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V tomto čísle nájdete:

Aké je Krásno krásne
Nové autobusové zastávky

Nové investičné aktivity 
v našom meste

Futbalové ihrisko s umelou
trávou, vynovenie interiéru

reštaurácie Kolkáreň, 
výmena lavíc v škole

Ku vlakom chodí 
viac autobusov

Nové spoje využívajú 
pracujúci i študenti

Tematická dvojstrana 
o novom projekte

Cyklotrasy našimi osadami

„Na krídlach fantázie“
Knižnica v Krásne v marci pripra-
vila pre svojich čitateľov zábavné
popoludnia s rozprávkou. Žiaci 4.
ročníka s pani učiteľkou Dankou
Murčovou si spoločne prečítali roz-
právku od autorky Boženy Němco-
vej O kocúrovi, kohútovi a kose.
Šikovné ručičky detí sa zahrali na
malých ilustrátorov. Vďaka detskej
fantázii vznikli veľmi pekné ilustrá-
cie, ktoré si vystavili na nástenku.

s. 3

s. 8-9

s. 3

Krásňanské deti vytvorili krásne ilustrácie

Srdečne pozývame na podujatia
stavanie mája
30. apríl 2018 o 17.00 hod.
stavanie mája sa bude konať pred
mestským úradom. tradičné podu-
jatie obohatí aj  kultúrny program, 
v ktorom vystúpi vrabčiar, sedmo-
hlások a poľská skupina spod kikuli
– Zespót regionalny. váľanie mája
sa uskutoční v piatok 1. júna 2018.

Deň matiek
13. máj 2018 
Už teraz sa tešíme na druhú májovú
nedeľu na Deň matiek. v kultúrnom
dome sa predstavia detičky, ktoré si
pripravili krásny program pre ma-
mičky, babičky. je to zážitok, darček
a zároveň dojatie pre tých, ktorí sa
o nás starali. Oplatí sa prísť pozrieť.

Deň Detí s rytiermi
10. jún 2018 od 14.00 hod.
Deň detí sa bude konať v zmenenom termíne v nedeľu
10. júna 2018. Uskutoční sa na námestí s fontánou.
Okrem tradičných aktrakcií budú môcť naše deti zažiť aj
niečo nové. Predstavia sa rytieri z Historického spolku
sv. Šebastiána, sokoliari a kone. Deti si budú môcť vy-
skúšať, aké je to stať sa rytierom, zahrajú sa stredoveké
hry a budú si môcť vyskúšať aj zbrane a odev rytiera.

Novinka: svätOjánska neDeľa 
obľúbené špeciality pre všetkých
bohatý kultúrny program 
24. jún 2018
novým podujatím bude festival dobrého jedla, kde pred-
stavíme aj naše krásňanské pivo. Pozývame vás v túto
nedeľu, aby ste sa prišli naobedovať na námestie a spolu
s nami strávili sviatočný obed netradičným spôsobom.
na svätojánskom jarmoku budú ľudoví výrobcovia. Bude
sa konáť aj Folklórny festival. k dobrému jedlu patrí
dobrá hudba.
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Do zrekonštruovanej rad-
nice začali prichádzať primá-
tori a starostovia obcí okresu
Čadca. Prítomní pochválili
premenu mestského úradu.
Na úvod predseda ZMOK-u
Ing. Jozef Grapa predstavil
pani županke a podpredse-
dovi Žilinského samospráv-
neho kraja svojich kolegov zo
samosprávy. Následne odo-
vzdal slovo Ing. Erike Jurino-
vej, ktorá oboznámila prítom-
ných o svojich predstavách
pri napĺňaní svojho mandátu,
a vyjadril sa aj podpredseda
RNDr. Peter Dobeš, ktorý
oboznámil o kompetenciách a
požiadavkách samosprávy a
ďalšej spolupráci.

Po živej diskusii nasledo-
vali pracovné otázky, ktoré
trápia kysuckú samosprávu.
Predseda informoval staros-
tov a primátorov o schválenej
a pripravovanej legislatíve, o
obecnom zriadení, zákon o
sociálnych službách o opatro-
vateľskej službe, o pripravova-
nom stavebnom zákone a

ďalších legislatívnych úpra-
vách. Samosprávy vyslovili
súhlas s pripravovanou legisla-
tívou a budú ju pripomienko-
vať aj na celoštátnom
zasadnutí ZMOS-u. Na sneme
sa zvolili aj delegáti z titulu
funkcie, na čele so súčasným
primátorom Ing. Jozefom
Grapom. Navrhli tiež člena
predstavenstva vodárenskej a
kanalizačnej spoločnosti
Sevak. Riaditeľ Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Mgr.
Jozef Cech informoval o aktu-
álnom stave nezamestnanosti
a avizoval novú spoluprácu
pre nezamestnaných ľudí,
ktorí sú evidovaní na Úrade
práce.

Zasadnutie ZMOK-u po-
tvrdilo, že ťažkostí v samo-
správe nie je málo, ale všetci sú
si vedomí, že len vďaka usilov-
nej práci starostov, primátorov
miest, ale aj zamestnancov sa-
mospráv sú naše mestá a obce
krajšie, vynovenejšie a posky-
tujú modernejšie služby obyva-
teľom Kysúc.

Vzhľadom na prejavený
záujem o nový zimný štadión
sa presunuli členovia snemu
do priestoroch MM Arény,
kde si spoločne prešli prie-
story novej športovej haly.

Skonštatovali, že MM Aréna
je unikátny projekt v rámci
Slovenskej republiky, ktorú
navštevujú aj športovci zo za-
hraničia.

Zasadnutie Združenia miest a obcí Kysúc sa konalo 8. marca 2018 na mestskom úrade, kde primátor
mesta a zároveň predseda Ing. Jozef Grapa zvolal členov Združenia miest a obcí na zasadnutie snemu.
Nechýbala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová s podpredsedom RNDr. Pe-
trom Dobešom.

Nové autobusové zastávky 
budú čoskoro v celom meste

Mesto začalo s moderni-
záciou zastávok už v mesiaci
marec. Ako prvú zastávku vy-
menili na Rázcestí, kde sa vy-
strieda najviac cestujúcich.
Táto zastávka je križovatkou
všetkých ciest a zároveň naj-
väčšou, kde sa dá nastúpiť na

smer Žilina či Čadca a okrem
toho tu stoja aj diaľkové auto-
busy. 

V súčasnosti prebieha mo-
dernizovanie autobusových
zastávok v celom meste Krás -
no, čo nasvedčuje tomu, že
mesto sa aktívne zapája do

nových výziev a spolufinan-
cuje úspešné projekty. 

Postupne budú nasledo-
vať aj ďalšie autobusové za-
stávky v ostatných častiach
nášho mesta – pri bytovkách
na stanici a ďaľšie.

Plechové zastaralé a už aj
špinavé búdky nahradili mo-

derné nové sklenené za-
stávky, ktoré okrem iného pri-
pomínajú, aby cestujúci dbali
na čistotu a neničili zastávku,
ako sa to v minulosti dialo.
Veríme, že tentokrát to tak
nebude a že spoločne dosiah-
neme, aby naše mesto bolo
krajšie a čistejšie.

Zastávka na Rázcestí je prvou novou presklenou za-
stávkou v meste. Nový dizajn čakaciemu miestu
dala firma ALUMETAL Krásno. Postupne sa 
plá nu je výmena všetkých zastávok.

Autobusové spoje ku vlakom chodia častejšie
Novinku oceňujú hlavne študenti a pracu-
júci, ktorí chodia vlakom. Študenti môžu
využívať bezplatné cestovanie vlakmi.

v meste krásno nad kysucou sa posilnili autobusové
spoje ku vlaku. v minulosti bol problém s dochádza-
ním, keďže ku vlakom chodilo málo autobusov. túto
novinku začali využívať nielen naši občania, ale aj
ľudia zo Zborova, starej Bystrice a celej Bystrickej do-
liny. Posilnené autobusové spoje sú výhodné aj pre
študentov, ktorí cestujú vlakmi, keďže majú vlak za-
darmo. 

Posilnením tejto dopravy sa tak znížil počet ľudí
presúvajúcich sa autom a viac sa začala využívať vla-
ková a autobusová doprava. Parkovisko pri stanici je
prázdnejšie a ľudia obmedzili chodenie autami, čo je
lepšie aj pre životné prostredie.

Krásno sa stáva centrom dôležitých
stretnutí kysuckej samosprávy
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Z diára primátora
5. 2. Rokoval s investormi ohľadom výstavby obyt-

ných domov v časti kalinov.
6. 2. jednal so starostom milówky (Poľsko) ohľa-

dom spolupráce pri príprave projektov eÚ. •
jednal ohľadom diaľnice. • Prijal zástupcov
školského úradu a jednal s nimi o ďalšom vý-
voji škôl na stredných kysuciach.

8. 2. Rokoval ohľadom kamerového systému a za-
vedenia kamier. • Pripravoval snem Združenia
miest a obcí kysúc.

9. 2. Prijal fašiangový sprievod detí zo ZŠ na mest-
skom úrade.

11. 2. Zúčastnil sa na výročnej členskej schôdze ha-
sičov a zároveň aj udeľovania ocenení najak-
tívnejším členom DHZ krásno.

12. 2. Rokoval o výstavbe D3 so sekčným šéfom mi-
nisterstva dopravy a zástupcami nDs. • jed-
nal so starostkou mostov u jablunkova
ohľadom projektov.

13. 2. stretol sa s projektantami ohľadom vypraco-
vania generelu miestnych komunikácií.

14.-15. 2. Zúčastnil sa na Rade Zmos na Štrbskom
Plese.

16. 2. stretol sa so starostami a primátormi kysúc
na veľtrhu cestovného ruchu v Prahe.

19. 2. navštívil 95-ročnú pani viktóriu kopáskovú.
20. 2. jednal s riaditeľom odboru dopravy a gene-

rálnym riaditeľom správy ciest Žsk ohľadom
vybudovania kanála pri ceste II/520. • Roko-
val ohľadom motorizovanej pohotovostnej
jednotky.

21. 2. Príprava ohľadom poľsko-slovenských projek-
tov a projektu výstavby cyklotrasy.

22. 2. Rokoval na UPsvaR v čadci o otázkach za-
mestnanosti.

23. 2. Zúčastnil sa výročnej členskej schôdze tj ta-
tran krásno, kde sa oceňovali najlepší špor-
tovci za rok 2017.

26. 2. jednal ohľadom rozšírenia zberného dvora.
27. 2. Privítal novonarodených Krásňanov na mest-

skom úrade.
28. 2. jednal ohľadom rekonštrukcie budovy policaj-

ného zboru.
1. 3. Zúčastnil sa na Územnej školskej rade pri Žsk

ohľadom rozvoja škôl a školských zariadení. •
Rokoval ohľadom rekonštrukcie strechy na
kultúrnom dome. • Pripravoval s projektan-
tom rekonštrukciu a zateplenie kolkárne.

5. 3. Rokoval o zlepšení separovaného zberu v
meste ohľadom organizácie, výrobcov a do-
vozcov.

6. 3. Bol na kontrolnom dni stavby Bytových
domov 24 a, B, C.

8. 3. Zúčastnil sa na sneme Zmok. • Rokoval ohľa-
dom rekonštrukcie elektrických sietí s pred-
sedom predstavenstva sse. Do krásna sú
plánované investície za niekoľko miliónov eur.

9. 3. jednal s projektantom a realizátorom verej-
ného obstarávania ohľadom výstavby cyklo-
trasy.

12. 3. Zúčastnil sa na poslaneckom grémiu so župan-
kou Žsk. • jednal s projektovou manažérkou
ohľadom odkanalizovania stredných kysúc.

13. 3. Rokoval v Bratislave na ministerstve poľno-
hospodárstva ohľadom výstavby cyklotrasy a
ministerstve životného prostredia ohľadom
projektu zberného dvora a odkanalizovania.

14. 3. viedol rokovanie mestského zastupiteľstva.
17. 3. Zúčastnil sa v čadci na oceňovaní žiakov fut-

balistov.
19. 3. Zúčastnil sa na zastupiteľstve na Žsk.
22. 3. Rokoval s primátorom z milówky ohľadom

prípravy neinvestičných projektov.
29. 3. Zúčastnil sa na slávnostnom Dni učiteľov v

kultúrnom dome.
9.4. stretol sa v Základnej škole mládežníckej s

budúcimi prváčikmi. • Bol prítomný na kurze
korčuľovania v mm aréne, kde boli naši žiaci.

10.4. Zúčastnil sa na rade Zmos na Štrbskom
plese.

11.4. Rokoval s poľskými partnermi a zástupcami
ministerstva pôdohospodárstva ohľadom vý-
stavby a rozšírenia cyklotrasy.  

13.4. Rozdával občanom muškáty ako poďakova-
nie za to, že sa zúčastnili upratovania mesta
v rámci Dňa Zeme.

18.4. Rokoval s prezidentom firmy eliastech o roz-
šírení závodu v krásne.

18.4. stretol sa s oslávencami seniormi v reštaurácii
kolkáreň.

Dňa 27. februára 2018 sa
po prvýkrát v tomto roku
uskutočnilo uvítanie detí do
života. Za uplynulé obdobie
november 2017 – do polovice
januára 2018 sa narodilo 21
detí, z toho 12 dievčat a 9
chlapcov, ktoré sa v utorok
stretli na mestskom úrade. 

Po krátkom programe detí
z Materskej škôlky Prvo-
sienka srdečne všetkých priví-
tal primátor mesta Ing. Jozef

Grapa. Vo svojom príhovore
vyzdvihol najmä význam ro-
diny a výchovy. Všetkým
drobčekom poprial najmä
zdravie, krásne detstvo a rodi-
čom veľkú trpezlivosť pri ich
výchove. 

Prítomní sa zapísali do Pa-
mätnej knihy Mesta Krásno
nad Kysucou a prevzali si od
primátora mesta červenú
ružu a darčekovú poukážku
ako poďakovanie za prínos
pre mesto. 

Želáme rodičom a ich rato-
lestiam veľa zdravia, lásky, po-

rozumenia a drahocenného ro-
dinného tepla. SPOZNALI
SME: Mia Wiseman, Samuel
Suriak, Dominika Poláková,
Sofia Gavlasová, Samuel Mac-
kovčák, Tamara Kormancová,
Vanesa Byráková, Daniel Šad-
lák, Ema Kašubová, Matej
Vojtuš, Ela Šamajová, Viktó-
ria Kyzeková, Michal Šuráb,
Nina Petrikovičová, Alexandra
Fekulová, Samuel Melicher,
Tania Repčíková, Michaela
Delinčáková, Andrej Kubáň,
Viliam Bajkai, Adam Kučák.

„Dieťa je najkrajším kvetom lásky a je aj Vašou budúcnosťou, ktorá Vás zaväzuje vytrvať pri ňom a vycho-
vať malého človiečika v skutočného človeka. To je najväčším životným úspechom.“

Slávnosť vítania najmladších

OtváraCie HODiny
Pondelok 10.00 – 18.00
Utorok 10.00 – 18.00
streda 10.00 – 18.00
Štvrtok 10.00 – 18.00
Piatok 10.00 – 18.00
Obed: 11.30 – 12.00

súťaž pre mladých čitateľov
mesto krásno nad kysucou, mestská knižnica a noviny krás-
ňan vyhlasujú čitateľskú súťaž

„O najlePŠieHO čitateľa“
súťažiaci sa prihlásia v mestskej knižnici a v období do 15.
júna 2018 si budú požičiavať a čítať knihy z knižnice. kto ich
prečíta najviac, vyhráva. najlepších čitateľov vyhlásime 
a oceníme na ukončení školského roka. 

kOntakt
mestská knižnica 
1. mája 1538, 
023 02 krásno nad 
kysucou
telefón: 041/43 85 239
kniznica@mestokrasno.sk

Deti z Materskej školy Prvosienka vystúpili so svojím programom.

Primátor mesta sa poďakoval všetkým, ktorí pomohli pri upra-
tovaní mesta, a všetkým, ktorým záleží na našom meste
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UZn. č. 1/2018 – mZ schvaľuje návrhovú
komisiu v zložení – mgr. martin Ondruška,
mgr. jozef mozol, overovateľov zápisnice
– mgr. margita Ďurišová, marta Buková
a program rokovania doplnený o komu-
nitný plán sociálnych služieb.

UZn. č. 2/2018 – mZ schvaľuje trvalú
prebytočnosť majetku mesta krásno nad
kysucou a spôsob jeho prevodu – preda-
jom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
pozemok p.č. knC 9245/9 – orná pôda
o výmere 69 m2, ktorá je vedená na lv
1812 za cenu 1,- euro pre František Bu-
chta a manželka eva Buchtová, rod. Peča-
lová, obaja bytom 023 02 krásno nad
kysucou, kalinov 1464 v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného zreteľa
– pozemok sa nachádza pri ich rodinnom
dome. náklady spojené s vkladom do ka-
tastra hradia kupujúci.

UZn. č. 3/2018 – mZ schvaľuje zmluvu
o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice č.s.
1594 postavenej na parcele Ckn – 203/3
a pozemku – parcela Ckn 203/3 – zasta-
vané plochy a nádvoria o výmere 289 m2
v k.ú. krásno nad kysucou, zapísané na lv
1812. 

UZn. č. 4/2018 – mZ schvaľuje zámennú
zmluvu uzatvorenú medzi mestom krásno
nad kysucou a mgr. Petrou kupčuljako-
vou, rod. novotnou, bytom krásno nad
kysucou 282 o zámene pozemkov knC č.
6417/166 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 na lv 1812, ktorého vlastníkom je
mesto krásno nad kysucou a knC č.
6417/169 – ostatné plochy o výmere 
21 m2 na lv 2893 v k.ú. krásno nad kysu-
cou, ktorého vlastníčkou je mgr. Petra
kupčuljaková, rod. novotná, bytom
krásno nad kysucou 282. 

UZn. č. 5/2018 – mZ odročuje žiadosť
ing. martina čimboru, bytom krásno 103
do budúceho zastupiteľstva s tým, že
k svojej žiadosti doloží návrh riešenia.

UZn. č. 6/2018 – mZ neschvaľuje žiadosť
t. Brosa, Oščadnica 898 o odkúpenie po-
dielu na pozemku a odporúča msÚ zorga-
nizovať stretnutie s p. Brosom
o vy spo riadaní pozemkov.

UZn. č. 7/2018 – mZ bod programu pre-
nájom priestorov bývalej požiarnej zbroj-
nice odkladá na ďalšie zastupiteľstvo.

UZn. č. 8/2018 – mZ ruší uzn.č. 30/2013
zo dňa 15. 5. 2013.

UZn. č. 9/2018 – mZ berie na vedomie
zápisnicu z kultúrnej komisie a schvaľuje
rozdelenie dotácii podľa návrhu kultúrnej
komisie doplnené o návrhy prednesené na
mZ.

UZn. č. 10/2018 – mZ berie na vedomie
správu o hospodárení mestského podniku
krásno nad kysucou za rok 2017.

UZn. č. 11/2018 – mZ schvaľuje prevod
časti pozemku knC 12609/32 zastavané
plochy a nádvoria o výmere cca 639 m2 od
slovenského pozemkového fondu Brati-
slava za účelom výstavby verejnoprospeš-
nej stavby – parkoviska v rámci projektu
cyklotrasy „výstavba cezhraničnej slo-
vensko – Poľskej turistickej trasy“.

UZn. č. 12/2018 – mZ schvaľuje pridele-
nie trojizbového bytu v bytovom dobe č.
2053/7 – stanislave Homolovej a partne-
rovi, krásno nad kysucou 1997 od 1. 6.
2018 a pridelenie uvoľneného dvojizbo-
vého bytu v bytovom dome č. 1997 pre
júliu Paršovú, krásno nad kysucou 1499
od 1. 6. 2018. v prípade neobsadenia bytu
pokračovať podľa návrhu: 1. Šušková re-
náta, krásno, 2. Hájková miroslava
krásno, 3. kasajová simona krásno, 4.
mudríková (kasajová) anna, klokočov.

UZn. č. 13/2018 – mZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (ŽonFP) na projekt s ná-
zvom „Zberný dvor v meste krásno nad
kysucou“, kód výzvy: OPkZP-PO1-
sC111-2017-33. maximálna výška celko-
vého spolufinancovania vyššie uvedeného
projektu zo strany mesta je 35 082,96 eur
z celkových oprávnených výdavkov
701 659,19 eur, pričom výška neoprávne-
ných výdavkov projektu je 0,00 eur.

UZn. č. 14/2018 – mZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (ŽonFP) na projekt s ná-
zvom „Priblížme sa k spoločnému
prírodnému a kultúrnemu dedičstvu“, kód
výzvy: interreG v-a sk-CZ/2018/05.
maximálna výška celkového spolufinanco-
vania vyššie uvedeného projektu zo strany
mesta je 5 000,00 eur z celkových opráv-
nených výdavkov 100 000,00 eur, pričom
výška neoprávnených výdavkov projektu
je 0,00 eur.

UZn. č. 15/2018 – mZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o poskytnutie pod-
pory formou dotácie z environmentálneho
fondu pre rok 2018 – Oblasť l. Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verej-
ných budov vrátane zatepľovania na pro-
jekt s názvom „Zníženie energetickej

náročnosti budovy ZUŠ v krásne nad ky-
sucou“. maximálna výška celkového spo-
lufinancovania vyššie uvedeného projektu
zo strany mesta je 7 080,68 eur z celko-
vých oprávnených výdavkov 141 613,68
eur, pričom výška neoprávnených výdav-
kov projektu je 0,00 eur.

UZn. č. 16/2018 – mZ schvaľuje:
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie
na projekt s názvom: „stavebné úpravy
v kotolni súp. č. 83 v krásne nad kysucou“,
kód výzvy: výzva číslo vi. Prezídium Ha-
sičského a záchranného zboru 2018. 
maximálna výška celkového spolufinanco -
vania vyššie uvedeného projektu zo strany
mesta je 2 110,00 eur z celkových opráv-
nených výdavkov 32 110,93 eur, pričom
výška neoprávnených výdavkov projektu
je 0,00 eur.

UZn. č. 17/2018 – mZ berie na vedomie
Plán činnosti krasbyt, s.r.o. na rok 2018
a rozbor hospodárenia za rok 2017.

UZn. č. 18/2018 – mZ berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti kontrolórky
za rok 2017.

UZn. č. 19/2018 – mZ schvaľuje:
1. vykonanie preventívnych protipožiar-
nych prehliadok v zmysle §23 zákona nr
sr č. 31/2001 Z.z. všetky objekty súkrom-
ných fyzických osôb v časti mesta: kali-
nov, Barancov, Hackov, lastovicov,
kuljovských, jedličník (od mosta sv. jána
po hranicu Zborova nad Bystricou)
2. vedúcich prehliadkových skupín
v zmysle § 24 zákona nr sr č. 314/2001
Z.z. týchto členov DHZ: marián Šustek,
krásno č. 247, Štefan Ploštica, krásno
1233, milan Buchta, krásno č. 935, michal
Gábor, krásno č. 1270, Pavol jacek,
krásno č. 1243, karol kasaj, krásno č.
1479, ján kopásek ml., krásno č. 1433,
Peter kopásek, krásno č. 1433, marián
kormanec, krásno č. 193, jozef kormanec,
krásno č. 1243, Peter Presalovič, krásno
č. 1331, vladimír rábik, krásno č. 1384,
František smržo, krásno č. 1378, miroslav
smržo, krásno č. 1378, miroslav tomčala,
krásno 457, Peter Zjavka, krásno č. 1314.

UZn. č. 20/2018 – mZ schvaľuje predaj
vodovodov a kanalizácií spoločnosti
sevak, a.s. Žilina a doporučuje primátorovi
mesta dojednať podrobnosti v zmluvách
so spoločnosťou sevak, a.s. Žilina.

UZn. č. 21/2018 – mZ schvaľuje komu-
nitný plán sociálnych služieb na roky
2018 – 2022.

uznesenia Mestského zastupiteľstva zo 14. marca 2018

Pomocou bezdrôtového
diskusného systému a soft-
véru sa uloží na disk záznam
rokovania či diskusie. Bezdrô-
tový rečnícky systém obsahuje
prijímaciu stanicu a 16 bez-
drôtových stolových mikrofó-
nov. Systém vyniká svojou
variabilitou a rýchlosťou spre-
vádzkovania, nie je potrebná
žiadna kabeláž. Výhodou je
výborná zrozumiteľnosť a
kvalitný audio záznam, ktorý
umožní prehrať vstup kaž-
dého rečníka zvlášť.

V utorok 27. marca 2018 sa
uskutočnilo v Dome kultúry v
Čadci diskusné fórum na
témy: Smart cities na Kysu-
ciach, Mobilita a integrovaná
doprava v regióne, Možnosti
pre rozvoj smart technológií.

Na podujatí MY s vami v
Čadci sa zúčastnili títo disku-
tujúci: Michal Kaliňák – ho-
vorca ZMOS Slovensko, Jozef
Grapa – primátor mesta
Krásno nad Kysucou, Milan
Gura – primátor mesta Čad -
ca, moderátor diskusie Brani-

slav Koscelník, Jitka Boldová
– manažérka spoločnosti TES
Media, s.r.o., a Peter Pobeha
– predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ SAD.

„Modernizácia je priro-
dzený proces a napreduje s vý-
vojom technológií. Všetci
disku tujúci sa zhodli na tom,
že človek sa vzdeláva celý
život, preto smart technológie
majú slúžiť občanom. Ako prví
sme zaviedli Integrované ob-
služné miesto občana (IOMO),

ktoré uľahčí vybavovanie úrad-
ných záležitostí. Čo sa týka
cestovania, občan je nerád,
keď musí cestovať dlho, nemá
dobré spojenie, musí čakať na
prípoj – smart technológie sú
na to, aby s týmto pomohli. 

Dnes presne vieme, koľko
cestujúcich nastúpi či vystúpi
na tej-ktorej zastávke. Aj
vďaka tomuto pri tomto pilot-
nom projekte stúpol počet ce-
stujúcich. Ľudia chodia menej
autami, vymenia ich za auto-
busy, sú uvoľnené parkoviská.

Študenti môžu využívať vlaky
zadarmo. Verím, že budeme v
tomto pokračovať, mali sme vy-
typované aj úseky na Orave či
v Rajeckej doline.“ uviedol pri-
mátor Jozef Grapa.

Záver diskusie patril otáz-
kam z publika a Michalovi
Kaliňákovi, ktorý sa poďako-
val spoločnosti Petit Press za
zorganizovanie diskusie a
dodal: „Jediné, čo potrebu-
jeme je to, aby IT slúžilo nám,
nie aby sme my slúžili jemu.“

Mesto Krásno nad Kysucou ako prvé na Kysuciach 
zaviedlo integrované obslužné miesto pre občana

Nové ozvučenie si vyskúšali 
poslanci počas zastupiteľstva
V stredu 14. marca 2018
sa uskutočnilo prvé ro-
kovanie mestského za-
stupiteľstva v tomto roku
s jednou novinkou, ktorou
je ozvučenie zasadacej
miestnosti. V zasadacej
miestnosti sa konajú rôz-
ne významné podujatia,
kde je ozvučenie nevyh-
nutnosťou.

Primátor mesta a poslanci počas mestského zastupiteľstva 14. marca 2018 v zasadacej miest-
nosti mestského úradu.

Moderné Smart technológie slúžia našim občanom a uľahčujú im život.



Z osady U Sýkorov je výhľad na mesto 
a na osady Vlčov a v diaľke U Jantov.

ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 9KrásňanZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 8Krásňan

Krásno nad Kysucou

Osady, ktorými sa budete môcť previesť
na bicykli, sa nachádzajú na strane na
Zákysučí, nad vlakovou stanicou, v
mestskej časti Blažkov a v časti Kalinov.

Vážení čitatelia Krásňana,
v rubrike Aké je Krásno krásne sme

Vás doteraz informovali o všetkom, čo sa
tu v poslednom čase urobilo. Pohľad 
z centra dnes upriamujeme na okolitú prí-
rodu a tradičný spôsob života – na naše
osady. Často ich navštevujeme počas pre-
chádzok, v zime na lyžiach, no je tu prie-
stor aj pre cyklistov. Naše osady stoja za
pozornosť. Po výstavbe cyklotrasy sme 
pristúpili k riešeniu a prepojeniu až do
osád. Po horských chodníkoch sa dá do-
stať aj do okolitých vrchov Kysúc. V tomto
roku vybudujeme a sprístupnime naše
osady aj pre širokú a turistickú verejnosť. 

Osady patria k prvým miestam, kde
sa Krásňania usadili. V niektorých do-
dnes žijú naši obyvatelia, ostatné sú mies-
tami pre víkendových návštevníkov.
Chceme taktiež zachovať krásu našej prí-
rody, obnovili sme studničky a pramene,
ktoré sa na týchto trasách nachádzajú 
(U Gavlasa, U Drozda, U Bohoviča, 
v Laznom Potoku). Pri studničkách sa
vytvorili oddychové minizóny s lavičkou,
informačnou tabuľou i odpadkovým
košom. Jedno je vybudovať a druhá vec
je, ako si túto našu krásu budeme chrániť

a starať sa o ňu. Nielen počas Dňa Zeme
je možnosť pridať sa a pomôcť so zbie-
raním odpadkov, ktoré sa po zimných
mesiacoch objavili. 

Nemalo by nám to byť ľahostajné,
keďže chceme pre budúce generácie za-

nechať čo najkrajšie prostredie. Všetky
projekty, ktoré podávame, sú hlavne pre
Vás a Vaše rodiny, aby ste sa tu cítili
dobre a aby ste mohli tráviť voľný čas 
v našom meste, pretože je tu stále čo ob-
javovať a nachádzať.

Starobylý tradičný spôsob života
Hranice medzi súčasným Krásnom 

a spomínanými obcami, ktoré sa v dáv-
noveku vyčlenili z chotára, vedú vrchmi.
Toto územie – časti mesta Krásno nad
Kysucou rozložené na úpätiach kopcov
lemujúcich mesto, bolo odjakživa osíd-
lené. V týchto krásňanských osadách bý-
vali ľudia starobylým, tradičným
spôsobom života. Mnohé sú obývané už
dnešným moderným spôsobom života –
po novom. Sú pospájané s centrálnou
časťou mesta a sú stále obľúbenejším tu-
ristickým cieľom domácich i turistov.
Nová doba priniesla nový športový feno-
mén bicyklovanie a cykloturistiku. Vybu-
dovaním unikátnej cyklotrasy okolo
rieky Bystrice sa vniesol do mesta čulý
ruch. Cyklotrasa je obľúbená medzi ro-
dinami nášho mesta.

Označenie horských osád 
Ďalším dôležitým medzníkom v roz-

voji mesta Krásna nad Kysucou je vybu-
dovanie a sprístupnenie, prípadne
dobudovanie a označenie horských osád
ležiacich nad mestom na účely horskej
cykloturistiky. Nazvali sme ju osadovou
cykloturistikou, lebo tieto trasy sú navzá-
jom pospájané, vedú najkrajšími hor-
skými osadami, sú variabilné, dajú sa
využívať po častiach alebo ako celý
okruh, sú určené pre všetky vekové kate-
górie cyklistov a milovníkov prírody. 
Z týchto trás sa ponúkajú prekrásne pa-
noramatické výhľady na okolité kopce.
Jednoducho neopakovateľný zážitok.

Z osád priamo do centra mesta
Nové cyklotrasy sú napojené na cen-

trum mesta, v ktorom je návštevník ví-
taný. Okrem toho, že tu má možnosť
využiť služby pre cestovný ruch, ocitne
sa v estetickom a príjemnom prostredí
nášho mesta. Zároveň môže návštevník
navštíviť aj kultúrne a spoločenské podu-
jatia, napr. Svätojánsky jarmok alebo
Dni mesta s bohatým kultúrnym progra-
mom. 

Jednou z hlavných ambícií projektu
je pozvať obyvateľov na tieto cyklotrasy,

aby sa zoznámili s krásami našej prírody
a radi sa sem vracali, lebo je veľmi málo
miest, kde len kúsok od moderného
mesta otvára svoju náruč príroda, naprík-
lad s kaplnkami, studničkami s osviežu-
júcou pitnou vodou. Týmto všetkým je
naše mesto Krásno nad Kysucou uni-
kátne – jeho premeny sú očividné nielen
v meste, ale aj v prírodnom prostredí.

Ľubica Podoláková

Na jeseň 2017 sa konal prvý pretek Krásňanský drapák, keď si prvýkrát mohli cyklisti
vyskúsať horský terén cez naše osady.

Počas Veľkého piatku sa konala krížová cesta do osady Gavlasov. Zúčastnilo sa jej
mnoho ľudí. Táto tradícia sa koná každoročne za dobrého počasia. Osada U Gavlasov
je ešte dnes zčasti obývaná, dá sa do nej dostať aj autom.



ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 11Krásňan10Krásňan

Veľkonočné obdobie sa
prakticky začína Kvetnou ne-
deľou alebo Nedeľou utrpenia
Pána. Je to posledná pôstna
nedeľa, ktorá je pripomienkou
triumfálneho vstupu Ježiša
Krista do Jeruzalema. Veriaci
si v tento deň priniesli do kos-
tola bahniatka, ktoré im kňaz
posvätil. V kostole sa spievali
pašie – opis utrpenia a smrti
Pána Ježiša, ako ho poznáme
z  evanjelií. Pripravili si ich
naši veriaci. Pašie sa predná-
šali v  kostole sv. Ondreja aj
počas Veľkého piatku. 

Po Kvetnej nedeli sa za-
čalo tzv. posvätné trojdnie.
Prvý deň – Zelený štvrtok je

dňom posvätenia oleja a spo-
mienky na poslednú večeru
Ježiša s  učeníkmi pred jeho
umučením. Zvony v tento deň
zaviazali, prestali zvoniť. Na
Veľký piatok, ktorý je dňom
utrpenia, ukrižovania a smrti
Ježiša Krista, sa v celom kraji
vyčasilo. V  dopoludňajších
hodinách prechádzala po
meste procesia veriacich
v čele s našimi kňazmi ICLic.
Mgr. Marianom Vojtekom
a Mgr. Samuelom Sojčákom.
Veriaci niesli kríž a modlili sa.
Krížová cesta viedla ku ka-
plnke do osady U  Gavlasa.
Popoludní sa v kostole spie-
vali pašie. Posledný deň trojd-

nia – Biela sobota bol litur-
gický, pretože sa nekonali bo-
hoslužby. Až po západe slnka,
teda o pol ôsmej večer sa aj
v  našom kostole uskutočňo-
vali obrady Bielej soboty. Ho-
vorí sa im tiež sviatok svetla.
V kostole bola tma, kým kňazi
nedoniesli veľkú sviečku – pa-
škál. Od nej si veriaci zapálili
svoje sviečky. Od Ježišovho
hrobu potom kňazi preniesli
Eucharistiu a umiestnili ju na
obetný stôl. Na konci obradov
opäť zazneli zvony na kostol-
nej veži. Išlo o tzv. rozviazanie
zvonov. Aj ono symbolizovalo
vzkriesenie Pána Ježiša, ktorý
vstal z  mŕtvych. Zmŕtvy-
chvstanie Krista je najdôleži-
tejšou udalosťou v  živote
Cirkvi a je aj podstatou našej
viery a  nádeje v  posmrtný
život. Oslavou vzkriesenia

boli potom Veľkonočná ne-
deľa a Veľkonočný pondelok
– naša Veľká noc. Ona je zá-
roveň aj oslavou príchodu jari
a novej radosti života.

LH

JUBILANTI
marec – apríl 2018

85 rokov
Agnesa Záteková

Margita Másláková
Jakub Bárdy

80 rokov
Oľga Jedináková

Barbora Jarabicová

75 rokov
Janka Gáborová
Anna Pošteková

Gabriela Kuljovská
Michal Konár
Anna Kuricová

Štefánia Maďarová
Viera Švábiková

70 rokov
Anastázia Čimborová

Jozef Kvašňovský
Anna Masariková
Mária Cyprichová
Emília Macejková
Darina Kašíková
František Biro

Anna Ďurčanová
Anna Koňušíková

Ing. Emil Kršo
Ľudmila Baranková

Stanislav Zachár
Jolana Blahovcová

Helena Frolová
Teobald Zátek

Po otvorení moderátorkou Z. Zuzčá-
kovou Gacíkovou prišiel pozdraviť a po-
ďakovať učiteľom primátor mesta Ing. 
J. Grapa. Vo svojom príhovore vyzdvihol
prácu učiteľov a poďakoval im za ná-
ročnú prácu pri výchove nových generá-
cií. Zaželal im najmä veľa zdravia,

trpezlivosť a množstvo dobrých nápadov.
Po krásnych a úprimných slovách, pristú-
pil primátor a starostovia obcí k samot-
nému oceňovaniu učiteľov plaketou J. A.
Komenského.

Za mesto Krásno nad Kysucou boli
ocenení: Ing. Alena Blahutová, Mgr.

Erika Mičicová, Mgr. Miroslava Čimbo-
rová, Katarína Šamajová, Iveta Kuricová,
Mgr.art. Miroslava Jurčová. Za obec Du-
najov: Mgr. Alena Kinierová, Mgr. Jana
Takáčová, Mgr. Martina Ščuryová. Za
obec Zborov nad Bystricou: PaedDr.
Jana Riečičiarová, Mgr. Dana Pavlíková,
Bc. Marta Capeková, Anna Targošová.
Za obec Oščadnica: PaedDr. Danka
Krkošová, Mgr. Peter Mosor, Mgr. Iveta
Majáková, Jolana Galvánková, Viera Lí-
šková, Bc. Anna Poláčková. Za obec Klu-
bina: PaedDr. Martina Smolková. Za
obec Svrčinovec: Veronika Urbánková,
Mgr. Jarmila Kupková, Mgr. Alena Var-
musová.

Po odovzdaní pamätných plakiet sa
učitelia zapísali do kroniky mesta, obce
a spoločnú fotografiu s primátorom a sta-
rostami obcí. Po oficiálnej časti, už do-
stali slovo herci zo Slovenského
komorného divadla z Martina s komé-
diou Kumšt, o priateľstve troch mužov,
o umení a o neviditeľnej hranici medzi
umeleckým majstrovstvom a podvodom,
ktoré rozosmialo všetkých prítomných.

Poďakovanie našim učiteľom
Oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti Dňa uči-
teľov sa stalo v našom meste peknou tradíciou na vy-
jadrenie vďaky a úcty k nim. Podujatie sa uskutočnilo
28. marca 2018 v rámci slávnostného programu, kde
si ocenení prevzali plaketu J. A. Komenského za obe-

tavú prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie
základných a materských škôl nielen nášho mesta,
ale aj okolitých obcí Dunajov, Oščadnica, Klubina,
Zborov nad Bystricou a Svrčinovec, ktoré patria pod
spoločný školský úrad Krásno.

Z farnosti Krásno nad Kysucou
☼ na návšteve v našom meste bol kňaz angel louis Pizarro z Chile.
☼ 1. sv. prijímanie sa tento rok bude konať 6. mája 2018 o 10.00 hod.
☼ sviatosť birmovania bude v sobotu 2. júna 2018 o 10.00 hod.
☼ Počas letných prázdnin sa pri kaplnkách tradične budú slúžiť sväté omše.

Veľkonočné sviatky v našej farnosti
Veľká noc má svoje dni – Veľký týždeň, ktoré si kaž -
dý rok pripomíname a s akousi nádejou sa k nim vra-
ciame. Patria tu najmä Zelený štvrtok, Veľký piatok,
Biela sobota a potom Veľkonočná nedeľa so svojím
voľným pokračovaním Veľkonočným pondelkom.   

Noví spoluobčania
MaTriKa
Samuel Čimbora
Eliška Drahňáková
Tara Pecikoza
Lucia Baroniaková

Nina Jaceková
Laura Majchráková
Barbora Jedináková

Navždy nás opustili

Helena Rábiková
Irena Kováčová 
Božena Ďurčanová
František Jesenský

Pavol Gavenčiak
Milan Zátek
Ing. Anna Rábiková
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Kalendár vývozu separovaného zberu 
Blažkov 26. 5. 23. 6.
krásno 27. 5. 24. 6.
kalinov 28. 5. 25. 6.

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

Jarné upratovanie v našom meste
S príchodom jari a slnečných lúčov sa ľudia častokrát s radosťou pustia do veľkého upratovania okolia
svojich domovov. Je potešiteľné, že mnohí z nich pridajú ruku k dielu a sú ochotní prispieť prácou na skrá-
šľovaní verejných priestorov. Do upratovania mesta sa po zime zapojili viacerí Krásňania, a to v termíne
od 10. do 21. apríla. Táto chvályhodná aktivita sa už niekoľko rokov realizuje v rámci Dňa Zeme. Tento
rok dobrovoľníci dostali od primátora mesta muškáty na výzdobu balkónov.

Do upratovania sa zapojili občania,
spoločenské organizácie, školy,

športovci, dobrovoľní hasiči, poslanci
mestského zastupiteľstva...

Čistenie mesta sa začalo už v marci
upratovaním priestoroch pred mest-
ským úradom. Mesto si už nemusí za-
požičiavať čistiace auto, v súčasnosti
disponuje vlastným, zakúpeným z do-
tácie poskytnutej Envirofondom.

Činnosti súvisiace s jarným uprato-
vaním zabezpečili zamestnanci Mest-
ského podniku, obyvateľmi mesta –
majitelia rodinných domov v spolu-
práci s predsedami vlastníkov bytov na
základe zorganizovanej brigády.

Upratovali sa verejné priestranstvá
bytových a rodinných domov od ciga-
retových ohorkov, robila sa údržba
trávnatých plôch, čistenie brehu rieky
Kysuca. Odstraňovali sa čierne skládky
odpadu a nepotrebného materiálu z ve-
rejných priestranstiev mesta. Vznik

čiernych skládok polícia mapuje 
a snaží sa dopátrať páchateľov, ktorí
nedodržujú VZN. Taktiež sa čistili ko-
munikácie.

Ako poďakovanie za pomoc a dobrú
vôľu pričiniť sa o skrášlenie prostredia,
zbaviť mesto špiny a neporiadku, si
mohli obyvatelia prevziať malú pozor-
nosť od primátora mesta Jozefa Grapu.
Ako darček dostali muškáty na výzdobu
balkónov či rodinných domov. 

Nové čistiace vozidlo

Zamestnanci mestského úradu pomáhali pri čistení námestia.

V dňoch od 9. do 13. apríla
2018 mohli žiaci v MM aréne
korčuľovať zadarmo. Žiaci 6. roč-
níkov ZŠ v rámci vyučovania
chodili korčuľovať do MM arény
na kurz korčuľovania, ktorý trval
týždeň. Mesto Krásno prispelo
na to, aby sa niektorí žiaci po pr-
výkrát mohli postaviť na korčule.
Kurz bude rozšírený aj na ďalšie
ročníky. „Naše mesto nadobúda
charakter mesta športu, okrem už

známych športov využívame
možnosť ich rozšíriť o korču-
ľovanie. V  súčasnosti pre
tento druh športu máme
ideálne podmienky,“ povedal
primátor mesta, ktorý sa bol
pozrieť na deti, ako to zvlá-
dajú na ľade.

Kurz korčuľovania v MM aréne:

Na nové školské lavice sa tešia najmä budúci prváčikovia. Fotografia vpravo je zo zápisu do 1. ročníka, ktorý sa uskutočnil 9. a 10.
apríla 2018. Pre rodiny predškolákov je to slávnostná udalosť.

Základná škola Mládežnícka

„Mesto chce podporovať 
športovanie mládeže“

ZŠ Mládežnícka Krásno nad Kysucou v súčasnosti navštevuje 580 žiakov. V poslednej dobe sa zrenovovali
triedy i zborovňa. Do všetkých tried postupne pribudli nové školské lavice a triedy budú vybavené aj 
interaktívnymi tabuľami.

Na záver spoločná fotografia. Všetci spokojní korčulia -
ri dúfajú, že v podobných podujatiach sa bude pokra-
čovať.

inforMácia 
pre občanov

k projektu „Kanalizácia“
Kanalizácia sa stáva v našom meste

hlavnou témou, keďže nie všetky domác-
nosti sú na ňu napojené. Projekt o odka-
nalizovaní stredných Kysúc by mal tento
problém vyriešiť. Cieľom projektu je zlep-
šenie odvádzania a čistenia komunálnych
odpadových vôd a zvýšenie spoľahlivosti
úpravy vody odoberanej z veľkokapacit-
ných zdrojov povrchových vôd v záujme
zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody
verejnými vodovodmi. 

Budú prebiehať aj stretnutia s obyva-
teľmi mesta, ktorí by mali záujem o prí-
pojku. Vďaka projektu im bude
umožnené pripojiť sa a hlavne zjednoduší
sa papierovanie okolo prípojky. Nebudú
musieť zháňať stavebné povolenie a ďal-
šie doklady.  Snahou projektu je, aby sa
veľký projekt zrealizoval s čo najmenšími
bariérami a problémami, aby boli občania
spokojní a mohli sa napojiť na novovybu-
dovanú kanalizáciu.



Ján Drahňák

Ludvík Ďurana

xxx
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Predseda TJ Tatran
Krásno Ján Zátek oficiálne
privítal primátora mesta Ing.
Jozefa Grapu, všetkých špor-
tovcov a funkcionárov nášho
mesta. Schôdze sa zúčast-
nilo 17 členov telovýchovnej
jednoty, ktorí zastupovali –

futsal, otužilcov, futbal, turis-
tický klub, atletický klub,
vzpieranie a bowling. 

Za nového predsedu Telo-
výchovnej jednoty TATRAN
Krásno nad Kysucou bol
zvolený na obdobie 2018 –

2020 Peter Kršiak. Prie-
bežne sa svojimi výročnými
správami prezentovali všetky
jednotlivé oddiely, kde spo-
menuli svoje úspechy z roku
2017.

Najlepším športovcom
mesta za rok 2017 sa stal

Vladimír Macura. Ocenený
bol aj doterajší predseda Te-
lovýchovnej jednoty pán Ján
Zátek za dlhoročný prínos a
pomoc pri vykonávaní funk-
cie predsedu telovýchovnej
jednoty.

Primátor Grapa a TJ Tatran Krásno
udelili ocenenia za športové výkony
Dňa 23. februára 2018 sa v zasadacej miestnosti Mestského úradu Krásno nad Kysucou konala výročná
členská schôdza TJ Tatran Krásno. Pred začiatkom schôdze zaspievala speváčka Michaela Martykánová
a následne sa začalo zasadnutie členskej schôdze. 

Len niekoľko dní chýbalo
na jeseň minulého roku 

k tomu, aby sa dokončilo prvé
futbalové ihrisko s umelou trá-
vou v okrese Čadca. Aj na-
priek avízu dodávateľa, ktorý
nás ubezpečil, že sa všetky za-
čaté práce dokončia, nestalo
sa tak. Slovenský futbalový
zväz vysúťažil jedného dodá-
vateľa umelého povrchu pre
viacero ihrísk, práve z tohto
dôvodu mu pravdepodobne
vznikol nadbytok práce na
Slovensku a neumožnilo mu
to dokončiť ihrisko. Dodáva-
teľovi stavby  stačilo len pár
slnečných dní na to, aby
mohol vyčesať trávu, zapraco-
vať spodnú vrstvu keramic-
kého piesku ako i zapracovať
gumené  granulované zmesí
do umelého trávnika. Už
prvým krokom na umelom
ihrisku zistíte, aké  je mäkké
a pohodlne sa po ňom behá,
o čom sa presvedčili naši žiaci
a dorast, ktorí tu odohrali nie-
koľko majstrovských zápasov.

Mesto Krásno nad Kysucou v posled-
nom období úspešne zrekonštruovalo
mestský majetok, ktorý má vo vlast-
níctve. Patria tu budovy staré viac ako
päťdesiat rokov, ktoré bolo treba zrekon-
štruovať. Po vydarenej rekonštrukcii ma-
terskej školy a mestského úradu nastal
čas zrekonštruovať aj ďalšiu budovu ma-
jetku mesta – Kolkáreň. 

Čiastočná rekonštrukcia priestorov
kolkárenskej dráhy a ubytovne sa urobila
už pred niekoľkými rokmi, zostalo zre-
konštruovať ďalšiu časť šesťdesiatročnej
budovy. V súčasnosti sa dokončili prie-
story reštaurácie a vstupnej haly, ktorá s
bowlingovou dráhou vytvára pekný
celok. Najväčšia sála v našom meste je
opäť dostupná na rôzne spoločenské
akcie či oslavy.

V reštaurácií sa výmenili radiátory,
staré boxy za stoly so stoličkami, vybrú-
sili parketovú podlahu, pridali sa ele-
gantné svietidlá, urobili sa nové omietky
a povaly, ktoré určite pridajú na atrakti-
vite v príjemnom prostredí. Na rekon-

štrukcii sa podieľal súčasný nájomník 
v spolupráci s mestom, ktoré chce ďalej
pokračovať v obnove exteriéru budovy
výmenou okien, zateplením budovy a tak
nadviazať na minuloročnú rekonštrukciu
strechy budovy. Reštaurácia patrí k naj-
výhľadavánejším priestorom v meste,
koná sa tu ročne mnoho podujatí a osláv. 

RešTAURácIA KoLKáReň, 
kde sa koná mnoho podujatí, je vynovená

Najlepším športovcom roka 2017 sa stal vzpierač Vladimír Macura.

Ján Drahňák Ján ZátekLudvík ĎuranaPeter Borovička

ocenení 
šporTovci

FUTBAL 
Branislav Macura
FUTSAL TíM 
CF GALACTICOS
Kamil Koleno
FUTSAL TíM 
FC DEBAKEL
Peter Borovička
ATLETICKý KLUB
Ján Drahňák
KRáSňANSKé MROŽE
Ludvík Ďurana
VZPIERANIE
Vladimír Macura

Radosť z nového
umelého ihriska

Prvé veľké futbalové ihrisko na Kysuciach s umelou trávou je 
dokončené. Slávnostné otvorenie bude v sobotu 12. mája 2018.
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Futbalisti majú výborné podmienky na tréningy.
Naše A mužstvo hrá III. ligu. Futbalová tradícia
v meste je veľmi silná. Tribúna je zaplnená väč-
šinou mužskými fanúšikmi, no v poslednom ob-
dobí už aj ženskými. Ženy majú vstup na zápasy
zdarma.

FUTBALISTI 
TJ Tatran Krásno

V súčasnosti A mužstvo trénuje Jaroslav Šidlo, ktorý
tu pred pár rokmi hrával. Dnes trénuje aj svojich spolu-
hráčov. V minulom roku trénovali našich futbalistov Pavol
Staňo a Mário Pečalka. 

V nedeľu 25. marca 2018 sa odohral zápas 16. kola.
Zápas sa odohral doma, v Krásne. Hralo mužstvo TJ Ta-
tran Krásno nad Kysucou proti OFK Teplička nad Váhom.
Zápas skončil víťazne pre naše mužstvo. V druhom pol-
čase dokázal dostať Krásno do vedenia svojim gólom
Adam Dzirbik a rozhodol tak o víťazstve 1:0.

„Bude to náročné, rozhodovať bude každý zápas. Jeden
zápas vyhráte alebo prehráte, ste hore alebo dole. Samo-
zrejme, chcem, aby sme to dotiahli čo najvyššie. Pre mňa
by bolo najväčším zadosťučinením, keď nám ľudia zatlie-
skajú po zápase,“ tréner Jaroslav Šidlo. Fotografie sú zo zápasu s OFK Teplička nad Váhom.

Horný rad zľava: Peter Staňo, Jaroslav Šidlo – tréner, Branislav Macura, Dominik Pagáč, Juraj Chupáč, Michal Novotný, Andrej Jaku-
bec, Tomáš Ševčík, brankár Martin Gavlák, kustód Miroslav Jaroš, primátor Ing. Jozef Grapa, Juraj Švábik, Vladimír Harman. Dolný
rad zľava: Matúš Ševčík, Filip Pagáč, Adrián Greguš, Matej Rajnoha, Václav Poništ, Adam Dzirbik, Boris Kopásek, Kamil Koleno, Boris
Beniač.


