteľstvom sme začali obliekať našich
reprezentantov do jednotlivých exkluzívnych dresov. Minulý rok dostali
tieto dresy triatlonisti, atletický klub, stolno-tenisový klub, cyklistický
klub, turistický klub a členovia DHZ, ktorí reprezentujú mesto v rôz-
nych súťažiach. 18. apríla 2018 odovzdal primátor mesta Jozef Grapa
dresy aj pre otužilcov Krásňanských mrožov, ktorí nás úspešne repre-
zentujú v rámci celého Slovenska. „Tieto dresy sme v spolupráci so špor-
tovými klubmi dali navrhnúť tak, aby boli nezameniteľné s inými
dresmi, teda majú naše mestské farby, erb a názov mesta. Vždy pri hro-
madnom športe, či už cyklistických pretekov, alebo pri atletike, dresy
udrú ľuďom do očí a naši športovci budú  ľahko rozoznateľní medzi
ostatnými športovcami,“ povedal primátor mesta.
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