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V tomto čísle nájdete:

Nová rubrika
Z diára primátora

„V slovenskom Betleheme“
Priamy prenos z nášho kos-

tola do celého Slovenska

MM aréna otvorená
Nové moderné športoviská

V roku 2018 ako prvé bábätko v našom meste 
prišla na svet Nina Petrikovičová
Narodenie dieťaťa v rodine je vždy radostná
udalosť, ktorá zmení následujúci život rodiny.
Pri takejto príležitosti vždy želáme najmen-

šiemu členovi rodiny zdravie, šťastie, trpezli-
vosť, ale rodičom patrí i poďakovanie za sta-
rostlivosť a ochotu vychovávať deti v dnešnej
zložitej dobe. Deti sú našou budúcnosťou,
preto si vážime každého nového obyvateľa –
malého Krásňana i jeho rodinu. Mesto každo-
ročne nielen v úvode roka pripravuje Uvítanie
novorodeniatok do života, spojené s malou
slávnosťou na mestskom úrade.

Nina Petrikovičová sa narodila 2. januára
2018 v nemocnici v Čadci. Ninka je prvorode-
nou dcérou Zuzany Surovcovej a Ivana Petri-
koviča, pri narodení vážila 2900 g a merala 50
cm. V piatok 19. januára 2018 navštívil mladú
rodinu primátor mesta Jozef Grapa, aby odo-
vzdal mamičke kyticu kvetov, oteckovi darče-
kový kôš a malej Ninke kozmetickú tašku spolu
s finančným darom. Na záver návštevy nechý-
bal ani podpis do Pamätnej knihy.

Vynovený Mestský úrad skrášli vzhľad mesta, 
ale predovšetkým bude slúžiť občanom
Slávnostným bodom programu posledného minuloročného rokovania mestského zastupiteľstva bolo prestrihnutie pásky, a tým
symbolicky daný do užívania zrekonštruovaný Mestský úrad. Rekonštrukcia interiéru aj exteriéru budovy prebiehala vo viacerých
etapách. V tomto čase je už kompletne dokončená a slúži svojmu účelu. Bezbariérový vstup do budovy je prispôsobený aj pre
telesne postihnutých občanov, na priečelí budovy pribudli hodiny a budova sa pýši heraldickými farbami mesta.
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V Krásne sú zvyky a tradície
našich predkov stále živé

Jedným z najvýznamnej-
ších a najkrajších vianoč-
ných podujatí bol

benefičný koncert „V sloven-
skom Betleheme“, ktorý na-
živo vysielala Slovenská
televízia z Kostola sv. Ondreja

a prenášala ho do celého Slo-
venska i sveta. Koncert sa
konal pod záštitou primátora
mesta Ing. Jozefa Grapu, far-
nosti Krásno nad Kysucou a
Nadácie Prameň. Kostol bol
upravený pre potreby televí-

zie, osem kamier striedavo
snímalo hodinu a pol trvajúce
vystúpenie. Úžasnú atmosféru
vytvorili výborní účinkujúci, z
ktorých väčšina bola z Krásna
nad Kysucou. Poďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa priči-
nili o tento výnimočný kon-
cert.

Sponzori podujatia:
DOXX – Stravné lístky, spol.
s.r.o., AGES s.r.o., ČEJS –
Emil Sýkora, Promont s.r.o.,
EKOSTAV Oščadnica s.r.o.,
ALU-Metal s.r.o., STaS spol.

s.r.o., Gaja Vision s.r.o.,
ENZA s.r.o., ILSTAV Plus
s.r.o., SEVAK a.s., KRASNO
Business Park, Eliastech s.r.o.,
LP Exposystem s.r.o.,
TRANS KYSUCE s.r.o., Jaz-
mik – Ped s.r.o., Reštaurácia
u Gazdu, Mimicar s.r.o., Le-
káreň Anna Mária s.r.o.,
MUDr. Vladimír Gajdičiar,
Stanislav Pustaj, Rado Polák,
Štefan Zborovančík, Jaroslav
Kadák, Lapek – Ing. Juraj La-
huta, Jaroslav Maslík, Rudolf
Buchta.

Vianočné sviatky sme prežili v kruhu svojich najbližších, v rodinách, s priateľmi, ale aj v našom meste.
Mesto ožilo tradíciami, stretnutiami, podujatiami, ktoré sa konali už od sv. Ondreja.

Na fotografiách: Z atmosféry z koncertu.
Spoločne zaspievaná Tichá noc bola neopakovateľným zážitkom
pre všetkých prítomných, ale i pre divákov.
Žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa srdečne privítal primátor
Ing. Jozef Grapa.

Drevárik

Vrabčiar

Sedmohlások

Ďakujeme všetkým súborom, ktoré 
vystúpili na koncerte, za reprezentáciu
našich tradícií: Monika Kandráčová, 
Kandráčovci, Sedmohlások, DFS
Drevárik, Zuzana Zuzčáková Gacíková,
Pavol Kužma, Folklórna skupina Vrabčiar, Heligonkári Jarky Jelínkovej,
spevácka skupina Tíšina, Trombitáši Štefánikovci, Otokar Klein. 
Priamy prenos RTVS moderoval Ľubomír Bajanik. 

Heligonkári

Počas vianočného obdobia sa na Slo-
vensku uskutočňuje projekt Dobrá no-
vina, ktorý slúži na pomoc tým, ktorí to
potrebujú. Je to kolednícka akcia. Vlani
vyzbierali koledníci na Slovensku takmer
milión eur. Do Dobrej noviny sa zapojili,
ako už tradične, aj naši koledníci. Sú
to poslovia vianočného obdobia
a  zvestujú všetkým ľuďom dobrej
vôle, že sa narodil Spasiteľ. Chodili
v skupinkách a navštevovali rodiny.
Všade ich očakávali a s radosťou pri-
vítali. 

Jedna takáto skupina ponavštevo-
vala naše bytovky. Za sprievodu hu-
dobného nástoja – gitary alebo
husieľ – zaspievali deti pekné koledy.
Priniesli do vianočných domác - ností

nové potešenie. Tento rok ich príliš ne-
trápili zima ani mráz, lebo vonku  bolo
celkom príjemné počasie, ba na skutočnú
zimu sa to ani zďaleka nepodobalo. 

Koledníci popri koledách zbierali pe-
niaze na rozvojové krajiny. Tento rok je

v pozornosti mestečko Alitena na seve-
rovýchode Etiópie. Je tu ťažko dostupný
terén a  obyvatelia zažívajú opakované
suchá, ale tiež prudké dažde a s nimi spo-
jené záplavy. Živia sa pastierstvom. Vy-
budovali tu zdravotné stredisko.

Sestričky vincentky sa venujú budú-
cim matkám, a  to pred pôrodom
i  po ňom. Klinike pomáha aj sa-
nitka, pripravená vyraziť do nároč-
ného alitenského terénu. Okrem
toho zbierka Dobrej noviny podporí
tento rok aj iné rozvojové projekty,
vytvárajúce podmienky na dôstojný
život rodín v krajinách subsaharskej
Afriky. V  našej farnosti vyzbierali
malí koledníci 3380 eur, čo bolo
o niečo viac ako vlani.         LH

dobrá novina v našich domácnostiach
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Z diára primátora
3. 12. Počas tradičných ondrejovských hodov sa podávali  ky-

sucké špeciality a primátor krásňanov ponúkol vianočným
punčom.

5. 12. spolu s deťmi privítal sv. mikuláša na námestí pri dome
kultúry a slávnostne rozsvietili stromček.

14. 12. na decembrovom zastupiteľstve primátor spolu s poslan-
cami otvorili aj zrekonštruovaný mestský úrad. Zaspievali
im deti zo sedmohláska.

26. 12. Zúčastnil sa na benefičnom koncerte v slovenskom Be-
tleheme v kostole sv. ondreja, ktorý v priamom prenose
vysielala televízia stv.

31. 12. s obyvateľmi krásna privítal nový rok 2018.
8. 1. stretol sa s predsedom priemyselnej komory Dušanom

Haluškom ohľadom rozvoja podnikania v meste.
9. 1. Zúčastnil sa prípravy prezentácie krásna do zahraničných

médií.
10. 1. v Bratislave sa stretol s prezidentom andrejom kiskom

spolu s ďalšími zástupcami samospráv.
12. 1. stretol sa s riaditeľom správy ciest, rokovali o spomaľova-

cích pruhoch, úprave ciest v krásne. • s agentúrou ky-
suce rokoval ohľadom podávania projektov Intereg čR –
sR. • stretol sa s projektantom k pripravovanej cyklotrase
krásno – oščadnica – milowka.

15. 1. jednal s riaditeľom a zástupcom Základnej školy o nákupe
nových lavíc, výmene radiátorov.

17. 1. navštívil výskumný ústav v Žiline, kde rokovali o prípra-
vepodkladov na výstavbu diaľnice D3.

18. 1. Zúčastnil sa na zasadnutí komisie dopravy na Žilinskom
samosprávnom kraji. • stretol sa s generálnym riaditeľom
sevaku – rokovali o príprave stavebných prác na odkana-
lizovanie stredných kysúc.

19. 1. navštívil prvé bábätko krásna ninu Petrikovičovú a jej ro-
dičov. • Zablahoželal jubilantovi pánovi jánovi kasajovi,
ktorý sa dožil 95 rokov.

20. 1. Zúčastnil sa na slávnostnom otvorení mm arény.
22. 1. Rokoval so župankou o príprave zastupiteľstva na Žsk.
23. 1. Rokoval s vedením eliatechu, ohľadom rozširovania vý-

roby a výstavby nových hál.
24. 1. Poskytol rozhovor pre slovenský rozhlas do relácie Pozor,

zákruta! • so župankou sa stretol na diskusii v Žiline o
smerovaní samosprávneho kraja, o skúsenostiach z dvoj-
mesačného účinkovania županky.

26. 1. Bol u generálneho riaditeľa sevaku, za účasti projektan-
tov, dozoru, išlo o podpísanie zmluvy s dodávateľmi na
začatie výstavby odkanalizovania.• Prijal delegáciu turis-
tov, ktorí prišli na zimný zraz turistov.

29. 1. Zúčastnil sa na zastupiteľstve Žsk.
30. 1. stretol sa so stavebným dozorom, rokovali o odkanalizo-

vaní stredných kysúc. • návštevil Centrum sociálnych slu-
žieb Žarec pri príležitosti ukončenia rekonštrukčnýc prác•

31. 1. Zúčastnil sa na odovzdaní telocvične strednej odbornej
školy technickej v čadci.

1. 2. Bol na stretnutí starostov a primátorov s dodávateľmi
stavby, so zástupcami sevaku – príprava harmonogramu
výstavby kanalizácie.

4. 2. návštívil členov jednoty dôchodcov pri príležitosti 
20. výročia založenia v oščadnici.

K 31. decembru 2017 bolo v našom meste pri-
hlásených k trvalému bydlisku 6707 obyvate-
ľov. V roku 2017 sa prihlásilo na pobyt 66 ľudí a
odhlásilo sa 85 ľudí. Počet novonarodených detí
bol 72, z toho 35 chlapcov a 37 dievčat, čo je
oproti roku 2016 nárast o 7 detí.  Počas roka
zomrelo 66 obyvateľov, z toho 37 mužov a 29
žien, čo je o 7 menej ako predošlý rok. Počet so-
bášov bol 28. Najstarší občan sa v roku 2017
dožil 94 rokov.

Mestský úrad rozhodoval i pri stavebných kona-
niach a v roku 2017 vydal 57 stavebných povolení,
čo je o 13 viacej ako rok predtým. Územných roz-
hodnutí vydal 28, čo je o 8 viac ako roku 2016. Počet
kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných o 9 viacej
ako rok predtým a bolo ich vydaných 43.Počet roz-
hodnutí o odstránení stavby boli 3, tak ako rok pred-
tým a bolo začatých 8 priestupkov v stavebnom
konaní. Taktiež úrad vydal rozhodnutia k zvlášt-
nemu užívaniu pozemných komunikácií v počte 26,
čo je o 10 viacej ako rok predtým. Približne rovnaký
počet bolo vydaných súhlasov k ohláseniu drobných
stavieb v celkovom počte 43. Na úseku pozemkov a
životného prostredia bolo podaných 5 žiadostí na
výrub drevín, čo je o 7 menej ako minulý rok. Rov-
naký počet ako minulý rok bolo vydaných súpisných
čísiel v počte 19. Počet vydaných rybárskych lístkov
oproti 2016 klesol o 14, bolo vydaných 77 ks rybár-
skych lístkov. V roku 2017 bolo prihlásených 27
psov a odhlásilo sa z dôvodu zmeny bydliska maji-
teľa, alebo úhynu psa 29. Taktiež bolo vydaných 33
vyhlásení o vydržaní vlastného práva k nehnuteľ-
nosti. Rovnaký počet vydaných potvrdení o veku
stavby s celkovým počtom 40.

V roku 2017 bolo umiestnených 7 žien v Dome s
opatrovateľskou službou a v detskom dome bolo
umiestnené 1 dieťa. V minulom roku bolo vyplate-
ných 9 sociálnych jednorazových nenávratných prí-
spevkov v celkovej sume 375 Eur a Mesto Krásno
nad Kysucou zabezpečilo opatrovateľskú službu 19
občanom.

Štatistika za rok 2017
Uzn.č. 110/2017 – MZ schvaľuje návrhovú

komisiu v zložení – Marta Buková, Vojtech
Buchta, overovateľov zápisnice – Mgr. Jozef
Mozol, MUDr. Peter Zapletal a program ro-
kovania MZ.

Uzn.č. 111/2017 – MZ schvaľuje trvalú
prebytočnosť majetku Mesta Krásno nad Ky-
sucou  a spôsob jeho prevodu – predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť
pozemku p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná
s parcelou EKN 9447 o výmere cca 25m2,
ktorá je vedená na LV 3396 za cenu 10
Eur/m2 pre Pavel Kormanec, 023 02 Krásno
nad Kysucou 871 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 – pozemok sa na-
chádza pri jeho rodinnom dome. Náklady na
vypracovanie GP ako i náklady spojené s vkla-
dom do katastra hradí kupujúci.

Uzn.č. 112/2017 – MZ schvaľuje odpredaj
pozemku p.č. KNC 275/2, ktorá je totožná
s parcelou EKN 9447, ktorá je vedená na LV
3396 za cenu 10 Eur/m2 pre tých, ktorí požia-
dajú o  predaj podľa zoznamu z  uzn. č.
102/1983 na základe ktorého im bol daný po-
zemok do užívania podľa m2.

Uzn.č. 113/2017 – MZ schvaľuje odpredaj
3-izbového bytu č. 19, ktorý sa nachádza na
5. poschodí bytového domu súpisné číslo
1378 postaveného na parcele 6780/150 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 347 m2,
byt o výmere 67,73 m2 za cenu 16,73 Eur/,
podiel na spoločných častiach a zariadeniach
na parcele 6780/149 – zastavané plochy a ná-
dvoria o  výmere 233 m2 v podiele
6773/178374, výmera pripadajúca na prevá-
dzaný podiel činí 8,85m2 za cenu 2,32
Eur/m2, nehnuteľnosti sú vedené na LV 2379
pre Michal Čimbora a manželka Alena Čim-
borová, obaja bytom Krásno nad Kysucou č.
1378. Predmetný byt sa kupujúcim odpredáva
s podmienkou, že v priebehu 5 rokov tento
byt môže byť prevedený len do vlastníctva
blízkych osôb a blízke osoby sa zaväzujú mať
túto nehnuteľnosť vo vlastníctve minimálne
po dobu 5 rokov.

Uzn.č. 114/2017 – MZ ruší Uzn. č.
88/2017 zo dňa 20. 9. 2017, uzn. č. 64/2014
zo dňa 10. 9. 2014 a uzn. č. 213/2007 zo dňa
10. 9. 2007.

Uzn.č. 115/2017 – MZ schvaľuje odpredaj
2-izbového bytu č. 32, ktorý sa nachádza na
3. poschodí bytového domu súpisné číslo
1499, postaveného na parcele KN 98/18 – za-
stavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,
prevádzaný byt o výmere 40,49 m2 za cenu
50 Eur/m2, podiel na spoločných častiach
a zariadeniach na parcele 98/18 – zastavané
plochy a nádvoria o výmere 663m2, výmera
pripadajúca na prevádzaný podiel činí 9,64
za cenu 2,32 Eur/m2, nehnuteľnosti sú ve-
dené na LV 5301, pre Viera Pešanová, bytom
Krásno nad Kysucou 1499.

Uzn.č. 116/2017 – MZ schvaľuje prebytoč-
nosť majetku Mesta Krásno nad Kysucou
a zámer odpredaja majetku v zmysle §9a ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja pozemku v k.ú.
Krásno nad Kysucou časť Kalinov – p.č.
KNC 9245/9 – orná pôda o výmere 69 m2,
ktorá je vedená na LV 1812.

Uzn.č. 117/2017 – MZ nesúhlasí so žia-
dosťou Ing. Jána Kopáska o súhlas s precho-

dom, prejazdom cez parcelu KNC 404/1 –
TTP o výmere 345 m2, zapísanej na LV č.
1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 118/2017 – MZ schvaľuje preplate-
nie materiálu na rekonštrukciu vodovodnej
prípojky v osade U Capkov pre rodinu Šuste-
kovú v sume 149,23 a rodinu Vlčkovú v sume
110,00 Eur na základe predložených dokla-
dov.

Uzn.č. 119/2017 – MZ odporúča odkana-
lizovanie rod. domov na Ul. 1. mája v časti
Násypy v rámci pripravovaného projektu roz-
šírenia kanalizácie v Krásne nad Kysucou.

Uzn.č. 120/2017 – MZ berie na vedomie
stanovisko mestskej kontrolórky k návrhu roz-
počtu mesta na rok 2018 a k návrhu viacroč-
ného rozpočtu na roky 2019 – 2020.

Uzn.č. 121/2017 – MZ schvaľuje rozpočet
mesta Krásno nad Kysucou na rok 2018
s predloženými pripomienkami a berie na ve-
domie návrh rozpočtu na roky 2019 – 2020.

Uzn.č. 122/2017 – MZ berie na vedomie
informatívny rozbor hospodárenia mesta za
III. štvrťrok 2017.

Uzn.č. 123/2017 – MZ schvaľuje úpravu
rozpočtu podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 124/2017 – MZ schvaľuje podľa §9
a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení zmien a noviel nájom svojho dočasne
prebytočného majetku vedeného na LV 3396
v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom
sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného oso-
bitného zreteľa prenájom časti parcely KNC
12721/416 – TTP do nájmu – Pozemné stavby
SC s.r.o., Mliekárenská 1, 821 09 Bratislava o
výmere 10m2 za cenu 500 Eur/rok od 1. 1.
2018 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 oso-
bitného zreteľa za účelom postavenia billbo-
ardu.

MZ schvaľuje prenájom 3 ks stožiarov ve-
rejného osvetlenia smer Čadca Žilina za úče-
lom osadenia reklamných pútačov pre
Pozemné stavby SC s.r.o., Mliekárenská 1,
821 09 Bratislava za cenu 150,-Eur/ks od 1.
1. 2018 na dobu neurčitú s výpovednou leho-
tou 3 mesiace.

Uzn.č. 125/2017 – MZ schvaľuje odpuste-
nie nájmu za prenajaté priestory v Dome slu-
žieb pre BRAINY JAM, Dom služieb 557 od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 s tým, že poskytne
1 kurz (3 mesačný) pre sociálne odkázaného
žiaka.

Uzn.č. 126/2017 – MZ schvaľuje kúpnu
cenu vo výške 5 985,12 Eur za kúpu pozem-
kov od SEVAK-u ako to bolo schválené uzn.
č. 83/2017 zo dňa 22. 6. 2017.

Uzn.č. 127/2017 – MZ berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.

Uzn.č. 128/2017 – MZ berie na vedomie
rozbor hospodárenia Krasbyt-u za III.
štvrťrok 2017 a doporučuje zvolať zasadnutie
finančnej komisie, aby prehodnotila koncep-
ciu Krasbyt-u s tým, že p. riaditeľ si pripraví
analýzu fungovania na zasadnutie tejto komi-
sie.

Uzn.č 129/2017 – MZ schvaľuje plat riadi-
teľovi Krasbyt-u p. Petrovi Šulganovi 1 363
Eur brutto s platnosťou od 1. 1. 2018.

Uzn.č. 130/2017 – MZ berie na vedomie
správu mestskej kontrolórky z kontroly plne-
nia uznesení za II. polrok 2015 a rok 2016

a určuje poradný výbor na prešetrenie petícii
v zložení – Jaroslav Pagáč, Vojtech Buchta,
Mgr. Milan Jesenský, MUDr. Peter Zapletal,
Iveta Floreková, Mgr. Jaroslava Kuricová, Ing.
Petra Koňušiaková.

Uzn.č. 131/2017 – MZ schvaľuje Plán
práce mestského zastupiteľstva na I. polrok
2018.

Uzn.č. 132/2017 – MZ schvaľuje Plán
práce mestskej kontrolórky na I. polrok 2018.

Uzn.č. 133/2017 – MZ schvaľuje prená-
jom budovy, postavenej na p.č. KNC 563/1
o výmere cca 114 m2 za účelom vytvorenia
mestskej tržnice za ročný nájom 1 Euro od 1.
1. 2018 na dobu neurčitú s výpovednou leho-
tou 3 mesiace.

Uzn.č. 134/2017 – MZ schvaľuje Protokol
o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Krásno
nad Kysucou do správy rozpočtovej organizá-
cie mesta zo dňa 18. 10. 2017.

Uzn.č. 135/2017 – MZ schvaľuje na zá-
klade par. 18c, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb
odmenu 30 % z mesačného platu hl. kontro-
lóra pre Ing. Zuzanu Buchtovú za obdobie au-
gust, september, október, november,
december 2017.

Uzn.č. 136/2017 – MZ schvaľuje Jarosla-
vovi Pagáčovi, zástupcovi primátora, me-
sačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu
primátora vo výške 50 % schváleného platu
primátora mesta Krásno nad Kysucou.

Uzn.č. 137/2017 – MZ schvaľuje prijatie
dotácie zo štát. rozpočtu na financovanie pro-
jektov v oblasti prevencie kriminality pre rok
2017 na projekt: „Zníženie kriminality a vý-
tržníctva v meste Krásno nad Kysucou pomocou
doplnenia kamerového systému“. Výška prijatej
dotácie je 10.000 Eur, povinné spolufinanco-
vanie je 20 %, čo predstavuje sumu 2500 Eur.

MZ schvaľuje VZN č. 11/2017 o dani z ne-
hnuteľnosti, dani za psa, dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty a dani za nevý-
herné hracie prístroje na kalendárny rok
2018.

MZ schvaľuje VZN č. 12/2017 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady na kalendárny rok 2018.

MZ schvaľuje VZN č. 13/2017 o dani za
užívanie verejného priestranstva a dani za
vjazd a zotrvanie motorového vozidla v histo-
rickej časti mesta.

MZ schvaľuje VZN č. 14/2017 o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel na vymedze-
ných úsekoch miestnych komunikácií na
území mesta Krásno nad Kysucou.

MZ schvaľuje VZN č. 15/2017 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb.

MZ schvaľuje VZN č. 16/2017 o  určení
času predaja v obchode a času prevádzky slu-
žieb na území mesta Krásno nad Kysucou.

MZ schvaľuje VZN č. 17/2017 o  určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, na dieťa materskej
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou.

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta
Krásno nad Kysucou č. 1/2012 o spôsobe ur-
čenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe plate-
nia úhrady za opatrovateľskú službu.

MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN Mesta
Krásno nad Kysucou o miestnom poplatku
za rozvoj.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. decembra 2017

Stretnutie školského úradu
Dňa 6. februára 2018 sa konalo na mestskom úrade
rokovanie odborných zamestnancov Spoločného
školského úradu. Diskutovalo sa o otázkach proble-
matiky školstva, návrhov a pripomienok k POP na
nový školský rok 2018/2019 a zápisu detí do 1. roč-
níka.  Rokovania sa zúčastnili p. Mgr. Anna Jarabi-
cová, Ing. Eliška Ševecová a Mgr. Danka Murčová.



* 12. 6. 1920, Krásno; 
rodičia: Štefan Kopásek,
Dora rod. Konušíková
† 7. 1. 2004, Čadca.

* 18. 1. 1915, Krásno, 
rodičia: Karol Točík,
Mária rod. Straková
† 24. 7. 2016, Trenčín.

* 4. 12. 1921, Krásno; 
rodičia Ján Sáček, 
Katarína rod. Pošteková
† 12. 10. 1991, Krásno.
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JUBILANTI
Január – február 2018
95 rokov
Ján Kasaj
Viktória Kopásková

85 rokov
Jolana Kováčová
Anna Šusteková
Štefánia Jakubcová

80 rokov
Milan Sýkora
Vladimír Poštek
Milan Stehel

75 rokov
Ján Šustek
Justína Capeková

70 rokov
Viera Korhelíková
Drahoslava Minkošová
František Blažej
Ing. Štefan Šadlák
Jozef Kormanec
Miroslav Macejko
Irena Kvašňovská
Irena Brhelová
Pavlína Jarabicová

MATRIKA
Noví spoluobčania:

Od začiatku roka 2018: 

Nina Petrikovičová
Alexandra Fekulová
Samuel Melicher
Tania Repčíková
Andrej Kuáň
Viliam Bajkai, 
Adam Kučák
Filip Podmanický
Viktória Labáková
Tatiana Sihelníková
Jakub Ondrášek
Lívia Stenchláková

Dňa 19. januára 2018 oslávil požehnané
životné jubileum krásnych 95 rokov pán Ján
Kasaj z Krásna. Oslávencovi prišiel zablaho-
želať a popriať všetko najlepšie primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý mu odovzdal
darčekový kôš a kyticu kvetov. 

Pán Ján vôbec nevyzerá na svoj vek a je
plný optimizmu, životného elánu a dobrej
nálady. Oslávenec sa zároveň podpísal aj do
Pamätnej knihy mesta. 

srdečne gratulujeme oslávencovi a vy-
prosujeme ešte veľa Božieho požehnania
do ďalších rokov.

V nedeľu 18. februára 2018 oslávila
svoje životné jubileum 95 rokov pani Viktó-
ria Kopásková zo Zákysučia. Všetko najlep-
šie prišiel oslávenkyni popriať primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý jej zároveň
ako dar odovzdal kyticu kvetov a darčekový
kôš. 

Oslávenkyňu návšteva potešila. Podpí-
sala sa aj do Pamätnej knihy, ktorá je tak
bohatšia o ďalšiu deväťdesiatpäťročnú oby-
vateľku nášho mesta. 

Zo srdca jej prajeme veľa zdravia, šťas-
tia a Božieho požehnania.

Mesto si uctieva svojich 
najstarších jubilantov

Aj tak by sa dalo nazvať rozprávanie o osudoch vojakov druhej svetovej vojny z Kysúc, ktorí bojovali a mnohí položili svoje
životy na bojiskách v zahraničí. Okrem účasti na národnooslobodzovacom boji doma stovky československých mužov bojovali
za vlasť aj v zahraničí. Toto dielo je venované predovšetkým zahraničným vojakom z Kysúc. Najskôr sa museli adaptovať v cu-
dzine, mimo domova. Takmer každý z nich sa musel najskôr naučiť jazyk v krajine svojho pôsobenia, prispôsobiť sa tamojším
zvykom a prostrediu. Osudy vyše dvesto slovenských vojakov sú zachytené formou encyklopedických údajov o ich pôvode a
priebehu vojenskej služby. V mnohých prípadoch sú doplnené aj o ich autentické spomienky. (Z knihy Na cudzích frontoch)

Ladislav Paštrnák

Udalosti druhej svetovej vojny zasiahli naše mesto. Pamät-
níkom vojny je aj oslávenec pán Ján Kasaj. Spomienkami na
smutné roky sú betónové bunkre, ktoré mesto dalo vyčistiť a
sprístupniť ešte v roku 2012. Nachádzajú sa na cyklotrase v
časti Kalinov – Šustekovci. Miesto bunkrov nie je náhodné,
keďže v minulosti tade viedla úzkokoľajnicová železnička. Sta-
vali ich miestni obyvatelia. Tankové zátarasy pretínali údolie
rieky Bystrice. Betónové bunkre boli postavené aj pri dnešnej
čerpacej stanici Ropok. 

V druhej svetovej vojne, od začiatku ktorej je necelých 80
rokov, bojovali mnohí Kysučania, aj z Krásna. Mnohí z nich 

v ďalekých krajinách ako členovia zahraničných armád boju-
júcich proti fašizmu. O týchto odvážnych mužoch je nová za-
ujímavá kni ha „Na cudzích frontoch“ od renomovaného
autora Ladislava Paštrnáka, šéfredaktora týždenníka Kysuce,
ktorý sa už niekoľko rokov zaoberá zbieraním príbehov kysuc-
kých účastníkov druhej svetovej vojny a ich osudov. 

Na 350 stranách kniha zachytáva osudy vyše 230 Kysučanov
a je bohato ilustrovaná fotografiami z albumov rodín vojakov. 

Kniha bude predstavená verejnosti 20. marca 2018 v Kysuc-
kej knižnici v Čadci. Počas prezentácie ju bude možné zakúpiť
a v predaji bude aj v kníhkupectvách.

Nová kniha Na cudzích frontoch 
je aj o vojakoch z Krásna, ktorí 
bojovali v 2. svetovej vojne

Niektorí vojaci z Krásna, ktorí bojovali v zahraničí:

„Nikto nie je zabudnutý, nič nie je zabudnuté. 
Žiadna obeť nebola zbytočná.“

Málokto si v dnešnej dobe uvedomuje (aj keď v mnohých častiach sveta
zúria nepokoje a boje), akým zlom a spoločenskou i osobnou tragédiou je
vojna. Buďme radi, že žijeme v mieri, vážme si takýto život, lebo tomu ne-
bolo vždy tak. V minulom storočí vypukli v Európe dva vojnové konflikty,
ktoré za krátku dobu zachvátili veľkú časť sveta. 

Primátor mesta Ing. Jozef Grapa v mene vedenia mesta Krásno nad Kysucou
a v mene poslancov zablahoželal dvom občanom mesta, ktorí oslávili svoje
životné jubileum. K narodeninám im želal veľa zdravia, šťastia a najmä lásky
v kruhu rodiny.

Karol Pagáč
* 19. 11. 1916, Krásno;
rodičia: Michal Pagáč,
Rozália rod. Šulcová
† 15. 9. 1944, Dukla, 
Poľsko.

Leopold Ďurana
* 5. 1. 1914, Krásno; 
rodičia: Ján Ďurana,
Mária rod. Hornišová
† 11. 7. 2007, Martin.

Ján Šurina

Václav Kopásek Viliam Točík Ignác Sáček

*24. 5. 1921, Krásno; 
rodičia: Ladislav Sýkora,
Apolónia rod. Komárová
† 6. 5. 1996, Krásno.

* 19. 4. 1915, Kráśno nad
Kysucou, rodičia: Žofia
Balaž́ǒvá,́ otec –
neznáḿy
† 12. 9. 1939, Prešov.

Štefan Sýkora Florián Baláž
* 18. 1. 1919, Krásno; 
rodičia: Adam Podolák,
Anna rod. Jarabicová
† 24. 9. 1942, Kutajskaja,
oblasť Krasnodar, ZSSR.

Pavol Podolák
* 27. 11. 1923, Krásno
nad Kysucou, v tom čase
okres Kysucké N.  Mesto
† 20. 6. 1990.

Ondrej Šustek

* 19. 8. 1920, Škvorec,
okres Český Brod, Česká
republika, žil v Krásne
† 29. 3. 1975, Jablunkov,
okres Třinec, ČR.

December 2017

Samuel Suriak
Dominika Poláková
Sofia Gavlasová
Samuel Mackovčák
Tamara Kormancová
Vanesa Byráková
Daniel Šadlák
Ema Kašubová
Matej Vojtuš
Ela Šamajová
Michaela Delinčáková
Viktória Kyzeková
Michal Šuráb

Navždy nás opustili
Alojz Surovec
Hedviga Podhorská
Anna Kopásková
Rostislav Broda
Ján Dominko
Ján Zuzčák
Pavlína Kopásková
Margita Kopásková
Margita Korhelíková
Ján Poláček
Jolana Kováčová
Ján Rábik
Justín Oravec

Marec
Krásno hľadá talent 2018
16. marec – neverejné kolo 

Deň učiteľov
28. marec 2018; 

kultúrny dom

Apríl
Stretnutie seniorov

program TV Šláger
Talent mesta Krásno

15. apríl, finále
Stavanie mája pri MsÚ

Máj
Deň matiek

13. máj; kultúrny dom
Váľanie mája 

a Májova veselica

Pozývame Vás
na podujatia v našom meste

Viktória Kopásková – 95 rokov

Ján Kasaj – 95 rokov
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rekonštrukcia mestského úradu úspešne skončená
Pokračujú stavebné práce rekonštrukcie Mestského úradu Krásno nad Kysucou. Stará budova dostane nový šat v podobe novej
fasády, vymenia sa okná a umiestnia aj hodiny, ktoré budú odbíjať čas. Veríme, že námestie dostane nový nádych a radnica
bude reprezentovať naše mesto. Táto investícia nadväzuje na rekonštrukciu interiéru úradu z roku 2016.

Aké je Krásno krásne

Krásňanská radnica je renovovaná nielen v interiéri, ale aj exteriéri a návštevníkov upútajú piliere v mestských farbách, ale aj
mramorový obklad v strede budovy. Tieto nevšedné prvky odlišujú budovu mestského úradu od ostatných. Rekonštrukcia zahŕňala
výmenu okien za úsporné trojsklá s novými tepelnými izolačnými materiálmi, zateplenie vrchného poschodia, nainštalovanie úspor-
ných svietidiel vo všetkých miestnostiach, výmenu sklobetónu za priesvitné izolačné trojsklá, tepelné zaizolovanie pivničných prie-
storov a taktiež rekonštrukcia tepelnej sústavy. Veľkou pomocou pre starších a imobilných občanov je vybudovanie moderného
výťahu, ktorý zabezpečí bezbariérový prístup a bol jednou z podmienok čerpania EÚ dotácii. Pred budovou mestského úradu sú
umiestnené tri stožiare s vlajkami Európske únie, Slovenskej republiky a územnej samosprávy, a vybudoval sa aj nový estetický prí-
strešok, ktorý nadkrýva vchod do budovy.

premeny mesta

» KANALIZÁCIA pre Kalinov, Blažkov
V roku 2018 sa začne s výstavbou kanalizácie pre časť Kalinov, Blaž-
kov. Podarilo sa presadiť stavbu a tak konečne už aj v Kalinove sa
budú môcť obyvatelia napojiť na spoločnú kanalizáciu. Práca je na-
plánovaná na tri roky.

» Stavajú sa TRI NOVÉ BYTOVKY
Začalo sa s výstavbou bytových domov v Zákysučí. Pre veľký počet
záujemcov o bývanie v Krásne sa mesto rozhodlo postaviť tri nové
bytovky. Vytvoriť príjemné prostredie na bývanie a udržať v meste
mladé rodiny je prioritou. Nové sídlisko na stanici je príjemným
miestom na bývanie blízko centra i prírody.
O nájomné byty v Zákysučí je veľký záujem, nielen o tie, ktoré sa
stavajú, ale aj v prípade uvoľnenia už existujúcich bytov. Záujemcovia
svoju žiadosť môžu adresovať na sekretariát mestského úradu, prí-
padne na úsek sociálnych vecí, bytové – číslo dverí 2, telefónné číslo:
041/43 08 923.

» Rozšírenie ZBeRNÉhO dVORA
Separovaniu v meste sa venuje veľká pozornosť. V každej časti
mesta sú nádoby na separovanie a nádoby aj na oblečenie. Zakúpe-
ním nových nádob na triedený odpad chce mesto poukázať na dô-
ležitosť separovať a tak znížiť drahý komunálny odpad. V zbernom
dvore sa rozdeľujú a ďalej spracuvávajú jednotlivé druhy odpadu.
Naplánované je rozšírenie zberného dvora.

» Rozšírenie CYKLOTRASY do Poľska
Po vybudovaní cyklotrasy cez Krásno do Bystrickej doliny po trase,
kade išla úzkokoľajná železnička na Vychylovku, sa plánuje rozšíre-
nie až do Poľskej republiky. Rozšírená časť cyklotrasy povedie do
Oščadnice až do poľského mesta Milówka. Terajšia cyklotrasa je vy-
užívaná celoročne a patrí k obľúbeným miestam na športovanie pre
miestnych, ale čoraz častejšie aj pre návštevníkov mesta. Veľkej ob-
ľube sa teší aj horská cykloturistika. Krásno je ideálnym miestom
aj na vybudovanie cykloturistiky.
Mesto Krásno vysporiadalo pozemky pod novú časť cyklotrasy, vy-
pracovalo projekt, vydané je územné i stavebné rozhodnutie, schvá-
lené financie z európskych fondov a v súčasnosti prebieha verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby.

» Jedinečné umeLÉ IhRISKO
V tomto roku nás čaká aj spustenie jedinečného umelého ihriska na
Kysuciach. Nevyužitá plocha za reštauráciou Kolkáreň sa zmenila
na plochu, kde budú môcť trénovať mladí futbalisti.

» NOVÉ KuLTúRNe POduJATIA
V mesiaci jún je pripravené podujatie pre deti, na oslavu ich sviatku.
Trochu netradičnejšie s historickou skupinou z Krásna budú deti
môcť spoznať dávne časy, pripravené sú pre nich hry a zábava. Uvi-
dia na vlastné oči rytierov a zbrane.
Počas Svätojánskeho jarmoku bude pripravená aj novinka, festival
plný dobrého jedla. Od najstarších čias až po súčasné špeciality. Ur-
čite sa oplatí v tú nedeľu nevariť a prísť sa najesť priamo na námestie
pred kultúrny dom. Na námestí budú ľudoví remeselníci a vyhrávať
bude ľudová hudba.

Čo nás čaká v roku 2018?

Zasadacia miestnosť

Podateľňa na prízemí

1. poschodie

Infokiosk Bezbariérový vstup

Hodiny, ktoré odbíjajú čas

V prvom čísle tohto roku by sme Vás chceli informovať o
aktuálnych investičných aj kultúrno-spoločenských akti-
vitách, ktoré nás čakajú v tomto roku. Veci, ktoré sa v
meste dejú, nie sú náhodné, sú plánovaná a je snahou vy-
budovať najkrajšie mesto na Kysuciach, aby tu mohli ľudia
dobre žiť v krásnom prostredí. 

Parkovanie v meste bolo donedávna bezplatné, až keď sa
narazilo na problém, mesto sa muselo tým zaoberať. Pred
zdravotným strediskom dokonca mesiace stávali auta súkrom-
níkov a pacienti, ktorí prišli na ošetrenie, matky s deťmi nemali
kde zaparkovať. Preto sa mesto rozhodlo tieto miesta spoplat-
niť. Od 8. januára 2018 bolo spustené toto platené parkovisko.
V krátkom čase sa potvrdilo, že to malo zmysel, keďže dnes
už nie je problém so zaparkovaním a využívajú ho pacienti a
ľudia, ktorí potrebujú navštíviť zdravotné stredisko.

Mesto vyriešilo 
problém s parkovaním

Pre vybavenie niektorých dokumentov bolo
potrebné donedávna cestovať. Dnes už je oby-
vateľom mesta k dispozícii možnosť tieto doku-
menty vybaviť na prízemí Mestského úradu na
oddelení Matriky a Evidencie obyvateľov v
kancelárii č. 1.
Zaviedli sme Integrované obslužné miesto pre
občana, ktoré vám uľahčí vybavovanie úrad-
ných záležitostí. Naše mesto túto novinku za-
viedlo ako jedno z prvých miest a stalo sa tak
strediskom týchto služieb.

Na Mestskom úrade v Krásne môžu občania vybaviť viac
služieb na jednom mieste prostredníctvom IOMO 
(integrované obslužné miesto občana) IOMO ponúka 
prístup k elektronickým službám štátu na jednom 
asistovanom mieste. 
Na jednom mieste vybavíte:
Výpis z listu vlastníctva
Doba vybavenia: výstup je dostupný do 24 až 48 hodín od
zadania žiadosti. Poplatok 7,90 EUR

Výpis z obchodného registra
Doba vybavenia: výstup je dostupný približne do 10 minút
od zadania žiadosti. Poplatok 4,50 EUR

Výpis z registra trestov
Doba vybavenia: výstup je dostupný približne do 10 minút
od zadania žiadosti. Poplatok 3,90 EUR
Aj týmto krokom chceme občanom priblížiť ponúkané
služby za poplatok. Napríklad pri stavebnom povolení ne-
musia ísť občania pre list vlastníctva na Katastrálny úrad,
ale pri podávaní žiadosti môžu náležité dokumenty vyba-
viť priamo na mestskom úrade.

Novinka



V nedeľu 11. februára 2018 sa v reštaurácii Kolkáreň konala výročná členská
schôdza dHZ Krásno nad Kysucou, na ktorej oceňovali najaktívnejších hasičov.

chceme, aby sa tento veľ ký projekt
zrealizoval s čo najmenšími bariérami
a problémami, aby boli občania spo-
kojní a mohli sa napojiť na novovybu-
dovanú kanalizáciu.
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Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2018
Blažkov 26. 3. 23. 4.
Krásno 27. 3. 24. 4.
Kalinov 28. 3. 25. 4.
UPOZORNENIE: Mimo uvedených termínov  je zakázané 
vykladať odpad k zberným nádobám! ĎAKUJEME.

PAPIER – je možné recyklovať 5 – 8-krát, následne je
možné ho kompostovať. Recykláciou 1 tony papiera je možné
ušetriť približne 17 stromov. Papier možno opätovne využiť na
výrobu recyklovaného papiera alebo iných produktov ako sú
kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod.

PLASTY – majú pri recyklácii viacero obmedzení, avšak
mnohé z nich je možné efektívne a opakovane recyklovať.
Medzi najčastejšie druhy plastového odpadu patria PET fľaše.
Z nich sa vyrába drť, tzv. praná vločka, ktorá sa používa na
výrobu mnohých plastových výrobkov (obklady, prímesi do
stavebných materiálov a pod.), ale aj vlákna na výrobu rozma-
nitých odevov (z 30 PET fliaš sa dá vyrobiť 1 fleecová bunda),

ale opätovne sa z nich dajú v procese recyklácie vyrobiť nové
PET fľaše.

KOVY – kovy patria medzi výborne recyklovateľné mate-
riály. Medzi často používané kovy aj pre oblasť obalov patrí
hliník. Z neho sa dajú v procese recyklácie opätovne vyrábať
konzervy, fólie, plechovky, obaly pre cukrovinky a pod. Recy-
kláciou kovov je možné ušetriť čoraz vzácnejšie prírodné
zdroje a tiež množstvo energie na ťažbu primárnej suroviny

SKLO – sklo je výborné recyklovateľným materiálom. Skle-
nené obaly (fľaše a pod.) možno (pokiaľ sa nepoškodia) opä-
tovne používať až 75-krát. Po poškodení je zase možné ich už
ako odpad opätovne spracovať na výrobu ďalších sklenených
fliaš alebo iných výrobkov zo skla (napr. akvárium a pod.)

NÁPOJOVÉ KARTÓNY (správny názov znie viacvrstvové
kombinované materiály – napríklad obaly Tetrapak) je možné
recyklovať, hoci ide o technologicky náročný proces, pri kto-
rom sa oddeľujú jednotlivé zložky (papier, plast a kov). Z ná-
pojových kartónov sa vyrábajú napríklad odolné dosky,
stavebná izolácia, palety, obaly na vajíčka a mnoho iných vý-
robkov.

Nový zákon o odpadoch od 1. 7. 2016
mení podmienky triedeného zberu od-
padu v obciach. Vytvára sa nová spolu-
práca troch partnerov, kde samospráva
nastavuje systém triedeného zberu v
našom meste, triedený zber realizuje zbe-
rová spoločnosť a financuje to organizácia
zodpovednosti výrobcov /OZV/ pre od-
pady z obalov (napr. fólie, plastové tašky,
plechovky, PET fľaše) a neobalových vý-
robkov (napr. noviny, plastový riad a
hračky, poháre).

Našou zazmluvnenou OZV je NATUR–
PACK, a.s., ktorá zabezpečí fungovanie
triedeného zberu papiera, skla, plastov,
kovových obalov a nápojových kartónov
(napr. Tetrapak) v rovnakom rozsahu, ako

to funguje aktuálne. Od roku 2017 sa
bude systém nastavovať tak, aby bol efek-
tívny nielen vzhľadom na donáškovú
vzdialenosť, ale najmä aby spĺňal legislatí-
vou stanovené štandardy zberu – t. j. aby
obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na
realizáciu triedeného zberu.

Hlavnou motiváciou pre obyvateľov
nášho mesta v dlhodobom horizonte by
mal byť fakt, že čím viac odpadu vytrie-
dia, tým menej sa dostane do zmesového
komunálneho odpadu. Keďže triedený
zber je vo farebných kontajneroch/vre-
ciach „zdarma“, mali by to obyvatelia vy-
užiť v čo najväčšom rozsahu, aby sa to
odrazilo v poplatku za odpady, ktoré pla-
tia mestu.

Cieľom nového zákona o odpadoch je
zlepšiť nelichotivý stav úrovne triedenia a
recyklácie komunálneho odpadu na Slo-
vensku. Voči Európskej únii sme sa totiž
zaviazali do roku 2020 dosiahnuť úroveň
50 % recyklácie vytriedeného komunál-
neho odpadu, podľa posledných dostup-
ných štatistík sme na úrovni 6 %.

Okrem zabezpečenia efektívneho sys-
tému zberu triedených zložiek komunál-
neho odpadu má OZV  NATUR-PACK, a.s.
zodpovednosť aj za informovanie a vzde-
lávanie verejnosti. NATUR-PACK má v
tejto oblasti dlhoročné skúsenosti a je
partnerom viacerých unikátnych vzdelá-
vacích projektov a programov.

Správne triedenie odpadov 

Príklady využitia recyklovateľných zložiek komunálneho odpadu:
V našom meste máme veľké kontaknery na sklo, plasty, papier. Dá sa separovať aj textil a hračky, na ktoré
sú zvlášť nádoby. Z domov vo vreciach sa vyvážajú hlavne plasty, každý mesiac. Kovový odpad sa dá zaviesť
do zberného dvora. V blízkej budúcnosti sa plánuje rozšírenie zberného dvora.

Zberný dvor Krásno
Otváracie hodiny
Pondelok – zatvorené
Utorok – 8:00 – 16:00
Streda – 8:00 – 16:00
Štvrtok – 8:00 – 16:00
Piatok – 8:00 – 16:00
Sobota – 8:00 – 13:00
Nedeľa – zatvorené

Nadrozmerný odpad,
rôzny stavebný odpad a
elektroodpad môžete odo-
vzdať v Zbernom dvore na
Kysuckej ulici. Bližšie infor-
mácie na tel. čísle 041/381
29 36.

Schôdzu otvorila tajomníčka Janka Červínková. Prítom-
ných členov a hostí oboznámila s programom výročnej členskej
schôdze a následne odovzdala slovo predsedovi DHZ Mariá-
novi Šustekovi, ktorý srdečne privítal hostí – primátora mesta
Krásno nad Kysucou Jozefa Grapu, člena snemu DPO SR zá-
roveň člena krajského predsedu územnej organizácie v Čadci
Miroslav Kozu a veliteľa územnej organizácie DPO v Čadci
Ladislava Šimáška. Vo výročnej správe o činnosti DHZ za uply-
nulý rok 2017, kde bola zhodnotená okrem iného aj práca s

mládežou a výcvik, primátor mesta Jozef Grapa spolu s pred-
sedom DHZ Mariánom Šustekom ocenili najaktívnejších čle-
nov dobrovoľného hasičského zboru, ktorí sa zúčastnili viacero
zásahov a na jednotlivých akciách na pôde mesta Krásno. V
ďalšom bode boli niektorí členovia povýšení do vyšších hasič-
ských hodností. Primátor mesta ocenil vykonanú prácu za rok
2017 a vyzdvihol najmä výbornú spoluprácu všetkých členov
DHZ. 

Ocenili najaktívnejších hasičov

Príprava kanalizácie stredných Kysúc
vstúpila do záverečnej fázy

Dlhodobá príprava kanali-
zácie stredných Kysúc vstúpila
do záverečnej fázy dňa 26. fe-
bruára 2018 na pôde SEVAK-u,
za účasti primátora mesta
Krásno nad Kysucou Ing. Jo-
zefa Grapu, predsedu dozornej
rady SEVAK-u a generálneho
riaditeľa Ing. Miroslava Kun-
dríka, ďalej konzorcia staveb-
ného dozoru a projektantov,
kde bola podpísaná zmluva s
dodávateľmi prác, ktoré zabez-
pečia výstavbu kanalizácie.

Zmluva je platná od 1. fe-
bruára 2018. Do šiestich me-
siacov musí dodávateľ
zabezpečiť realizačné projekty
a všetky prípravné práce tak,
aby sa rozbehli v tomto roku vo
všetkých katastroch našich
obcí. Primátor mesta a zástup-
covia SEVAK-u informovali
starostov dotknutých obcí na
spoločnom stretnutí, ktoré sa
uskutočnilo dňa 1. februára
2018 na Mestskom úrade v
Krásne nad Kysucou. Na tomto

výbore okrem informovaní o
podpísaní zmluvy a postupe
prác sa dohodlo, že stavebný
dozor a dodávatelia stavieb vy-

pracujú harmonogram prác a
prejednajú ich individuálne v
každej obci so starostom.
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Svetlo a tma 
Počas dovolenky, práve keď

sa vonku vyčasilo a nastali jasné
slnečné dni, predpovedajúce
dlhé a horúce leto, sa Adrián
a  Vera Pastuchovci zastavili
v  meste u  Holenčiakovcov.
Vlastne už predtým sa dohodli,

že sa stretnú a vyrazia do ulíc.
Ešte stále mali v  sebe toho
správneho dobrodružného
ducha a  zároveň si chceli od-
dýchnuť, odpočinúť od všed-
ností a  prízemností
každodenného života, načerpať
nové sily. Leto ich lákalo.

Po tej prvej, dosť hýrivej za-
stávke mali Adrián a Vera po-
kračovať vo svojej veľkej púti.
Ich konečným cieľom totiž ne-
bolo mesto so svojimi nespor-
nými lákadlami, ale zelené
vrchy a  svieže doliny Beskýd,
ich nekonečné vrchovské cesty
so sieťou strmých chodníkov
a lesných prtí, vhodných na tu-
ristiku. Dovolenku zamýšľali
stráviť v jednej osade, kde mali
chalupu.

Je pravda, že sa u Holenčia-
kovcov trochu zdržali a Adrián
počas rozlúčky dokonca vyhlá-
sil, že ostane ešte v doline, kým
sa mu neminú popripravované
zásoby, lebo všetko mal do-
predu vypočítané a  napláno-
vané. Vera netušila, čo tým
myslí, aké zásoby to spomína,
skôr ostala v pomykove, čo má

vlastne urobiť, ako sa v situácii
zachovať.

Čas pokročil. Vere sa už po-
darilo opustiť poslednú ulicu
mesta a dala sa vystupovať hore
svahom. Chcela sa  dostať na
lesnú cestu. Neponáhľala sa.
Príkry kopec a trvajúca páľava
ju však potrápili, ťažko sa jej dý-
chalo. Chytala sa za bok.

Nad tichou krajinou viselo
ružovkasté nebo. Slnko sa vzná-
šalo na bledom opare prichá-
dzajúceho večera a  zľahka sa
dotýkalo vrcholcov vzdialených
hôr. Jeho ohnivý kotúč sa čo-
skoro do nich zareže ako cirku-
lárka. Potom všetko stíchne.
Zanikne aj posledný zvuk. Na
hranici svetla a  tmy nastáva
chvíľa pravdy.

(úryvok z knihy)

Ladislav Hrubý: Večerný letný koncert 
Nášmu kolegovi z novín a spisovateľovi Ladislavovi Hrubému vyšla nová kniha vo vydavateľstve Matice slovenskej. Má za sebou

už prvú desiatku vydaných kníh - Ružová ako sen (1986), Kráľovstvo na zemi (2004), Zázraky pod Kykuľou (2005), Legendy o samote
(2006), Tajomstvá hackovských záhrad (2007), Hostia z hraničného mesta (2009), Cesty na vrch Sad (2010), Brána do zabudnutého
údolia (2012), Biele deti na úteku (2014), Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza (2016) . Jeho prozaické diela sú väčšinou inšpirované
rodnými Kysucami a naším Krásnom. Všíma si osudy ľudí, ich príbehy, je skvelým rozprávačom a sprievodcom dejom. Večerný letný
koncert sa odohráva v jednej malebnej osade, kde sa stretávajú rôznorodí ľudia. Ponúkame úryvok z knihy, ktorá bude v blízkej dobe
odprezentovaná aj verejnosti v Žiline a aj v Čadci. 

Zvedaví sú na policajnú výstroj či policajné auto. Žiaci
si môžu vyskúšať za asistencie mestského policajta nasa-
dzovanie prostriedku na zabránenie odjazdu motorového
vozidla (papuča). Najviac ich zaujíma kamerový systém,
ktorý má mestská polícia. Policajti žiakom vysvetlia, prečo
je dôležité nosiť reflexné prvky na cestách či už ako chodci,
alebo ako cyklisti. Mestská polícia sa snaží prispievať k bez-
pečnosti na cestách v rámci prevencie pomocou prednášok
dopravnej výchovy po okolitých základných školách, nielen
v meste Krásne, ale aj v susedných obciach, ako je Dunajov
a Zborov nad Bystricou.

dopravná výchova je medzi deťmi obľúbená

Ladislav Hrubý pri preberaní ocenenia
v Kysuckej knižnici

Psí miláčikovia sú dobrými spoločníkmi, ale potrebujú aj
príkladnú starostlivosť svojich majiteľov, a to nie len lásku,
jedlo, ale aj odstránenie ich výkalov.

Nanešťastie, viacero majiteľov na túto nemilú povinnosť
zabúda a tak znepríjemňujú život nielen tým, ktorí nemajú
psov, ale najmä tým, ktorí sa starajú o odstránenie psích ex-
krementov po svojom psovi. Mesto už spravilo viacero opat-
rení, namontovali sa koše so sáčkami, vrecká sa roznášali
priamo aj do bytov, upozorňovali sa majitelia psov na ich po-
vinnosti a iné preventívne opatrenia.

Žiaľ, tieto upozornenia v našom meste nepomáhajú, preto
mesto Krásno nad Kysucou pristupuje k radikálnejšiemu
kroku a od pondelka 12. februára 2018 začína Mestská po-
lícia vykonávať kontroly majiteľov psov. Kto nebude rešpek-
tovať a dodržiavať VZN o chove psov, bude sankcionovaný.
Preto upozorňujeme majiteľov psov, že každý majiteľ, ktorý
bude venčiť svojho psa na verejnom priestranstve, je povinný
mať pri sebe vrecko a následne zlikvidovať psie exkrementy.
Mestská polícia bude kontrolovať aj spôsob likvidácie v čase
od 04.00hod do 24.00hod.

Dúfame, že si majitelia psov uvedomia prioritu mesta a
tou je mať čisté prostredie, trávniky, ale aj priestor okolo cy-
klotrasy, škôl a bytových domov.

chceme mať čisté mesto 
uPoZorNENIE PrE 

MaJItEľoV PsoV

Uchované zvyky fašiangov v našom meste
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fa-

šiangy. Je to obdobie prechodu medzi zimným a jarným obdobím.
Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry a
sprievod mladých mužov v preoblečení v rôznych maskách. Strašili
malé deti, naháňali, štípali ženy, tancovali s nimi, dokonca ich
váľali po zemi. Typickým fašiangovým jedlom boli šišky vyprá-
žané na masti. Tradičné pesničky a uchované zvyky fašiangov v
piatok 9. februára 2018 predviedli aj deti zo Základnej školy Mlá-
dežnícka. Na fašiangovú nôtu za doprovodu heligónky, rapkáčov
a ozembuchu deti zahrali, zaspievali a zavinšovali, no nezabudli

ponúknuť ani dary, ktoré primátorovi priniesli – slaninku, chlieb
a klobásky. Ten ich za odmenu ponúkol sladkými maškrtami.
Primátor ukázal žiakom aj reprezentačné insignie. 

Žiaci v živej diskusii kládli primátorovi mesta rôzne otázky,
napr. ich zaujímalo, či bude v meste plaváreň, skatepark alebo či
tu nevznikne vysoká škola, 3D kino či obchodný dom.

Maškarný karneval sa konal aj v MŠ na Lesníckej ulici, v MŠ
U Michálkov, v ZŠ Kalinove. Deti mali veľkú radosť z masiek,
v ktorých boli poobliekané, ale aj zo zábavy a tanca. 

Od Fašiangov do Fašiangov,do Veľkého piatku,daj sa dievča pomaľovať,budeš mať pamiatku.
Za oknami smiech a tanec,fašiangový harmatanec.Berte masky, je tu bál,fašiangový karneval.

Mestskú políciu v Krásne pravidelne navštevujú žiaci základnej školy, 
aby sa oboznámili s prácou mestskej polície. 
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V posledných rokoch sa Krásno posunulo na špicu vzpie-
rania na Slovensku. V roku 2017 sa jeho zverencom podaril
Zlatý hettrick a dorastenci sa stali  Majstri Slovenskej repu-
bliky. Úspechov v minulom roku bolo mnoho a naši vzpierači
patria k najúspešnejším športovcom na Slovensku.

Miroslav Škrobian sám začínal ako vzpierač a zúčastňoval
sa na súťažiach, kde získal významné ocenenia. Zažil, čo zna-
mená pretekať, trénovať a reprezentovať. Až o mnoho rokov
neskôr sa dostal k trénovaniu a svoje skúsenosti s týmto silo-
vým športom môže dnes odovzdávať mladým začínajúcim ta-
lentom. Všetok voľný čas venuje tréningom a chodeniu po
súťažiach. Táto námaha prináša už viac rokov svoje ovocie. Vy-
choval veľa nových vzpieračov a krásňanskí vzpierači sú zapí-
saní v povedomí ako tí najlepší. Ďakujeme za skvelé
reprezentovanie nášho mesta!

Tohtoročná zima nepriniesla vhodné snehové podmienky pre
bežkárov, tak využili trať Bystrickej cyklomagistrály turisti. V
rámci poznávania Kysúc a turistických zaujímavostí sa delegácia
zimného turistického zrazu zastavila aj u nás. Spolu s primátorom
mesta Ing. Jozefom Grapom si prezreli bohatú expozíciu vlasti-
vedného múzea, ktorá dýcha históriou, a ako sami prezradili, do-
zvedeli sa nové informácie o Kysuciach, ich osídľovaní a histórii.
Po prehliadke ich primátor srdečne pozval na mestskú radnicu,
kde ich oboznámil s vývojom a perspektívou mesta. S nadšením
priznal, že bol milo prekvapený, ako niektorí členovia poznajú
naše mesto Krásno nad Kysucou, najmä časť slovenskej delegá-
cie, ktorá sa s rešpektom vyjadrila k pozitívnemu rozvoji nášho
mesta a v poslednom období zaregistrovali aj nové investície.

Debata by ďalej pokračovala do neskorých hodín, no vzhľa-
dom k ďalšiemu programu členov zimného zrazu turistov sa mu-
seli rozlúčiť s prísľubom, že naše mesto ešte navštívia spoločne
aj so svojimi priateľmi.

Unikátny projekt pre šport a voľný čas

Tréner roka 2017

Turisti zavítali aj do nášho mesta

Dňa 11. februára 2018 sa zúčastnili v Žiline na zimnom plá-
vaní vo Váhu, pri teplote vody 2,4  °C a vzduchu 3 °C. Druhú
akciu absolvovali 18. februára 2018, keď plávali v zasnežovacej
nádrží na lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Teplota vzduchu
dosahovala 2 °C a teplota vody 1,5 °C. Ceková účasť bola 184
otužilcov. Organizátori ocenili aj troch Krásňanských mro-
žov – Milan Kubatka, Patrík Šefar a Ludvík Ďurana. 

Krásňanské mrože 

Dňa 20. januára 2018 za
účasti poslanca NR SR Jána
Podmanického, primátora Jo-
zefa Grapu a bývalého sloven-
ského reprezentanta
v ľadovom hokeji Jozefa Stum-
pela a ďalších hostí slávnost-
ným prestrihnutím pásky
uviedli do užívania zimný šta-
dión v Krásne nad Kysucou
MM Arénu. Vybudoval ju pod-
nikateľ Miroslav Martykán.
Krstným otcom nového šta-
dióna sa stal hokejista Jozef
Stümpel.

Miroslav Martykán neskrý-
val nesmiernu radosť, že
v tento deň sa mu splnil nesku-
točný veľký sen a vybudoval
pre Kysuce športový stánok,
ktorý prispeje k tomu, aby mlá-
dež a široká verejnosť športo-
vala v čo najväčšej miere. „Je to
najkrajší deň v mojom živote,
okrem toho, keď som sa ženil. Je
to nádherný pocit, keď som videl
ten dav ľudí koncom decembra
minulého roku, keď sme poskytli
tento športový stánok pre ve-

rejne korčuľovanie. Keď som
videl tie malé detí, ktoré sa veľmi
tešili. Je to neopísateľný pocit
z toho, že je to najkrajší dar,
ktorý som dal tomuto regiónu.
Tie najmenšie detí sú pre mňa
najväčším ocenením, pretože
mám dvoch vnukov, ktorí sú už
v škole korčuľovania a sú do
neho zahryznuté a robia pokroky
a to je pre mňa najväčší úspech.
Zimný štadión bude slúžiť všet-
kým občanom regiónu Kysúc,
najmä však talentom. Začala už
škola korčuľovania, v ktorej sa
stretli nádeje nášho korčuľova-
nia už po tretíkrát. Celý program
je pekne spravený a moja dcéra
Andrejka, riaditeľka MM Arény,
s marketingovým riaditeľom Mi-
lanom Ladiverom vypracovali
nádherný projekt pre všetky deti,
ktoré sa chcú venovať korčuľova-
niu. Tento zimný štadión má ce-
loročnú prevádzku, to znamená
aj v lete. Obávam sa, že cez
prázdniny nebude dostatok voľ-
ných termínov, lebo už dnes
máme vypredané pre športovcov

a kluby z Ruska, Bieloruska,
Ukrajiny, Anglicka a dokonca aj
z USA a Kanady. Máme špičkovú
diagnostiku pre športovcov,
ktorú spustime v priebehu me-
siaca január. Predstavuje Top
športovú diagnostiku, ktorá is-
totne pomôže našim občanom
otestovať sa pri výbere športu
a je určená aj pre letné športy.“

„Krstným otcom“ zimného
štadióna sa stal majster sveta v
roku 2002 vo švédskom Göte-
borgu Jozef Stümpel, ktorý sa
netajil obdivom nad týmto die-
lom. „Mám z toho veľmi dobrý
pocit. Som rád, že sa postavila
krásna športová hala najmä pre
hokej. To ma na duši veľmi hreje.
Dostala sa mi veľká pocta, že
som sa stal krstným otcom zim-
ného štadióna. To mňa zaväzuje
a nájdem si trocha viac času
a budem tu častejšie chodievať.
Budem pozorovať, ako tu vyras-
tajú nové talenty nášho ľado-
vého hokeja.“ 

Primátor mesta Jozef Grapa
pozorne sledoval celú výstavbu
a má veľkú zásluhu na tomto
diele. Aj on na tento deň sa
veľmi tešil. „Dnešný deň je pre
Krásno a pre všetkých športov-
cov Kysúc veľkým sviatkom.
Splnil sa im dlhoročný sen. Otvo-
riť takýto športový areál je pre
mňa veľkou cťou, že som bol pri
tom. Zimný štadión nie je len ľa-
dová plocha, ale zahŕňa aj ďalšie
športoviská, ktoré sa tu nachá-
dzajú. MM Aréna bude pre
mesto Krásno nad Kysucou po-
skytovať veľký spoločenský prie-
stor, kde sa budú ľudia schádzať,
športovať a súčasne aj oddycho-
vať. V súčasnosti ľudia po práci
potrebujú vypnúť a pre všetkých
občanov to bude nesmierne
veľký prínos, ktorý ocenia časom.
Chcem poďakovať pánovi Mar-

tykánovi za toto úžasne dielo, do
ktorého investoval zarobené pe-
niaze z podnikania. Je to prvá
lastovička, že ľudia tieto peniaze
investovali do verejnoprospešnej
stavby. Potešilo ma, že v skúšob-
nej prevádzke bolo plné parko-
visko,“ vyjadril nadšenie
a spokojnosť Jozef Grapa. 

„V mene obyvateľov Kysúc
chcem poďakovať pánovi Marty-
kanovi za tento veľkolepý a jedi-
nečný počin, ktorý zrealizoval
v Krásne nad Kysucou. Každý,
kto príde do MM Arény, myslím
si, že bude nadšený, aké fantas-
tické dielo tu vzniklo pre šport
a voľno časové využitie pre
všetky generácie. Je to naozaj
nevídané, že súkromný podnika-
teľ sa rozhodne zisky zo svojej
spoločnosti investovať do tohto
verejnoprospešného diela. To si
nemôžu dovoliť ani veľké mestá
na Slovensku. O to viac si od nás
všetkých zaslúži úprimné slová
vďaky a podpory, aby toto dielo
žilo podľa jeho predstáv“, vyznal
sa poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky Ján Podma-
nický. 

Do budúcna chystajú cen-
trum športovej prípravy (k dis-
pozícii bude trenažér pre
hokejistov, tzv. Skatemill a
suchý ľad, diagnostika i testo-
vanie), detský svet a bude do-
končená kongresová sála. 

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok 06:00 – 22:00
Utorok 06:00 – 22:00
Streda 06:00 – 22:00
Štvrtok 06:00 – 22:00
Piatok 06:00 – 22:00
Sobota 06:00 – 22:00
Nedeľa 06:00 – 22:00

www.mmarena.sk

Na fotografii: Zo slávnostného otvorenia nového zimného šta-
dióna. Spoločne prestrihli pásku poslanec NR SR Ján Podma-
nický, primátor mesta Jozef Grapa, podnikateľ Miroslav Martykán
a hokejista Jozef Stümpel.

MM arÉNa je v súčasnosti najmodernejšou a najlepšie vybavenou arénou na slovensku. V jej
priestoroch sa budú organizovať kempy, reprezentačné stretnutia, turnaje či zápasy. K dispozícii
je ľadová plocha, ktorá má medzinárodné parametre a celoročnú prevádzku, fitcentrum, 
telocvičňu, zrkadlovú miestnosť, reštauráciu a wellness. 

Na fotografii: Turisti navštívili naše mesto a pozreli si spolu s pri-
mátorom výstavu s mamutom v kultúrnom dome.

V dňoch 25. – 28. januára 2018 sa uskutočnil 51. Zimný zraz Kst a stretnutie toM, 
10. Medzinárodný zimný zraz turistov v susednej obci oščadnica, kde sa prihlásilo viac ako 1500
účastníkov z celého slovenska, ale i zahraničia.

Miroslav Škrobian získal ocenenie Kysucký 
tréner roka 2017 za rozvoj vzpierania v Krásne
a vedenie mladých vzpieračov. 

Žiaci 7. ročníka boli na lyžiarskom výcviku

MM ARÉNA 
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Krásno nad Kysucou 
Raj pre osadovú cykloturistiku
Krásňanské osady čoraz častejšie lákajú turistov a dokonca aj nadšencov horskej cykloturistiky.
už v knihe Krásno nad Kysucou Prechádzky mestom sme spracovali osady a pamiatky v nich.
Nový projekt je o pozvánke na horské chodníky a návrat do hôr a prírody. Minulý rok sa konal
horský pretek „Krásňanský drapák“, ktorý prechádzal našou krásnou prírodou. Ešte dnes 
v niektorých osadách žijú pôvodní obyvatelia, no väčšinou chalupy slúžia už len ako víkendové
a prázdninové domy. okrem krásnej prírody a relaxu možno nájsť v osadách stopy minulosti,
ako kaplnky a kríže, ktoré pripomínajú rôzne udalosti. cestu lemuje aj mnoho krížov a na viace-
rých miestach sú studničky. Každá osada má svoj vlastný príbeh a stopy tu zanechali ľudia, ktorí
osade prenechali svoje meno. Medzi najstaršie osady patrí osada u sýkorov, Vlčov, Nižné Vane.
Naše osady sú krásne nielen v letnom období, ale nádherné sú aj v zime.      ľubica Podoláková

Cesta prírodou povedie krás-
nymi osadami, v ktorých sa v mi-
nulosti žilo a získali meno hlavne
podľa ľudí tu žijúcich. Trasa pove-
dieme celým Krásnom.
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