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Dvojmesačník mesta KráSno nad KySucou

Nová veľkonočná výzdoba
na námestí s fontánou
D o k a ž D e j D o m ác n o s t i

Zvykli sme si, že na námestí pri kultúrnom dome sa konajú všetky veľ ké
podujatia a radi sa tu stretávame. S príchodom Veľ kej noci máme novú
výzdobu, tentokrát je veselá a hlavne venovaná najmenším.

Po dlhotrvajúcej zime a
nestálosti počasia, kedy sa
striedalo teplo s nepríjemným chladom nás teší, že
prichádza skutočná jar. Jar
so svojimi farbami a životom. Ožíva aj v meste a našich uliciach. Máme pred
sebou kresťanské veľkonočné sviatky a čaká nás
leto plné obľúbených podujatí, kde sa budeme stretávať. V decembri sme fontánu
vyzdobili adventným vencom so sviečkami a na jarné
obdobie je ozdobená zajačikom, ktorý poteší hlavne
najmenších. K veľkonočným
tradíciam u nás patrí aj šibačka a oblievačka dievčat,
ktorá sa často začína už na
veľkonočnú nedeľu. S novou
výzdobou prebehla aj fotosúťaž pri zajačikovi.

Pozývame na podujatia

Učitelia oslávili
svoj sviatok
V dome kultúry sa stretli
učitelia aj z okolia

Pokračujú práce
na výstavbe kanalizácie
Na viacerých úsekoch
pracujú na hlavnom
ťahu kanalizácie

Predstavujeme
spolky v meste
Otužilci Krásňanské mrože
obľubujú studenú vodu

Stavanie mája 30. apríl 2019
Oslava Dňa detí 2. jún 2019
Gurmánsky festival 23. jún 2019
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Výsledky I. a II. kola volieb prezidenta Sr 2019
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Voľ by prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnili v dvoch kolách. I. kolo sa konalo 16. marca
2019 a II. kolo 30. marca 2019. Prinášame podrobné výsledky oboch kôl. Hlasovalo sa aj vo
vestibule železničnej stanice, aby ľudia nemuseli dochádzať k voľ bám až do Základnej umeleckej
I. kolo – výsledky volieb 16. 3. 2019
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Slávnostné stretnutie učiteľov
Krásňan

na sviatok narodenín významného českého pedagóga jana amosa Komenského 28. marca
vychádza sviatok všetkých učiteľov, keďže Komenský má titul učiteľ národov. naši učitelia sa
stretli v piatok 29. marca 2019, aby oslávili svoj sviatok a niektorí z nich boli ocenení plaketou
j. a. Komenského za svoju učiteľskú prácu.

II. kolo – výsledky volieb 30. 3. 2019

Nový strojárensky podnik 3 Energy, s.r.o.

do Krásna nad Kysucou prichádza nová firma 3 Energy, s.r.o. V našom meste vzniká nový výrobný areál, ktorý
sa bude zaoberať strojárskou výrobou. Podnik prijíma ľudí na pracovné pozície: riadiace – manažérske a
výrobné – technológ, laborant, procesný operátor, vstupná a výstupná kontrola kvality.
Strojárský podnik sa bude zaoberať kovovýrobou. Bude tu linka
galvanických povrchových úprav, práškové lakovanie atepelné spracovanie – kaliareň. V meste tak pribudne 100 nových pracovných
miest. Podnik sa nachádza v priemyselnom parku, v časti Zábystričie. Firma so sídlom v Žiline pôsobí v tomto odvetví od roku 2009.
V súčasnej dobe sa v Žilinskom kraji nenachádza v žiadnom malom
ani strednom podniku podobne inovatívna, pokroková a komplexná
výrobná linka, ktorá by dokázala na jednom mieste vyrobiť súčiastky
a iné produkty a následne ich tepelne alebo povrchovo upraviť.
Svoje životopisy môžete posielať na kariera@3energy.sk, prípadne
poštou: 3 Energy, s. r. o., K cintorínu 36 , 010 04 Žilina.

Oceňovanie práce pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov sa stalo v našom meste
peknou tradíciou na vyjadrenie vďaky a úcty k nim. Ocenení si dňa 29. marca 2019 v
rámci slávnostného programu, ktorý sa konal v Kultúrnom dome v Krásne nad
Kysucou, prevzali plaketu J.
A. Komenského za obetavú
prácu pri vzdelávaní a výchove mladej generácie základných a materských škôl, a
to nielen nášho mesta, ale aj

okolitých obcí: Dunajov,
Oščadnica, Klubina, Zborov
nad Bystricou a Svrčinovec,
ktoré patria pod spoločný
školský úrad Krásno nad Kysucou. Po otvorení slávnosti
moderátorkou Zuzanou Zuzčákovou Gacíkovou prišiel
učiteľov pozdraviť a poďakovať sa im primátor mesta Ing.
J. Grapa, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol prácu učiteľov a poďakoval im za
náročnú prácu pri výchove
nových generácií. Zaželal im

Súťaž v čítaní kníh

najmä veľa zdravia, trpezlivosť a množstvo dobrých nápadov. Po krásnych a
úprimných slovách pristúpil
primátor a starostovia obcí k
samotnému aktu ocenenia
učiteľov z jednotlivých škôl
plaketou J. A. Komenského.
Za mesto Krásno nad Kysucou boli ocenení:
Mgr. Martina Kuljovská
Mgr. Michal Masnica
Mgr. Anna Šughová
Dušan Čuntala
Jaroslava Stasinková

odlož mobil, začítaj sa do knihy!

Mesto Krásno nad Kysucou, Mestská knižnica a noviny Krásňan
vyhlasujú čitateľskú súťaž „o najlEPšIEHo čItatEľa“. Súťažiaci sa
prihlásia v mestskej knižnici a v období do 15. júna 2019 si budú
požičiavať a čítať knihy z knižnice. Kto prečíta najviac, vyhráva.
najlepších čitateľov vyhlásime a oceníme na ukončení školského roka.

Dominik Urbaník Dis.art.
Po odovzdaní pamätných
plakiet sa učitelia zapísali do
kroniky mesta, obce a nechýbala ani spoločná fotografia.
O kultúrny program sa postaral spevák a zabávač Stanislav
Vitáloš, ktorý imitoval rôzne
osobnosti, ako napríklad
Magdu Pavelekovú, Václava
Havla, Vladimíra Mečiara či
Jozefa Krónera a tak svojím
umením rozosmial celé publikum.
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Z diára primátora
FEBRUÁR
6. 2. Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí k modernizácii železníc. • mal kontrolný deň na stavbe
bytovky. • mal pracovné stretnutie pracovníčok
spoločného školského úradu.

7. 2.
8. 2.

Bol v Bratislave na rokovaní na ministerstve
ohľadom projektov z eÚ.

stretol sa s p.Paštrnákom, šéfredaktorom novín
kysuce, ohľadom prezentácie mesta. • mal pracovné stretnutie k cyklotrase v Dunajove.

10. 2. Bol na výročnej členskej schôdzi hasičov, DHZ.
11. 2. mal pracovné stretnutie k projektu kompostérov pre domácnosti.

12. 2. Rokoval na Žsk v Žiline. • stretol sa s p.sedlá-

kom z alumetalu ohľadom zastávky. • Rokoval
s primárkou detského oddelenie ŽFn ohľadom
zastupovania pediatra v našom meste.

13. 2. Rokoval s vedením nDs ohľadom výstavby D3
v Bratislave.

27. 2. Privítal fašiangový sprievod detí zo ZŠ mládež-

níckej v podaní detského súboru sedmohlások.

28. 2. jednal na inštitúciách štátnej správy ohľadom
stanovísk k investičným akciám v meste.

MAREC
1. 3. mal pracovnú poradu so zamestnancami.
4. 3. Riešil nájom v Zs Ds a dom kultúry s riaditeľom
5. 3.
6. 3.
7. 3.
11. 3.

Prijal starostu a vicestarostu z Frenštátu pod
Radhoštěm a rokovali o ďalšej spolupráci.

Rokoval s kontrolnou skupinou z ministerstva
k projektu cyklotrasy. • jednal s investorom
o umiestnení novej investície.

12. 3. mal kontrolný deň na stavbe bytovky.
13. 3. viedol mestské zastupiteľstvo.
14. 3. Zúčastnil sa komisie dopravy na Žsk. • Bol na

rade školy pri soŠDas krásno. • mal stretnutie
s pracovníkmi sevaku k projektu kanalizácie.

18. 3. Rokovanie so župankou na Žsk. • Bol blahože-

20. 2. Bol na školení členov okrskových komisií k voľ-

20. 3. mal zasadnutie správnej rady pre otázky zames-

21. 2. viedol prípravy podujatia Dňa učiteľov. • Dával

21. 3. mal na návšteve žiakov a pedagógov v rámci vý-

22. 2. Raňajkoval so zamestnávateľmi na ÚPsvaR v

24. 3. otvoril školenie hasičov.
25. 3. Bol prítomný na zastupiteľstve na Žsk.
26.-27. 3. mal pracovné stretnutie primátorov a staros-

konzultácie pri diplomovej práci k cyklotrasám.

čadci.

25. 2. mal pracovné stretnutie so župankou na Žsk za

účelom prerokovania priorít jednotlivých investícií plánovaných v okrese čadca.

26. 2. Rokoval o harmonograme výstavby diaľnice D3

na kysuciach. • mal stretnutie na sevaku ohľadom rekonštrukcie a výstavba vodovodov a kanalizácie. • Bol na valnom zhromaždení oo CR
malá Fatra.

čadca. • Zúčastnil sa na voľbách prezidenta.

lať k jubileu 90 rokov Františka jarabicu. • Bol
na výročnej schôdzi Ligy proti reumatizmu.

tnanosti na ÚPsvaR čadca.
učby o správe mesta.

tov v Podbanskom.

28. 3. Rokoval na ministerstve ohľadom projektov z
eÚ.

29. 3. Bol na slávnostnom oceňovaní učiteľov z krásna
a okolitých obcí.

30. 3. Bol hlasovať vo voľbách prezidenta sR.

Nastúpenia náhradníka za poslanca do mestského zastupiteľstva
Na konci februára 2019 bola na mestský úrad doručená písomnsť „Vzdanie sa
mandátu poslanca mestského zastupiteľstva“ od dnes už zosnulého p. Milana Buchtu. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č.
180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ak zanikol mandát

Koncom minulého roka prebiehali práce a stále pokračujú na kanalizácii v časti Blažkov a hneď,
ako sa vyčasilo, práce pokračovali v Kalinove a začnú aj v časti Zákysučie. Vďaka priaznivému
počasiu práce postupujú rýchlo, robia sa rozvody po hlavných uliciach a k jednotlivým domom.
Práce budú prebiehať celý rok a na budúci rok sa budú upravovať cestné komunikácie.

Robil rozhovor do novín mY kysuce.

18. 2. Zúčastnil sa na ÚPsvaR v čadci ohľadom otázky
bám prezidenta.

výstavba kaNalizáciE pokračuje v kalinove

Rokoval ohľadom odstránenia závad na cyklotrase.

15. 3. Rokoval s predsedom Zmos v Štrbe.
16. 3. Zúčastnil sa turnaja starších žiakov v Pratexe

zamestnanosti. • jednal so zástupcami sevak-u
ohľadom kanalizácie U Blažkov.
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krasbytu a zástupcom ved. finančného.

15. 2. Rokoval s vedením televízie ta3 ohľadom charitatívnej akcie káčer na bicykli.

Krásňan

poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. V
zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014
Z.z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov primátor mesta Ing. Jozef
Grapa dňom 26. februára 2019 oznámil

nastúpenie náhradníka za poslanca mestského zastupiteľstva s počtom hlasov
531 – Miroslava Škrobiana. Poslanec zložil zákonom predpísaný sľub na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Po zložení
sľubu sa poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Škrobian ujal výkonu svojej
funkcie.

Realizuje sa REkoNštRukcia
chodNíkov na mestskom cintoríne

V minulosti sa nám podarilo zrekonštruovať chodníky smerom k časti Zákysučie, v Kalinove okolo štátnej cesty, žiakom k
ZŠ po Ulici 1. mája a chodníky od zastávky po zdravotné stredisko, pri zdravotnom stredisku a na Sídlisku Struhy. Chceme pokračovať v realizácii výstavby chodníkov v najnebezpečnejších
úsekov smerom k zimnému štadiónu MM aréna a od kostola
smerom k odbočke do obce Dunajov tak, aby sme zabezpečili
bezpečnejší presun chodcov a cyklistov, ktorí sa môžu aj po novej
cyklotrase presunúť do školy, prípadne do práce k priemyselnému parku.

Na jeseň sme zrekonštruovali chodník od hlavnej brány
po križovatku chodníkov cintorína, ktorý bol značne poškodený
vplyvom
poveternostných podmienok.
Vzhľadom na veľmi priaznivú
odozvu na zrekonštruovaný
chodník, ktorý je nielen bezpečnejší pre občanov, ale aj
pre pohyb vozíka s truhlou,
sme sa rozhodli pokračovať v
ďalšej rekonštrukcii.
Realizujú sa hlavné trasy
chodníkov na cintoríne. Zrealizovala sa časť od odbočky
po hlavnú bránu na cintorín a
vykonávajú sa práce od
Domu smútku po vrchnú
bránu cintorína. Ide o práce
náročné vzhľadom k tomu, že
kladenie obrubníkov v blízkosti hrobových miest nie

vždy dovolí súvislý postup,
práce napredujú. Ak počasie
dovolí, v mesiaci apríl budú
všetky chodníky na cintoríne
dokončené. „Cintorín je pietnym miestom, ktoré navštevujú
pozostalí, a zaslúži si rekonštrukciu chodníkov, pretože ho
navštevujú aj starší občania,
ktorí chcú vzdať úctu svojim
zosnulým a s veľkou láskou sa
starajú o ich miesto posledného
odpočinku. Je dôležité, aby sa
ľudia mohli bezpečne pohybovať po cintoríne, často za pomoci
bariel,
či
iných
zdravotných pomôcok, a veríme, že takto im uľahčíme
pohyb. V porovnaní s niektorými inými mestami je náš cintorín
raritou
práve
vydlaždenými chodníkmi, a tiež
sa nachádza v strede mesta,“
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uznesenia Mestského zastupiteľstva z 13. marca 2019
uzn. č. 1/2019

mZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
PhDr. marta jozefíková, Ing. vladimír kormanec, Ph.D., overovateľov zápisnice – mgr. jozef
mozol, marcel seko a program rokovania mZ
doplnený o žiadosť obyvateľov Ul. snP a darovanie podielov na pozemkov.
Hlasovanie: Za- 8, ospravedlnení 2, nehlasovali, nezložili sľub – 2.
uzn. č. 2/2019

mestské zastupiteľstvo konštatuje, že
a) zvolený poslanec milan Buchta sa vzdal
poslaneckého mandátu
b) zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva: miroslav Škrobian, Ing.
oľga Šumská Lastovicová.
uzn. č. 3/2019

mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje zámer podania žiadosti o poskytnutie nFP k projektu „vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v krásne nad kysucou“
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku,
kód výzvy oPkZP-Po4-sC441-2018-39, prioritná os 4. energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná
priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií
pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
2. schvaľuje spolufinancovanie projektu vo
výške 5 % z oprávnených výdavkov v zmysle
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku, kód výzvy
oPkZP-Po4-sC441-2018-39, prioritná os 4.
energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita
4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre
všetky typy území, najmä pre mestské oblasti,
vrátane podpory udržateľnej multimodálnej
mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa uvedeného
v eUR z celkových oprávnených výdavkov uvedených v eUR je: 780 eur s DPH.
3. mZ berie na vedomie nevyhnutnosť realizácie aktivít potrebných k príprave projektu
a podaniu žiadosti, ktoré sú v zmysle výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy oPkZPneoprávneným
Po4-sC441-2018-39
výdavkom, a to: vypracovanie žiadosti a verejné
obstarávanie.
4. Poveruje primátora mesta na právne
úkony na zabezpečenie všetkých činností smerujúcich k podaniu žiadosti o nFP k výzve na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, kód výzvy oPkZPPo4-sC441-2018-39, prioritná os 4.

energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre
všetky typy území, najmä pre mestské oblasti,
vrátane podpory udržateľnej multimodálnej
mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.

uzn. č. 4/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje
•predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu: „Rekonštrukcia zariadenia opatrovateľskej služby
v krásne nad kysucou“ realizovaného v rámci
výzvy IRoP-Po2-sC211-2018-27, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta
•zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci,
•zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovaniu realizovaného projektu v maximálnej výške 38.600,-eur
•zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2
uzn. č. 5/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje odloženie
platenia nájmu ProFmo s.r.o., oščadnica 2064,
023 01 oščadnica podľa pôvodnej ceny o 25
mesiacov a nasledujúce obdobie platenia nájmu
v plnej výške s tým, že výška sumy z odpusteného nájmu bude investovaná do rekonštrukcie
objektu, ktorý je v nevyhovujúcom stave a nie
je schopný prevádzky. Hlasovanie: Za – 9, Zdržal
sa – 1, ospravedlnení – 2

uzn. č. 6/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť 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 pozemkov v k.ú.
krásno nad kysucou, ktoré sú vedené na Lv
3396:
•časť parcely kne 9476 – orná pôda, skutočná výmera bude určená geometrickým plánom
•časť parcely kne 9433/2 – ostatné plochy, skutočná výmera bude určený geometrickým plánom
•časť parcely kne 515/1 – orná pôda, skutočná výmera bude určená geometrickým plánom
•do výlučného vlastníctva nadobúdateľa –
služby krásno, s.r.o., kysucká cesta 2, 023 02
krásno nad kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu na časť parcelách
je postavená firma služby krásno.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 7/2019

mestské zastupiteľstvo odročuje žiadosti t.
tomčalu, bytom krásno nad kysucou č. 1617
a m. staša, bytom ochodnica 821 o odkúpenie
parcely knC 6780/287.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení -2.
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uzn. č. 8/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje finančný
príspevok 2.000,-eur pre ZŠ mládežnícka
krásno nad kysucou na poznávací zájazd do
Londýna pre žiakov 8. a 9. ročníka. Hlasovanie:
Za – 9, Proti – 1, ospravedlnení -2.
uzn. č. 9/2019
mestské zastupiteľstvo nesúhlasí so zmenou uznesenia č. 68/2015 zo dňa 30. 9. 2015.
Hlasovanie: Za – 8, Zdržal sa – 2, ospravedlnení - 2.
uzn. č. 10/2019

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 11/2019

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
zápisnicu zo zasadnutia športovej komisie.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 12/2019

mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie č.
5/2018 zo dňa 14.3.2018.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.

uzn. č. 13/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozdelenie
dotácii podľa návrhu kultúrnej komisie s doplnením: klubu kysuckého maratónu sa zníži dotácia
na sumu 2.000,-eur a Lige proti reumatizmu sa
navýši na sumu 1.000,-eur.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 14/2019

mestské zastupiteľstvo odporúča pripraviť
materiály tak, aby sa zrušili herne na území celého mesta.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 15/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu
rozpočtu podľa predloženého návrhu s doplnením 5.000,-€ ZUŠ a 5.000,-eur škôlka michálkov. Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 16/2019

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
hospodársky výsledok krasbyt, s.r.o. za rok
2018. Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 17/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje úpravu
nájomného v zdravotnom stredisku a Dome služieb o mieru inflácie od roku 2010 t.j. zvýšenie
o 13% oproti roku poslednej úpravy v roku
2009 od 1.4.2019.
Hlasovanie: Za – 6, Proti – 4, ospravedlnení-2

Krásňan
uzn. č. 20/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1. vykonanie preventívnych
protipožiarnych prehliadok v
zmysle §23 zákona nR sR č.
31/2001 Z.z. všetky objekty súkromných fyzických osôb v časti
mesta: Blažkov, Drozdov, nižné
a vyšné vane, Gundášov, Zákysučie, vlčov, jantov, Grapov, Uhliská,
sýkorov a macurov
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,
michal Gábor, krásno č. 1270,
Pavol jacek, krásno č. 1243, karol
kasaj, krásno č. 1479, Peter kopásek, krásno č. 1433, marián kormanec, krásno č. 193, jozef
kormanec, krásno č. 1243, vladimír Rábik, krásno č. 1384, František smržo, krásno č. 1378,
miroslav smržo, krásno č. 1378,
miroslav tomčala, krásno 457,
Peter Zjavka, krásno č. 1314,
mário Šimášek, krásno č. 217.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 21/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v zložení finančnej komisie a to tak, že na miesto milana
Buchtu schvaľuje miroslava Škrobiana a v komisie pre ochranu verejného poriadku sa milan Buchta
len vyčiarkne.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
uzn. č. 22/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijať dar od mUDr. miroslava
kuprová, bytom 290 01 Poděbrady
III, čechova 1446, okr. nymburk
a od Lenka kvasničková, bytom
290 01 Poděbrady II, Cukrovarská
717/8, okres nymburk spoluvlastnícke podiely na pozemkoch v k.ú.
krásno nad kysucou, ktoré zdedili
po neb. teodorovi Bajcárovi.

mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
Plán práce krasbyt-u na rok 2019.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.
mZ v krásne nad kysucou
1. odvoláva z funkcie veliteľa DHZ v krásne
nad kysucou p. Petra Presaloviča, bytom
1331
struhy
kysucou,
nad
krásno
k 01.01.2019, z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti.

mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút mesta krásno nad kysucou s pripomienkami, ktoré vzišli
z diskusie.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.

uzn. č. 19/2019

aké jE kRásNo kRásNE
Na pomoc s čistením
prišlo veľa krásňanov

Po zime bolo treba vyzbierať viac ako 100 ton posypu z ciest.

V jarných mesiacoch sa
začínajú práce s čistením po
zimnej údržbe. Posypové materiály sme použili päťnásobne až šesťnásobne viac
ako v minulom roku kvôli
zimnej kalamitnej situácii. Je
nevyhnutnosťou, aby bolo kamenivo z chodníkov a ciest
odpratané. S jarným upratovaním sa začalo koncom
marca.
Mestský podnik priebežne
odstraňoval posypový materiál z chodníkoch a z ciest,
aby sa pohodlnejšie chodilo
peším, ale aj preto, aby v
ovzduší nelietali prachové
častice. Na cesty bolo použitého viac ako 100 ton posypového materiálu.
Poslednú marcovú stredu
2019 sa do prvej etapy upratovania mesta zapojili aj členo-

via miestneho seniorského
klubu pod vedením pani Margity Ďurišovej a vyčistili breh
popri cyklotrase smerom od
pošty po mestský úrad.
V piatok 29. marca 2019
upratovali členovia Ligy proti
reumatizmu, ktorí čistili breh
rieky a cesty smerom do prímestskej časti Kalinov. Zapojil sa aj Turistický oddiel,
pracovníci mestského úradu,
študenti a pracovníci Strednej
odbornej školy drevárskej a
stavebnej a mnoho ďalších
dobrovoľníkov.
Je často na zamyslenie, čo
všetko dokážu ľudia vyhodiť k
rieke, hoci nie je na to dôvod.
Mali by sme byť ohľaduplnejší k prírode a okoliu tým,
že budeme smeti hádzať tam,
kde naozaj patria. Ide hlavne
o budúcnosť, aby sme zane-

na čistej prírode
v meste nám záleží, čo
bolo vidno na účasti
pri prácach pri upratovaní. Vyzbieralo sa
neskutočné množstvo
odpadu, čo je skutočne na zamyslenie,
keď že v meste máme
nádoby na plasty
i smetné koše.

chali prírodu čistú. V školách
sa deti učia správne separovať
a narábať s odpadom a treba
s tým pokračovať aj v rodinách.
Do upratovania sa môžete
priebežne zapájať nielen
počas Dňa Zeme. Už teraz sa
tešíme na leto a podujatia,
ktoré nás čakajú. Budeme
radi, ak to bude v krásnom
čistom okolí. Pretože naše
mesto sa volá Krásno a je na
nás, či aj také bude.
Primátor mesta ďakuje občanom, ktorí sa zapojili a zapoja do jarného upratovania, či
už v okolí svojho rodinného
domu, a aj spoluobčanom,
ktorí upratujú na verejnom
priestranstve. V čistom a upravenejšom meste sa všetci budeme určite lepšie cítiť.

uzn. č. 23/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta krásno nad kysucou
na rok 2019.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení-2.

uzn. č. 18/2019
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uzn. č. 24/2019

Do upratovania sa zapojil Seniorsky klub, Liga proti reumatizmu i zamestnanci mestského úradu.
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ako správne separovať v domácnostiach

Mesto Krásno sa venuje separovaniu a robí kroky k tomu, aby sa odpady správne separovali,
triedili a aby obyvatelia mali blízko nádoby na rôzne druhy odpadov. je to aj preto, aby obyvatelia nevyvážali odpad k riekam a netvorili sa čierne skládky, ktoré mestu nepridávajú na
kráse. Za posledné roky sa nám podarilo zlepšiť v separovaní odpadov, no ešte stále je mnoho
komunálneho odpadu, za ktorý sa zvýšili poplatky. cena za vývoz smeti sa ráta na tony a hodnotia sa vyseparované zložky odpadu, to znamená, že ak bude veľa komunálneho odpadu,
stúpne cena za vývoz.
Obyvatelia Krásna dostávajú
do domácnosti vrecia na smeti
na plastový odpad. Vyváža sa
každý mesiac v presne stanovený
deň, ktorý sa nachádza v mestskom kalendáre, ale aj na mestskej stránke. Na plasty sa
nachádzajú aj žlté 110 a 240 litrové nádoby v častiach mesta, aj
v Kalinove a U Blažkov.
Okrem týchto veľkých nádob
na plasty sú modré nádoby na
papier a zelené na zber skla.
Veľké nádoby sú rozmiestnené
po meste podľa potreby a na vytipovaných lokalitách, aby boli
dostupné občanom.
Nadrozmerný odpad, elektroodpad a stavebný odpad je potrebné vyviesť na zberný dvor,
ktorý sa nachádza na Kysuckej

ceste. Na textil sa nachádzajú
taktiež nádoby, ktoré sa nachádzajú vo všetkých častiach
mesta.
Novinkou je kompostér, kde
sa bude dávať biologicky rozložiteľný odpad. Otázkou ostáva, čo
teda vlastne patrí do komunálneho odpadu? Sú to všetky veci,
ktoré nevyseparujeme, najčastejšie jednorázové veci aj bioodpad.
Už žiaci 1. ročníka v Základnej škole Mládežníckej sa učia,
ako správne triediť a recyklovať
odpad. Hravou formou vyrábali
z papiera kontajnery na papier,
sklo a plasty. Pretože majú radi
prírodu, v ktorej sa môžu hrať,
relaxovať a čerpať potrebnú silu,
a hlavne je našou povinnosťou
prírodu chrániť.

Kalendár vývozu 2019

separovaného zberu pre rodinné domy

Mesto Krásno nad Kysucou za rok 2018 vyseparovalo
13 % odpadu, pokiaľ budú ľudia efektívnejšie separovať,
budú k tomu prispôsobené i nižšie poplatky za odpad. Čím
viac budeme separovať, budú sa poplatky znižovať.

Blažkov 27. 5. a 24. 6. Krásno 28. 5. a 25. 6. Kalinov 29. 5. a 26. 6.

UPOZOrnEniE: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! ĎaKUJEME.
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kompostovanie prostredníctvom
záhradného kompostéru
Krásňan

Mesto má k dispozícií viac ako 1000 kusov kompostérov v objeme 800 litrov a 1000 litrov. Súčasťou
je aj návod na obsluhu a príručka pre správne kompostovanie, v prípade záujmu sa zabezpečia i
odborné prednášky, ako správne kompostovať, aby ste získali kvalitný kompost. o záhradný kompostér sa môžete prihlásiť pomocou online registračného formulára na www.mestokrasno.sk alebo
osobne v podateľni na prízemí mestského úradu počas stránkových hodín.

Skladovanie
komunálneho odpadu je problém nielen
Slovenska,
ale
celosvetový, preto sa pripravujú adekvátne opatrenia na
znižovanie komunálneho odpadu. Aj naše mesto chce prispieť k ekologickejšiemu
spôsobu likvidácie odpadov.
Okrem už fungujúcej likvidácie separovaného zberu niektorých odpadov, ako je sklo,
plasty, tetrapaky, kovy a ďalšieho, chceme tento rok
začať i separovať biologicky
rozložiteľný odpad, ktorý je

nebezpečný tým, že na skládkach komunálneho odpadu sa
vytvárajú tzv. skleníkové plyny,
ktoré narušujú ozónovú vrstvu
našej planéty a nesmierne zaťažujú rozpočet mesta a občanov poplatkami, ktoré musia
zaplatiť. Mesto plánuje zakúpiť viac ako tisíc kusov kompostérov najvyššej kvality,
ktoré odovzdá občanom do
domácností.
Kompostéry budú systematicky prideľované domácnostiam. Žiadatelia, ktorí
majú záujem o pridelenie bez-

platného kompostéru, sa
budú môcť v priebehu mesiaca marec prihlásiť pomocou online registračného
formulára alebo osobne na
mestskom úrade. Súčasťou
bude aj návod na obsluhu a
príručka pre správne kompostovanie, prípadne sa zabezpečia i odborné prednášky ako
správne kompostovať, aby získali kvalitný kompost.
Vysúťažené kompostéry
sú najvyššej kvality z renomovaných firiem, v objeme 800
l a 1000 l, ktoré dodáva rakúska a talianska firma. Je
možné si doobjednať i ručný
prekopávač na kompostovú
zmes v hodnote 6 Eur, ktorá
značne skvalitní priebeh kompostovania
kuchynského,
alebo záhradného odpadu.
Mesto Krásno nad Kysucou
má k dispozícií viac ako 1000
ks kompostérov.
„Veríme, že keď zakúpime

nádoby na kompostovanie a
pridelíme ich do jednotlivých
domácností, zníži sa množstvo
odpadu, za ktorý musíme platiť, a tým prispejeme k ekologizácii prostredia. Občania
nebudú mať dôvod vyvážať
odpad z domácností k riekam
a potokom a znečisťovať mesto.
Pri dodržiavaní návodu na
kompostovanie vznikne kvalitné hnojivo, ktoré sa používa
pri hnojení ovocných stromov,
trávnikov, a vrátime výživu do
pôdy. Občania, ktorí budú
kompostovať, môžu očakávať,
že v budúcnosti sa im už nebudú zvyšovať poplatky za komunálny odpad, a tým, ktorí
nebudú separovať podľa novej
legislatívy, musia znášať vyššie
poplatky, ktoré boli nariadené
Ministerstvom životného prostredia a legislatívne schválené
v Národnej rade Slovenskej republiky,“ uviedol primátor
Jozef Grapa.

ČO PATRÍ DO KOMPOSTÉROV:

ČO NEPATRÍ DO KOMPOSTÉROV:

• rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál
• listy a vňať zo zeleniny
• šupy z citrusových plodov, banánov a podobne
• jaderníky a kôstky z ovocia
• škrupiny z vyjíčok a orechov
• zvyšky pečiva a obilnín
• kávová usadenina, čajové vrecká
• odpady zo záhrady, tráva, listy, burina
• podrvené alebo posekané konáre
• hnoj z chovu domácich zvierat
• slepačí trus
• hobliny, piliny, kôra
• popol z dreva

• zvyšky jedál živočíšnej povahy,
ako kosti, mäso
• trus a podstielky mäsožravých zvierat –
psy,mačky
• kmene stromov a hrubé konáre
• nebezpečný odpad
• papier a kartón

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

UŽitOČné raDy
• Snažte sa premiešavať bioodpady dusíkaté, ako kuchynský odpad, tráva a trus, ktoré sú mäkké a šťavnaté, a bioodpady uhlíkaté, ako konáre, slama, listy, ktoré sú naopak tvrdé. Zabránite tak hnilobe a zápachu. • Občas skontrolujte
vlhkosť kompostu, ktorý musí byť vlhký, ale pri stlačení by z neho nemala kvapkať voda.
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Životné jubileum 90 rokov života
pána Františka jarabicu z kalinova

Dňa 16. marca 2019 sa dožil krásneho životného jubilea
pán František Jarabica z Kalinova. Osobne mu prišiel zagratulovať aj primátor mesta ing. Jozef Grapa spolu so zástupcom Jaroslavom Pagáčom a venovali mu kyticu kvetov a
darčekový kôš.
Pamätná kniha mesta Krásno nad Kysucou je tak bohatšia o ďalšieho deväťdesiatročného občana.
Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí, šťastie, slzy i
chvíle bez bolesti. Oslávencovi želáme najmä pevné zdravie
a ochranu nebeskej matky Panny Márie.

juBilaNti
marec – apríl
2019

95 rokov
Irena Ďuranová
90 rokov
František Jarabica
85 rokov
Vincent Jakubec
Agnesa Targošová
Alojz Gavlas
80 rokov
Karol Gavlas
Mária Šurábová
Vlasta Čimborová
Irena Gajdošová
Jolana Kormancová
75 rokov
Anna Koperová
Magalena Polačková
Mária Wilczeková
Oľga Šurábová
Anna Čimborová
Anzelm Buchta
Kristína Pošteková
70 rokov
Margita Benková
Paulína Neveďalová
František Koman
Pavol Kučera
Jozef Kucharčík
Rudolf Brhel
Mgr. Terézia Srvátková
Jozef Ďurana

oznam pre obyvateľov: hlásENia poRúch

častokrát sa stáva, že ľudia volajú na mestský úrad kvôli rôznym poruchám. S niektorými však
nevieme pomôcť, pretože kompetencie má niekto iný. Ponúkame prehľad najčastejších porúch
aj s priamo kontaktnými číslami, na ktoré môžete volať.
PORUCHY VEREJNÉHO OSVETLENIA
A MESTSKÉHO ROZHLASU
Nefunguje vo vašom okolí verejné osvetlenie? Oznámte
nám to! Pomôžete tak čo najskôr opraviť výpadok verejného
osvetlenia a prispejete k vyššej bezpečnosti v nočných uliciach nášho mesta. Na dané číslo môžete nahlásiť aj poruchy mestského rozhlasu, poškodenia mestského mobiliáru
(koše, lavičky, ...), problémy so zimnou údržbou komunikácií, údržbou zelene a pod.
Hláste na Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.:
Tel.: 041/381 29 36 (počas pracovnej doby)
E-Mail: mestskypodnikkrasno@gmail.com

PORUCHY VODOVODU A KANALIZÁCIE
Hláste na: 041/707 17 29
Pohotovostná služba SEVAK – Severoslovenské vodárne
a kanalizácie, a. s., je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín
denne.

PORUCHY DODÁVKY ELEKTRICKEJ
ENERGIE
Hláste na: 0800 159 000
Poruchová služba je vám k dispozícií nonstop 24 hodín
denne.
Na bezplatnom čísle Poruchovej služby vám nonstop 24
hodín denne poskytnú aktuálne informácie o poruchách a
zároveň prijímajú hlásenia o výpadkoch v dodávke elektriny.

PORUCHY DODÁVKY PLYNU
Hláste na: 0850 111 727
Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP je zabezpečovaná nepretržite
24 hodín denne.
Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného
plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého
územia Slovenska.
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posledná rozlúčka s bývalým dlhoročným
veliteľom hasičov Milanom Buchtom

dňa 16. marca 2019 vo
veku 60 rokov zomrel náš
spoluobčan a dlhoročný
zamestnanec
mesta
pán Milan Buchta.
Posledná rozlúčka sa
konala v stredu 20. marca
2019 o 14:00 hod. v
Kostole svätého ondreja a
na miestnom cintoríne
v Krásne nad Kysucou.
Vyjadrujeme
úprimnú
sústrasť
rodine,
príbuzným a známym.

MatRika
noVí SPoluoBčanIa

Alex Sobol
Lívia Šusteková
Sebastián Petrikovič
Marián Čimbora
Filip Švancár
Šimon Gulčík
Richard Pavlus
Karin Pišojová
Jakub Byrtus
Ľubomír Kučák
Damián Minarčík
SoBášE

Lukáš Jarabica
a Patrícia Hajduková
Lukáš Kopásek
a Michaela Skaličanová
naVždy náS oPuStIlI

Anna Šadláková
Miroslav Magát
Andrea Kanisová
Ján Šurin
Milan Buchta
Františka Šusteková
Margita Kubaňová
Ivana Bírová
Mária Bírová
Štefan Miko

pozoR!

česť jeho pamiatke!

vypaľovaNiE tRávy jE zakázaNé

Vzhľadom k príchodu teplých a jarných dní
a nárast požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje
všetkých občanov, právnické osoby a fyzické
osoby – podnikateľov na prísny zákaz:
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach,
kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
– spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho telefonického
oznámenia.

FYZICKÁ OSOBA NESMIE
– fajčiť alebo používať otvorený plameň na
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
– zakladať oheň v priestoroch alebo miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
ďalej je občan povinný
– dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
– dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Požiar je každé nežiadúce horenie, pri ktorom
sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie
fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na

majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená osoba alebo
zviera.
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním
požiaru:
– vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb,
– uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
– ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho
uhasenie,
– poskytnúť hasičskej jednotke osobnú
pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva
alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky,
zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.
Na
základe
súčasnej
požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a
Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo
strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov
ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich
porušenia budú vyvodzované prísne postihy.
Oddelenie požiarnej prevencie.
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Čadci
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výstavba cezhraničnej
slovensko-poľskej turistickej trasy

ProjEKt: Interreg Poľsko – Slovensko. Mesto Krásno nad Kysucou ako vedúci partner projektu
realizuje projekt s názvom: „Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“, ktorý bol
schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-a Poľsko-Slovensko 2014–2020, Prioritná os č. 1: „ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“. Vedúci partner: Mesto Krásno nad Kysucou.
Partneri projektu: Gmina rajcza, Gmina Milówka, obec oščadnica a obec dunajov. Kód projektu:
PlSK.01.01.00-SK-0056/16
Projekt sa týka vybudovania cyklotrasy
cez partnerské obce.
Výška schválených výdavkov projektu
celkovo: 3 576 738,44 Eur, (3 040 227,61
Eur z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja)
Výška schválených výdavkov pre Mesto
Krásno nad Kysucou: 1 708 991,54 Eur.
Hlavný cieľ projektu „Ochrana, propagácia a rozvoj nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva.“
STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:
Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených
krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie
je plne využívaný, množstvo domácich
obyvateľov vlastne nepozná prírodné a
kultúrne danosti vlastného regiónu a už
vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci
geografická poloha cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu
tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii, rozvoju a teda zintenzívneniu
jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať
pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov
zokruhovanú cezhraničnú turistickú
trasu, ktorá by viedla naším cezhraničným regiónom a prezentovala by spoločne naše kultúrne a prírodné
dedičstvo. V katastroch jednotlivých
partnerov už sú čiastočné cyklotrasy, v
minulom programovom období bola vybudovaná trasa vedúca z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówki.
Na uvedený projekt chceme nadviazať a
vybudovať zokruhovanú cyklotrasu aj
cez obce Dunajov, Oščadnica a Rajcza.
Na trase budú rôzne prvky infraštruktúry
cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom
dedičstve (informačné tabule), resp.
ktoré budú uľahčovať využívanie dedič-

stva – turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky
voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného cyklistického dňa po vybudovanej
trase dosiahneme nárast počtu turistov v
predmetnej lokalite.
CEZHRANIČNÝ DOPAD
PROJEKTU:
Cezhraničný dopad sa týka najmä
miestneho obyvateľstva. Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, aktivity
ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vybudovaná infraštruktúra, spoločné podujatie a efekt z realizácie
projektu bude plynúť pre všetkých obyvateľov piatich partnerských obcí, čo
predstavuje spolu približne 33 000 obyvateľov. Región je vďaka mnohým atrakciám navštevovaný aj turistami z celého
SR a PL, najmä kvôli lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, t.j. hmatateľný dopad
je i na týchto turistov.
Projekt zapája do aktívnej cezhraničnej spolupráce 5 samospráv – Mesto
Krásno nad Kysucou, obce Oščadnica a
Dunajov a gminy Rajcza a Milówka.
Medzi cezhraničné hmatateľné vý-
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Naše futbalové družstvá budú reprezentovať mesto v nových dresoch

Vo štvrtok 21. marca 2019
sa na futbalovom štadióne
tj tatran Krásno nad Kysucou za prítomnosti
primátora mesta jozefa
Grapu,
futbalových
funkcionárov, trénerov a
rodičov nádejných športovcov odohral futbalový
zápas.
Pri
tejto
príležitosti
mladým
futbalistom
primátor odovzdal športové súpravy, ktoré sa financovali 2% z daní
telovýchovnej jednoty,
tatranu Krásno nad Kysucou, Mgr. Mariána ondrúška, rodičov detí a
prispelo aj mesto Krásno
nad Kysucou.
V budúcnosti pribudnú
športové výbavy aj ostatným
futbalovým
oddielom, ako napríklad
našej u19, ktoré si obliekli
pred futbalovým zápasom
s rosinou.

stupy projektu patrí tiež vybudovaná zokruhovaná cezhraničná turistická trasa s
prvkami infraštruktúry (informačné tabule o prírodnom a kultúrnom dedičstve,
vyhliadková veža pod...)
INVESTÍCIA V MESTE
KRÁSNO NAD KYSUCOU:
Investičné aktivity v katastri Krásna
n. Kysucou spočívajú v budovaní cezhraničnej turistickej trasy v dvoch úsekoch,
v smere od Dunajova a v smere do
Oščadnice.
1 úsek: Turistická cyklotrasa je v dolnej časti vedená po hrádznom telese
rieky Kysuca, ďalej po poľnej ceste a
potom po miestnych komunikáciách.
Šírka novej trasy je 2,5 m. Je obojsmerná a lemovaná obrubníkmi.
Na konci úseku, v mieste, kde je výjazd na miestnu komunikáciu je šírka
13,5 m. Celková dĺžka trasy 1. úseku je
2691 m.
2 úsek. Turistická cyklotrasa je vedená od centra mesta až na hranicu s
k.ú. Oščadnica. Šírka novej trasy je 5,0
m resp. 3,0 m a 2,5 m. Je obojsmerná a
lemovaná obrubníkmi. Celková dĺžka
trasy druhého úseku je 2291 m.

Návšteva z Frenštátu pod Radhoštěm

Prvé oficiálne stretnutie nového vedenia nášho partnerského českého mesta Frenštát pod
radhoštěm a nášho vedenia sa konalo 7. marca 2019 na mestskom úrade. Spolupráca medzi
našimi mestami trvá od roku 2012.

pri MM aréne bude
autobusová zastávka

MM aréna od svojho otvorenia v roku 2018 sa stále teší veľkej návštevnosti. Za
športom sem dochádzajú aj zahraniční športovci. Tí, čo nemajú auto, musia sem prichádzať pešo, čo je od zastávky Rázcestie pomerne ďaleko. Rokuje sa, aby zastávka
do konca roka bola pri aréne.

Česká republika je nielen
naším susedom, ale aj po rozdelení spoločného štátu nás
naďalej spája podobný vývoj
spoločnosti. Minulý rok sa
uskutočnili komunálne voľ by

nielen na Slovensku, ale aj v
susedných Čechách, kde
došlo k zmene vedenia mesta
práve v našom partnerskom
meste Frenštát pod radhoštěm.

Dňa 7. marca 2019 sa
uskutočnilo prvé oficiálne
stretnutie s novým starostom
ing. Miroslavom Halatinom a
miestostarostom ing. Jiřím
Unruhem spolu s primátorom
mesta ing. Jozefom Grapom a
zástupcom primátora Jaroslavom Pagáčom na Mestskom
úrade v Krásne.
na spoločnom rokovaní
diskutovali o aktuálnom vývoji v mestách, o súčasnom
stave a budúcej spolupráci.
návšteva z Frenštátu veľmi
pozitívne hodnotila vývoj investičných činností v našom
meste a načerpali veľa inšpiratívnych podnetov pre svoju
ďalšiu činnosť v meste.
Počas rokovania došlo k
spoločnému záveru na zintenzívnenie spolupráce v oblasti

kultúry, športových a záujmových organizácii v rámci výmeny folklórnych súborov,
športových tímov. najdôležitejším článkom rokovania
bola príprava na budúcu spoluprácu v rámci projektov financovaných z Európskej
únie, z operačného programu
interreg, ako aj ďalšie okruhy
spolupráce v najbližšom období, kde budeme podávať
spoločné projekty o nenávratné finančné prostriedky z
fondov EÚ.
„Veľmi ma potešila snaha
znásobiť doterajšiu spoluprácu,
ale i pochvalné slová delegácie
z Frenštátu o rozvoji nášho
mesta, napriek tomu, že mesto
Frenštát pod Rahoštěm je omnoho väčšie,“ uviedol primátor
Jozef Grapa.

14

predstavujeme spolky v MEstE
Krásňan

chuť stretávať sa a spájať v oblastiach, ktoré človeka zaujímajú, je oddávna. najstaršie spolky a
združenia pôsobili v Krásne nad Kysucou od začiatku 20. storočia a niektoré pracujú dodnes, ako
napríklad dobrovoľní hasiči alebo futbalisti. Ponúkame prehľad tých známych a aj menej známych
združení. niektorých spojil koníček, športový alebo kultúrny, iní sa rozhodli pomáhať. Väčšina
spolkov sa zúčastňuje na dianí v meste a spolupracuje pri organizovaní mestských podujatí.
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najstarší spolok v meste

doBRovoľNý hasičský zBoR

detský folklórny súbor dREváRik

Členovia DHZ pred Kostolom sv. Ondreja pri príležitosti vyhlásenia Dekanátu Krásno nad Kysucou 3. júla 2018.

Detský folklórny súbor Drevárik pôsobí pod Základnou umeleckou školou v
Krásne nad Kysucou od roku 2013 pod
vedením speváčky ľudových piesní a moderátorky Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej.
Počas svojho fungovania vystupovali na
podujatiach mesta Krásno, ako napríklad
Deň matiek, Stavanie a váľanie mája, benefičných koncertoch organizovaných
Základnou umeleckou školou. Staršie
deti zo súboru sa zúčastnili talentovej súťaže Krásno hľadá talent, kde získali
Cenu diváka. Vystupovali aj v susedných
Čechách, v ktorých úspešne reprezentovali naše mesto na Dňoch mesta vo Frenštate pod Radhoštěm.
Svoju lásku k folklóru predviedli aj
počas živého vysielania v RTVS počas
programu „V slovenskom Betleheme“.
Pravidelne sa zúčastňujú Detského folklórneho festivalu „Kujem, kujem podkovičku“ organizovaného Kysuckým
kultúrnym strediskom.
Minulý rok ani počas letných prázdnin nezaháľali a 19. augusta 2018 sa
predstavili v Múzeu kysuckej dediny,
Skanzene Vychylovka počas programu
„Plody najkrajšie“.

Dňa 21. septembra 2018 sa spevácka
časť DFS Drevárik zúčastnila speváckej
súťaže „Spievanky, spievanky“, z ktorej
si odniesla 2. miesto s pásmom v kategórii spevácke skupiny.
3. miesto získal Erik Marek v kategórii sólisti, speváci, spevácke duá – deti do
15 rokov. V decembri 2018 vystúpili
počas benefičného koncertu v Krásne,
kde deti predstavili nielen novú tanečnú
choreografiu, ale aj zvyky a tradície viažuce sa k obdobiu Vianoc.

V súčasnosti sa DFS pripravuje na regionálnu súťaž „V rytme ľudového
tanca“. Dňa 27. marca 2019 sa v Dome
kultúry v Čadci konala regionálna postupová súťažná prehliadka detských folklórnych súborov V rytme ľudového
tanca. DFS Drevárik z Krásna vystúpil s
programom „Zábava na trhovisku“. Získali odporúčanie na postup na krajskú
súťaž s názovom Kubínske krpčeky za
okres Čadca. Bude sa konať dňa
28. apríla 2019 v Dolnom Kubíne.

Dobrovoľný hasičský zbor
sa v Krásne nad Kysucou spomína už v jeseni roku 1924.
Zakladateľom bol notár Jozef
Kňazovický. Oficiálne však
DHZ začal svoju činnosť o
rok neskôr s 50 mužmi a mali
ručnú hasičskú striekačku na
konský pohon. Boli povolávaní k haseniu požiarov, prírodným nešťastiam a neskôr i
k dopravným nehodám. DHZ
patrí k najaktívnejším a najstarším spolkom v meste.
Medzi ich hlavnú náplň patrila vždy pomáhať druhým.
Dnes ich vidíme pomoc pri
rôznych podujatiach a sláv-

nostiach, kde sa stretávame.
No hlavnou náplňou je stále
pomáhať pri hasení požiarov
a rôznych prírodných katastrófach, ako boli v dávnejšej
minulosti časté povodne na
našom území a nedávne
zimné kalamity. Práca dobrovoľníkov je náročná aj v tom,
že musia byť kedykoľvek k dispozícii.
Raz za rok sa stretávajú na
výročnej schôdzi členov
DHZ, pri ktorom rekapitulujú
udalosti za minulý rok. K
stretnutiu patrí aj oceňovanie
členov a prijímanie nových
členov. V rámci celoplošného

Výročná schôdza DHZ
10. februára 2019
v reštaurácii Kolkáreň.

rozmiestnenia síl boli zaradení do skupiny B, kde musia
spĺňať presne pravidlá, ktoré
sú povinné pre túto kategóriu.
Musia mať a absolvovať
zbrojnú, spojovateľskú prípravu, školenia – základnú prípravu, zbrojnícke a veliteľské
kurzy, ktoré overuje okresné
riaditeľstvo hasičského záchranného zboru. Naši DHZ
patria k najaktívnejším v
okrese. Volaní sú k zásahom
nielen v meste Krásno, ale sú
povolávaní aj do okolitých
obcí. Spolupracujú s mestom
pri kultúrnych podujatiach,
kde zabezpečujú bezpečnosť,

Fotografia zo zásahu
pri horiacom aute,
február 2019.

vo Veľkonočnom období zas
strážia pri Božom hrobe a na
slávnostnej sv. omši sú v čele
procesie. Významným pre
nich je oslava sviatku ich patróna sv. Floriána, keď sa
koná sv. omša.
Svoju pozornosť venujú aj
mladým a vychovávajú si nových hasičov. Zúčastňujú sa
hasičských súťaží. V súčasnosti je v DHZ vyše 70 členov.
Predsedom je Marián Šustek
a veliteľom Miroslav Smržo.
Mladým hasičom sa venuje
hlavne Ladislav Bakala. Kontakt na predsedu DHZ Mariána Šusteka – 0918 569 712.
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otužilci v akcii kRásňaNské MRoŽE

Mrože na zimnom plávani vo februári 2019
v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo

Klub otužilcov Krásňanske mrože založil Milan
Kubatka po dohode s primátorom mesta Krásno Jozefom
Grapom, ktorý sa rozhodol,
že mesto vezme otužilcov pod
svoje krídla. Zakladajúcim dokumentom oddielu bola žiadosť otužilcov o prijatie klubu
do TJ Krásno nad Kysucou.
Dátum vzniku oddielu je 9.
októbra 2014. Oddiel vedie
náčelník starý mrož Milan
Kubatka. Sezóna otužilcov sa
spravidla začína od októbra
do konca marca ďalšieho
roka. Počas sezóny otužilci
majú 3-krát do týždňa tréning
a zimné plávanie na exhibiciách po Slovensku, kde propagujú mesto Krásno a región
Kysuce. V súčasnosti má oddiel desať členov. Zmyslom
činnosti oddielu je propagácia
mesta, otužovanie a zvyšovanie imunity organizmu otužilcov.
Vo februári 2019 sa zúčastnili viacerých podujatí, akým
napríklad bolo celoslovenské
plávanie vo Váhu v Žiline, pri

teplote vody 1,8 °C. Ďalším
podujatím bolo zimné plávanie otužilcov v zasneženej nádrží v lyžiarskom stredisku
Malinô Brdo, s teplotou vody
1,5 °C. V rieke Kysuca sa kúpali na konci februára, kde
bola teplota vody 1,8 °C a teplota vzduchu 0 °C.
Ako sa pripravujú na sezónu? Základ pre prípravu naotužovanie sú dve veci. Prvá,
začať sa sprchovať studenou
vodou, najvhodnejšie ráno.
Sprchovanie spočíva v postupnom schlazovaní vody až
na úplne studený prietok
vody, bez teplej. Druhá, to je
mentalná príprava, ktorá sa
dá praktizovať so skúseným
otužilcom, prípadne sa prísť
poradiť do oddielu k otužilcom.
Ďalšia vec je zabezpečiť si
potrebné veci na praktizovanie otužovania. Kto má záujem bližšie si teoreticky
naštudovať metodiku otužovania, navštívte stránku: krasňanskemroze.sk alebo im
jednoducho zavolajte 0917

Mrože pred tréningom
pri rieke Kysuca
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