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Vynovená hasičská zbrojnica bude
naplno slúžiť našim hasičom

V súčasnosti sú hasiči najaktívnejším
spolkom v meste a ukázali, že sú dôležití
a potrební. Aktívni boli v zložitej pande-
mickej situácii, pri dezinfekcii priesto-
rov, usmerňovaní obyvateľov i pri ďalších
charitatívnych aktivitách. Ne priečelí ha-
sičskej zbrojnice sa nachádza svätý Flo-

rián, ktorý je patrónom hasičov 
a ochrancom pred požiarom. Rekon-
štrukcia zbrojnice bola spolufinancovaná
z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a čiastočne z mestského roz-
počtu.

(pokračovanie článku na strane 4)

Krásno nad Kysucou 20 rokov od získania štatútu mesta

Otvára sa mestský
úrad, kostoly, školy 

i obchody

Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou od pondelka 19. 4.
2021 opäť otvorený.
Pracoviská sú pre Vás do-
stupné v pracovných dňoch 
v skrátených úradných hodi-
nách a to nasledovne:

Pondelok, Štvrtok, Piatok:
7:00 – 13:00 hod.,

Streda: 
7:00 do 15:00 hod.,

Utorok: nestránkový deň

Obedná prestávka 
od 11:30 do 12:00 hod.

Žiadame občanov, aby osobnú
návštevu využívali uvážlivo 
a len v nevyhnutných prípa-
doch. V prvom rade odporú-
čame využívať telefonickú 
a elektronickú komunikáciu.
Vstup do budovy je umožnený
len osobám s respirátorom,
ktoré sa preukážu potvrdením
o absolvovaní testu s negatív-
nym výsledkom, nie starším
ako 7 dní. Povoľuje sa prítom-
nosť max. 1 osoby na jednotli-
vých oddeleniach, počet
prítomných osôb vo vestibule
budovy max. 2.
Vopred Vám ďakujeme za po-
rozumenie a rešpektovanie
týchto nariadených opatrení,
lebo Vaše zdravie je na prvom
mieste!



Vstup do kultúrneho domu je po rekonštrukcii
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Vzhľadom na nepriaznivú epide-
miologickú situáciu v okrese
Čadca s cieľom eliminovať šírenie
ochorenia COVID-19 mesto zabez-
pečilo v marci distribúciu det-
ských ochranných rúšok. Sú pre
deti do ukončenia 1. stupňa 
základnej školy a respirátory pre
dospelých do všetkých domác-
ností. Respirátory typu FFP2 sú
povinné v prostriedkoch verejnej
dopravy a vo všetkých interiéroch
(okrem domácností).

V prípade, že niekto neobdržal
respirátor, môže sa nahlásiť na
tel. č. 041 / 43 85 239 alebo si ho
prísť osobne prevziať do Mestskej
knižnice.

Nemenovaná spoločnosť daro-
vala mestu Krásno nad Kysucou
sponzorský dar – bavlnené rúška
pre deti.

„Touto cestou chcem poďakovať
známemu darcovi za preukázané
gesto, ktoré poteší v týchto ťažkých
časoch, keď neúnavne bojujeme 
s pandémiou. Poďakovanie patrí 
i našim dobrovoľným hasičov,

ktorí ochotne vykonávajú dezin-
fekciu verejných priestorov, ale 
i Vám, občanom mesta, pretože ste
chápaví a zbytočne nenavštevujete
nepotrebné inštitúcie. Veríme, že
sa nám podarí tento boj konečne
vyhrať a budeme môcť už čoskoro
objať svojich blízkych a vrátiť sa
do starých dobrých koľají bežného
života,“ uviedol primátor mesta
Jozef Grapa.

Snažíme sa ochrániť zdravie nás
všetkých, preto Vás žiadame, do-
držiavajme i naďalej všetky platné
nariadenia Úradu vlády SR 
a RÚVZ.

Mesto distribuovalo respirátory 
do každej domácnosti

S príchodom jari zamestnanci
mestského podniku sa každoročne
zapájajú do upratovacej činnosti 
a čistia verejné priestranstvá 
a centrum mesta. Zametacie auto,
ktoré sme získali vďaka Eurofon-
dom, zametá všetky chodníky,
hlavné a vedľajšie komunikácie 
a sídliská v meste. Chodníky sa čis-
tia od naletených prachových čas-
tíc a smetí. Tento výborný
pomocník nám umožňuje rýchlej-
šie vyčistenie plôch od posypo-
vých materiálov po zimnej údržbe.

Primátor mesta zároveň vyzýva
občanov mesta, aby sa zapojili 
v rámci svojich možností do jar-

ného upratovania, či už v okolí ro-
dinného domu alebo v blízkom
prostredí. Každoročne prebieha 
v mesiac i apríli Deň Zeme, keď sa
občania môžu iniciatívne zapojiť
aj do upratovania častí nášho
mesta po zime. Najviac znečistené
sú brehy rieky Kysuce i Bystrice,
vznikli aj zbytočné čierne skládky. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
aktívne zúčastnia upratovania. 
Na prechádzkach po Krásne 
pomôžu vyzbierať odpadky 
zo svojho okolia i z prírody, 
o ktorú sa musíme spoločne starať. 

Jarné upratovanie je v plnom prúde

Po rekonštrukcii sociálnych zariadení pokračovala 
obnova vstupných priestorov do kultúrneho domu,
ktoré boli v zlom nevyhovujúcom stave. Zamestnanci
mestského podniku odstránili starú maľovku, omietku
zo stropov a zo stien. Časť stropu bola zatečená a opa-
dávala omietka. Opravila sa i elektroinštalácia, rozvody
a vymenili sa svietidlá. Po dokončení týchto prác sa 
natiahla nová omietka stropov i stien, fasádna omietka,
ktorej veľkou výhodou je, že je umývateľná. Odstránila

sa aj kovová konštrukcia zo schodov, ktorá oddeľovala
vstup do knižničných a obytných priestorov. Mesto
uhradilo rekonštrukciu z vlastných finančných pro-
striedkov. Veríme, že vstup do kultúrneho domu bude
reprezentatívnejší nielen pre čitateľov knižnice, ale aj
pre návštevníkov kultúrnych podujatí. V budove domu
kultúry plánuje mesto Krásno zrealizovať aj komunitné
centrum pre mamičky s deťmi, aby sa mali kde stretávať
počas nepriaznivého počasia.

Milí Krásňania,

jar nám prichádza
akosi nesmelo.
Prežili sme a pre-
žívame zložité 
obdobie, v ktorom
sme častokrát boli
ďaleko od seba,

bez blízkosti jeden druhého.
Mali sme dosť času premýšľať 
o tom, akí sme, kam ideme. Ne-
možnosť cestovať nás na jednej
strane veľmi obmedzovala, ale
na druhej strane nám mnohým
poskytla pohľad na to, čo tu,
doma, u nás v Krásne, máme. 

Veľmi príjemne ma prekva-
pilo, keď kolegovia z redakcie
Krásňana prišli s nápadom 
postupne predstaviť slovami
ľudí, ktorých mnohí z nás 
poznajú, naše mesto – aké bolo
v minulosti, aké je teraz, aký
máme k nemu vzťah.

Túto milú rubriku nazvali pri-
liehavo „Rodáci“. Chceli by sme 
v nej pokračovať aj naďalej. Ro-
disko máme iba jedno a nikto 
z nás si ho nemôže vybrať. Ale
je šťastím, ak nám rodisko pril-
nie k srdcu; ako je aj pre človeka
šťastím, keď má rád miesto, v
ktorom sa síce nenarodil, ale v
ktorom žije. Aj ja sám ako rodák
z Krásna, mávam často po dob -
né pocity. 

Milí Krásňania, všetci veríme,
že nás znovu čakajú chvíle, keď
sa budú konať kultúrne a špor-
tové podujatia, keď sa budeme
môcť stretávať a porozprávať.
Sám by som si to veľmi želal a zo
srdca sa teším na stretnutia 
s Vami. Želám Vám pevné zdra-
vie a radosť zo života.

Jozef Grapa, Váš primátor
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Podarilo sa zohnať  peniaze 
na prestavbu

„Mojou povinnosťou bolo zohnať finančné 
prostriedky na rekonštrukciu priestorov, pretože chcem
dobrovoľným hasičom poďakovať i takýmto spôsobom
za všetko, čo robia pre naše mesto. Vyjadrujem všetkým
členom DHZ Krásno nad Kysucou vďaku za výbornú
prácu a je to vidieť i teraz, pri prestavbe zbrojnice. 
Hasiči tu dobrovoľne pracujú ako brigádnici niekoľko
hodín denne a svojpomocne vykonávajú veľkú časť sta-
vebných prác. Od začiatku rekonštrukcie bolo treba
zohnať viac ako 100 tisíc eur na materiál a ďalšie 
odborné práce a myslím si, že treba ešte veľkú časť pri-
počítať k ušetreným peniazom v rámci svojpomoci,“ po-
vedal primátor mesta Jozef Grapa. 

Ako prebiehala rekonštrukcia

„Zrekonštruovala sa spodná časť zbrojnice, vymuro-
vala, zateplila sa spodná platňa, v lepšom počasí sa
bude dokončovať fasáda. Spevnili sme strop, podlahu a
tu vznikli nové priestory pre deti a mládež, našich bu-
dúcich hasičov. V zimných mesiacoch sa hasičská zbroj-
nica bude využívať pre vzdelávanie hasičov. Chceme
vychovať novú generáciu, splniť tak odkaz našich pred-
chodcov,“ povedal Marián Šustek, predseda DHZ.

Moderné pomôcky pomáhajú 
hasičom v činnosti

Naši hasiči majú vlastný zvolávací systém, ktorý fun-
guje na pokyn veliteľa DHZ Miroslava Smrža. Keď je
ohlásený požiar, na zavolanie veliteľa do minúty 
dostanú všetci členovia sms s oznamom, že sa majú 
dostaviť do zbrojnice. Systém spustí aj výstražné svetlá
na vyjazdovej zóne a upozorní tak okoloidúce auta, aby
dali hasičom prednosť.

Vynovená hasičská zbrojnica ako poďakovanie
našim dobrovoľným hasičom

Zo zásahov DHZ Krásno nad Kysucou

Vzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov
súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riadi-
teľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dô-
razne 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 písomného súhlasu.

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 po-

kyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
■ dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiaru.

Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bez-
prostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických
osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie,
pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom pro-
stredí alebo ktorého následkom je zranená alebo
usmrtená osoba alebo zviera. 

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru
■ vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohro-

zených osôb, 
■ uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyh-

nutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, 
■ ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom

mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhase-
nie, 

■ poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc 
na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jed-
notky alebo obce.

Každý je povinný na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa 
hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce
poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hase-
nie 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 poru-
šenia budú vyvodzované prísne postihy.

Oddelenie požiarnej prevencie 
Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru v Čadci

Platí prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

31. marec, 3. apríl 2021 – výjazd 
k unikajúcim prevádzkovým 

kvapalinám na Ulici SNP.

27. marec 2021 – výjazd 
po 17. hodine k požiaru trávnatého

porastu U Blažkov.

(pokračovanie z titulnej strany)

Dobrovoľný hasičský zbor Krásno nad Kysucou sa v minulosti musel často sťahovať do provizórnych priestorov.
V 80. a 90. rokoch pôsobili v starej zbrojnici oproti základnej umeleckej školy. Potom sa presťahovali do garáží
technických služieb a nakoniec do budovy bývalej kotolne oproti domu kultúry. Hasiči mali však stále nevy-
hovujúce a malé priestory, do ktorých zatekalo, ničila sa technika a hrozila i havária objektu. Presťahovali sa
do voľných priestorov v bývalej kotolni. 
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 3. marca 2021

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Mgr. Margita Ďurišová, Vojtech
Buchta, overovateľov zápisnice – Mgr.
Jozefa Mozola a  Mgr. Martina On-
drušku a program rokovania MZ.
Hlasovanie:
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra – tajným hlasova-
ním.
Hlasovanie:
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje volebnú komisiu na voľbu
hlavného kontrolóra v zložení: PhDr.
Marta Jozefíková – predseda, Mgr.
Margita Ďurišová – člen, Jaroslav
Pagáč – člen.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje pracovný úväzok hlav-
ného kontrolóra Mesta Krásno v roz-
sahu 30 %, t. j. 2,25 hod./deň.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ dňa 03. 03. 2021 v druhom kole taj-
ného hlasovania zvolilo za hlavného
kontrolóra Ing. Zuzanu Buchtovú
s počtom hlasov 7 z celkového počtu 
8 prítomných poslancov s  termínom
nástupu do práce 15. 4. 2021.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne
prebytočného majetku vedeného na
liste vlastníctva 1812 v k. ú. Krásno nad
Kysucou z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa prenájom pozemku p. č.
KNC 6780/27 – zastavaná plocha o vý-
mere max. 67 m2 do nájmu Pavol Po-
dolák a  manželka Jana Podoláková,
rod. Jakubcová, bytom 9. mája 1186,
023 02 Krásno n. Kys. za cenu 3,-
€/m2/rok, od 01. 04. 2021 na dobu ne-
určitú s výpovednou lehotou 3 mesiace

v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zá-
kona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa – prená-
jom pozemku, ktorý bude slúžiť ako
vstup do garáže pre prevádzku PODO-
LÁK PAVOL – VODA, KÚRENIE, SER-
VIS PLYNOVÝCH KOTLOV, Krásno nad
Kysucou č. 1363. 
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pozemok
p. č. KNC 8419/19 – zastavaná plocha o
výmere 55 m2, vedené na LV 3396,
ktorá je totožná s parcelou KNC č.
8419/9 – zastavaná plocha o výmere 55
m2, ktorá bola vytvorená z  parcely
KNE 9373 geometrickým plánom č.
4/2014-b Milošom Macurom – GEO-
DET, 023 02 Krásno n. Kys. 86 zo dňa
20. 02. 2014 za cenu 10,- €/m2 pre Špá-
niková Zdenka a  manžel Maroš Špá-
nik, obaja bytom 023 02 Krásno n. Kys.
č. 2223 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa – poze-
mok sa nachádza pri ich rodinnom
dome a slúži ako prístup.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z  dôvodu
hodného osobitného zreteľa odpredaja
spoluvlastníckeho podielu na po-
zemku p. č. KNE 1117 – orná pôda
o výmere 1033 m2, nachádza sa na 3.
mieste a podiel mesta je vo výške 1/20,
čo predstavuje celkovo 51,65 m2 za
cenu 5,-€/m2, vedená na LV 3485 pre
Bc. Ján Meliš, 023 02 Krásno n. Kys. 658
v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zá-
kona 138/1991 Zb. o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa – väčši-
nový vlastník pozemku. Náklady
spojené s vkladom do katastra hradí
kupujúci. 
Žiadateľ po vysporiadani celej parcely
KNE 1117 – orná pôda na svoje náklady
zabezpečí prevod pozemku, ktorý sa
nachádza pod miestnou komuniká-
ciou, ktorá vedie k vodárni na mesto

Krásno nad Kysucou a uhradí všetky
náklady spojené s ich prevodom.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne
prebytočného majetku vedeného na
liste vlastníctva 1812 v k. ú. Krásno nad
Kysucou  z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa prenájom pozemku p.č.
KNC 6417/2 – zastavaná plocha o vý-
mere 185m2 do nájmu Montáža, s. r.
o., Kalinov 1463, Krásno n. Kys. 023 02,
ICO 45316180 za cenu 2,-/m2/rok, od 01.
04. 2021 na dobu neurčitú s výpoved-
nou 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 osobit-
ného zreteľa – na uskladnenie mate-
riálu a parkovanie vozidiel.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ neschvaľuje žiadosť Alžbety Fakto-
rovej, 023 02 Krásno n. Kys. 143 
o odpredaj pozemku.
Hlasovanie: 
ZA – 7, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodá-
renia s majetkom obce a v súlade s prí-
slušnými zákonmi a vykonávajúcimi
predpismi uzatvorenie zmluvy o budú-
cej zmluve o  zriadení vecného bre-
mena medzi Mesto Krásno nad
Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02
Krásno n. Kys., IČO 00314072 a to na
parcely KNC 6780/298 – ostatná plo-
cha, o  výmere 10 m2, vedená na LV
5695 a p. č. 6780/295 – ostatná plocha
o  výmere 4 m2, vedená na LV 1812,
ktoré sa nachádzajú v k.ú. Krásno n.
Kys. a Stredoslovenská distribučná, a.
s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,
IČO: 36 442 151 za účelom realizácie
stavby: „Krásno n. Kys. – Struhy – Vra-
denie rozpojovacej skrine“ bezod-
platne. 
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje ako prípad hodný osobit-

Uznesenie číslo 1/2021

Uznesenie číslo 2/2021

Uznesenie číslo 3/2021

Uznesenie číslo 4/2021

Uznesenie číslo 5/2021

Uznesenie číslo 6/2021

Uznesenie číslo 7/2021

Uznesenie číslo 9/2021

Uznesenie číslo 10/2021

Uznesenie číslo 8/2021
Uznesenie číslo 11/2021

Uznesenie číslo 12/2021

ného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm e)
zákona č. 138/1991 o  majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámenu
nehnuteľnosti – pozemku vo výluč-
nom vlastníctve Reality – Sk, s.r.o. IČO
44078544, Palárikova 76, 022 01 Čadca
nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad
Kysucou a to konkrétne: parcely č. C-
KN 12842/2 – trvalé trávnaté porasty
o  výmere 294 m2 na základe GP č.
168/2019, vytvorené z parcely č. C-KN
12842 – trvalé trávnaté porasty zapí-
sané na LV č. 7081, vedenom okres-
ným úradom Čadca, katastrálny odbor
za pozemky vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255,
023 02  Krásno n. Kys., IČO: 00314072,
nachádzajúce sa v k.ú. Krásno n. Kys.
a  to konkrétne: parcela č. C-KN č.
12802/5 – zastavané plochy o výmere
377 m2 na základe GP č. 168/2019, vy-
tvorené z parcely č. C-KN 12802 – za-
stavané plochy a  parcela č. C-KN
12800/3 – zastavané plochy o výmere
41 m2 na základe GP č. 168/2019, vytvo-
rené z parcely č. C-KN 12800 – zasta-
vané plochy, zapísané na LV č. 7096,
vedenom Okresným úradom Čadca,
katastrálny odbor s finančným vyrov-
naním 15€/m2.
Hlasovanie: 
ZA – 6, zdržal sa 2, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje odkúpenie hnuteľného
majetku zdravotného strediska č. 1710
(z bývalej ordinácie MUDr. Božekovej),
ktorá sa nachádza na LV 1812 od Mgr.
Miroslava Odleváková a Tomáš Božek,
obaja bytom J. Kollára 755/4A, 022 01
Čadca za cenu 2.000,-€. 
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje zníženie 50 % nájmu 
nájomníkom, ktorí sú v  nájomnom
vzťahu v  nebytových priestoroch
v meste Krásno n. Kys. a ktoré rozhod-
nutím krízového štábu SR mali zatvo-
rené svoje prevádzky.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje rozdelenie finančných
príspevkov podľa návrhu kultúrnej 
komisie.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ berie na vedomie hospodársky 
výsledok Krasbyt-u za rok 2020.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ schvaľuje zmluvu o  výpožičke na
osobné motorové vozidlo Škoda ROO-
MSTER CA 090 BJ za jednorazovú cenu
2,-€ pre Krasbyt, s. r. o. Krásno n. K.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

MZ berie na vedomie rozbor hospodáre-
nia Mestského podniku Krásno nad
Kysucou, s. r. o. za rok 2020.
Hlasovanie: 
ZA – 8, ospravedlnení – 4

Uznesenie číslo 13/2021

Uznesenie číslo 14/2021

Uznesenie číslo 15/2021

Uznesenie číslo 16/2021

Uznesenie číslo 17/2021

Uznesenie číslo 18/2021

Uznesenie číslo 19/2021

Vážení rodičia, ak dieťa dovŕši šiesty
rok veku a dosiahne školskú spôso-
bilosť, je zákonný zástupca povinný
prihlásiť svoje dieťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v zá-
kladnej škole. Vzhľadom k tomu, že
pretrváva núdzový stav v súvislosti 
s ochorením COVID – 19, zápis do ZŠ
bude organizovaný bez osobnej prí-
tomnosti dieťaťa a rodiča, to zna-
mená, že bude elektronickou
formou.

Zápis sa bude konať od 14. apríla
do 30. apríla 2021 prostredníctvom
elektronickej prihlášky zverejnenej
na webovej stránke Základnej školy,
Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysu-
cou https://zsknk.edupage.org/ pod
názvom Elektronická prihláš ka.

Prihlášku vypíšete a potvrdením
odošlete – netreba ju vytlačiť, škola
si ju po odoslaní spracuje sama a
Vám príde potvrdzujúci mail, že ste
ju poslali. V prípade, že rodič nemá

možnosť vyplniť prihlášku elektro-
nicky, môže si ju vyzdvihnúť u p. uči-
teľky v materskej škole v papierovej
podobe. Vypíše, podpíše ju a odo-
vzdá p. učiteľke v MŠ. Keďže rodi-
čovské práva majú obaja zákonní
zástupcovia dieťaťa, vyžaduje sa spo-
ločná vôľa oboch rodičov na prijatie
dieťaťa na vzdelávanie do konkrétnej
školy – toto tlačivo prosíme podpísať
a odovzdať p. učiteľke v MŠ.

Zápis dieťaťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami
alebo dieťaťa, ktorého rodič žiada
odklad školskej dochádzky – zá-
konný zástupca dieťaťa predkladá
písomnú žiadosť, písomné vyjadre-
nie zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie, vydané na
základe diagnostického vyšetrenia
dieťaťa a odporučenia pediatra 
(tlačivá budú k dispozícii u p. uči-
teľky v MŠ). Na posúdenie nutnosti
odkladu slúži vyšetrenie v Centre pe-

dagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie. Dieťa absolvuje
psychologické testy a rozhovor so
psychológom, na základe čoho môže
psychológ rovno odporučiť odklad.
Na vyšetrenie sa treba objednať
(kontakty sú priložené pri podkla-
doch k zápisu u p. učiteľky MŠ).

Ďalšie informácie doplníme po
zápise (pomôcky do 1. ročníka,
darček od p. primátora, zápisné).

Ďakujeme rodičom za spolu-
prácu a tešíme sa na nových prvá-
čikov.

Vedenie ZŠ Krásno nad Kysucou 
a pani učiteľky prvého ročníka

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
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Separovaný zber MÁJ – JÚN 2021
Blažkov, Zákysučie: 3. 5. 17. 5. 31. 5. 14. 6.
Krásno: 4. 5. 18. 5. 1. 6. 15. 6.
Kalinov: 5. 5. 19. 5. 2. 6. 16. 6.

Správne triedenie odpadu znižuje množstvo 
komunálneho odpadu a nezvyšuje poplatky za odvoz
V meste Krásno sú vytvorené podmienky na to, aby mohli občania čo najviac vyseparovať vyprodukovaný
odpad a aby komunálny odpad bol čo najmenší. So separovaním sa začalo už v roku 2007, keď pribúdali 
v meste nádoby na papier, plasty a sklo. Neskôr k nim pribudli aj na obnosené šatstvo. V minulom roku bol
otvorený zrekonštruovaný zberný dvor, kde je možnosť odviezť nadrozmerný a tiež vyseparovaný odpad. Ľudia
si často mýlia zberný dvor so skládkou odpadu. No i tu platia pravidlá.

Ponúkame zopár tipov ako neprodukovať veľa odpadu

Podľa výpočtov na obyvateľa ročne pripadá 200 kg odpadu. Je to veľké číslo, ktoré by nás malo
donútiť zamyslieť sa nad tým a počítať s týmto faktom už pri vstupe do obchodu. 

✔ Nakupovanie pitia vo vratných sklenených fľašiach.
✔ Nekupovať výrobky, ktorá sú viacnásobne balené.
✔ Kupovanie veci v jednorázovom obale.
✔ Využiť obchody, kde sa ponúka bezobalový tovar,

tovar do vlastných nádob či v recyklovateľných
obaloch. Obchody ponúkajú hlavne potraviny, koz-
metiku a prostriedky do domácnosti.

✔ Uprednostniť lokálnych predajcov, predajné trhy 
s ovocím či automaty na mlieko od slovenských 
dodávateľov.

✔ Pri nákupoch sa vyhnúť jednorazovým plastovým
taškám či vreckám, dajú sa zameniť za látkové,
ktoré je možné pri zašpinení vyprať.

✔ A je tu aj možnosť dávať veciam druhú šancu a vy-
myslieť im po použití nový zmysel v domácnosti.

Zmena vývozu TKO 

Časť Blažkov, Krásno: Ul. Struhy, Ul. 9. mája, Mládežnícka ul., Les-
nícka ul., Ul. MUDr. Hálka, Ul. 1. mája od Mestského úradu k zdravot-
nému stredisku

Ul. 1. mája od Mestského úradu po poštu, Ul. Lazná, Hôrky, Ul. Karola
Pagáča, Ul. Obrancov mieru, Kysucká cesta, Žilinská cesta po Námes-
tie mieru (pri kostole), hlavná cesta smerom na železničnú stanicu
až do Gundáša

Ul. SNP, Ul. Revolučná, pod Estakádou, Kalinovská cesta, Radovka 
č. 2, Ul. Horníková, pri Moste lásky, Ul. Kuljovských

Ostatné časti Kalinova

Sídlisko Zákysučie, Sídlisko Struhy, Sídlisko na Ul. 1. mája, 
Ul. Sojčáka, Dielničky, Vlčov, Uhliská

PONdelOK

UTOrOK

STreda

ŠTVrTOK

PiaTOK

Oznamujeme občanom, že od 12. apríla 2021 
sa bude vyvážať TKO z rodinných domov 

Každý NePÁrNy Týždeň nasledovne:

Zber použitého oleja

Aby sme občanom pomohli, 
organizuje sa pravidelne zber
použitého kuchynského oleja, za
ktorý na výmenu môžu obyvate-
lia dostať toaletný papier či ku-
chynské utierky. Použitý olej
nesmie obsahovať vodu a zvyšky
jedál, odovzdáva sa v čistej fľaši.

Zber objemného odpadu 
a elektrospotrebičov

Nedávno sa uskutočnil jarný
zber objemného odpadu, aby
obyvatelia nemuseli kvôli jed-
nému kusu riešiť prepravu na
zberný dvor. Išlo o zber z vypra-
távania domácností či zo staveb-
ných rekonštrukcií (nábytok,
koberce, sanita, postele, dvere,
okná...), ktoré sa vo väčšej miere
robia práve na jar. 
Zároveň mesto myslí na to, aby
sa nerobili čierne skládky, ktoré
po zimnom období sú na mno-
hých miestach. Fotopasce 
v meste sa zameriavejú na odha-
lenie tých, ktorí skládky robia.
Jednou zo silných atrakcií 
v meste je práve príroda a je dô-
ležité, aby sme sa spoločne o ňu
starali. 

Na konci marca sa zbierali 
i staré spotrebiče, všetky tieto
odvozy zabezpečilo mesto pre
občanov bezplatne. 

Bližšie informácie o aktuálnych
zberoch sa nachádzajú 

na stránke mesta 
www.mestokrasno.sk

Kompostovanie

Väčšina občanov žijúcich v ro-
dinných domoch využila mož-
nosť dostať kompostér, čo
znížilo množstvo komunálneho
odpadu.Kompostovanie je veľmi
jednoduché, je vhodné pravi-
delne kompost premiešavať,
udržiavať ho stále vlhký. Suchý
kompost zvlhčiť vodou a do prí-
liš mokrého zapracovať suché
lístie, slamu, drevnú štiepku
alebo natrhaný papierový kartó-
nový papier. Do kompostéra sa
snažíme dávať čím menšie
kúsky, ktoré sa rýchlejšie pre-
tvoria na kompost. Kompostéry
sa nachádzajú aj pri bytových
domoch. 
Do biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad PATRÍ: tráva,
lístie, kvety, drevený odpad zo
strihania a orezávania krovín 
a stromov, vypletá burina, po-
zberové zvyšky z pestovania,
zhnité ovocie a zelenina, piliny,
drevná štiepka, hobliny, drevný
popol. Tento odpad je vhodný na
kompostovanie.
Do biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad NEPATRÍ:
zvyšky jedál, kamene, cigare-
tový ohorok, uhynuté zvieratá
a pod.

Zber papiera

Podobne je to aj so zberom pa-
piera, ktorý sa robí výmenou za
nejakú užitočnú vec do domác-
nosti. Mesto v spolupráci s fir-
mou Pand P import s.r.o. bude
pravidelne zbierať papier, 
najbližšie termíny sú: 28. 4., 26.
5. a 30. 6., raz do mesiaca po
celý rok 2021. Zbiera sa na pia-
tich miestach – pri zdravotnom
stredisku, pri mestskom úrade,
na parkovisku pri farskom kos-
tole, v Kalinove pri železiarstve
a pri bytovkách v Zákysučí. 
Papier je potrebné zviazať do ba-
líkov a nebaliť do krabice alebo
igelitky. Papierom sa myslia 
noviny, časopisy, knihy bez
tvrdých obalov, nepatria sem
kartóny.

Príspevok na zateplenie 
rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej
republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zá-

kona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospo-
dárnosti budov a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vyhlásilo 15. apríla 2021 výzvu 
č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o po-

skytnutie príspevku na zateplenie rodinného
domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 18.
mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021

alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.
Voči predchádzajúcej výzve č. Z7/2020 sa
podmienky pre poskytnutie príspevku na 

zateplenie rodinného domu nezmenili.
Viac informácií na 

www.byvajteusporne.sk
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Už druhý rok sa Veľká noc
u nás, ba nielen u nás, ale
vlastne na celom svete,

nesie v znamení pandémie. Kos-
toly sú pre širšiu verejnosť prak-
ticky uzatvorené, pobožnosti sa
vysielajú prostredníctvom inter-
netu online. Šibačky a oblievačky
sa kvôli núdzovému stavu neko-
najú, môžeme na ne akurát tak
spomínať alebo ich sledovať na
youtube ako vydarenejšie či
menej vydarené dokumenty. Do
nášho života sa naplno vplieta 
virtuálna realita a my to nevieme
nijakým spôsobom zastaviť ani
zmeniť.

Pritom Veľká noc je pre kresťa-
nov najvýznamnejším sviatkom.
Vtedy Kristus vstal z mŕtvych, čo
potvrdzuje dvetisícročná tradícia.
Toto obdobie je dvojakým zmŕtvy-
chvstaním – symbolickým, keď sa
obnovuje naoko umŕtvená príroda
po dlhej mrazivej zime, a skutoč-
ným Zmŕtvychvstaním odsúde-
ného a umučeného Božieho syna.
Preto sa popri pobožnostiach
počas veľkonočných sviatkov šibe
prútenými korbáčmi a  oblieva
čerstvou vodou a šibačky a oblie-
vačky sú symbolmi obnoveného

jarného života. Patria medzi obľú-
bené jarné zvyky.

Aj keď viacerí z  nás v  tejto 
neprajnej dobe nerezignovali 
a uplietli si korbáče, aby ich po-
užili na šibanie a oblievanie v do-
mácich rodinných bunkách, boli
to len veľmi skromné prejavy ra-
dosti. Na skutočné veľkonočné
sviatky u nás v Krásne nad Kysu-
cou môžeme zatiaľ len spomínať.
Tie každoročne prichádzajú po 40-
dňovom pôste v rôznom termíne
– po prvom jarnom mesačnom
splne. Ide aj o pripomenutie si jar-
nej rovnodennosti. Dňom pred
vyvrcholením Veľkej noci dali
ľudia priliehavé názvy – Škaredá
streda (Popolcová), Kvetná nedeľa,
Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela
sobota, Veľkonočná nedeľa a Veľ-
konočný pondelok. V niektorých
krajoch majú dokonca Modrý
pondelok (po Kvetnej nedeli)
a Sivý utorok. Tieto dni sa nazý-
vajú aj Svätý týždeň. Ako sme trá-
vili tohtoročnú Veľkú noc? Na
Zelený štvrtok sme aj my pripra-
vovali jedlá zo zeleného, napríklad
zo špenátu či kapusty. V kostole sa
zaviazali zvony – je to obdobie
Kristovej Poslednej večere s umý-

vaním nôh pred jeho uväznením 
a odsúdením. Veľký piatok zna-
mená aj veľký pôst – umučenie
Krista. V  tento deň sme zvykli
v  meste niesť kríž ku kaplnke
U Gavlasa (tentoraz by sa asi išlo
na novoposvätenú Kalváriu).
Počas Bielej soboty sa zvony opäť
rozozvučali, aby ohlásili Kristovo
víťazstvo nad smrťou. Ležal
v  hrobe, ale vigília v  kostole už
ohlásila jeho slávne Zmŕtvychvsta-
nie. Nedeľa je najväčšia slávnosť,
potvrdzujúca Kristovo definitívne
víťazstvo.

Keďže v  kostoloch sa nemohli
konať verejné omše, naši veriaci si
ich mohli pozrieť v online vysie-
laní. V  celebrovaní sa striedali
naši kňazi – pán dekan Marian
Vojtek a pán kaplán Michal Tichý.
V  kostole si každý uskutočnil
osobnú adoráciu. Oblievalo a ši-
balo sa len sporadicky, núdzový
stav nedovolil ľuďom stretávať sa.
Ani počasie nevyšlo, dokonca 
napadlo snehu, akoby sa k  nám
načas vrátila zima. 

Taká bola teda v našom meste
Veľká noc a jej zvyky v roku 2021.
A aká bude na budúci rok...?

LH

Je nesporné, že kultúra prostredia je
jedným z pozitívnych činiteľov vý-
znamne pôsobiacich na dosahova-
nie požadovaných výsledkov žiakov.
Čím príjemnejšie sa bude človek
cítiť v istom prostredí, v tomto prí-
pade v triede, tým úspešnejší môže
byť pri zažívaní úspechu. Preto sme
triedam žiakov 8. a 9. ročníka dali
nový šat. Vymenili sme v nich svie-
tidlá, čím sa dosiahne nielen
úspora, ale hlavne nebude rušiť žia-
kov nežiaducou rezonanciou pri ich
sústredení sa na prácu. Výmena sa
zrealizovala v pavilónoch A aj B. Vy-
spravili sme maľovku, vymenili
staré rebrové radiátory za nové pa-
nelové, vstupné dvere do tried i ka-
binetov v  pavilóne A, čím sme
zvýšili bezpečnosť i ochranu zdravia
žiakov ako i zlepšenie psycho-hygie-
nických podmienok žiakov, aby sa
po svojom návrate do školy cítili prí-
jemne a mohli čo najintenzívnejšie
zažívať úspech počas vyučovania.

Podobne sme skultúrnili pro-
stredie spoločných priestorov, cho-
dieb v pavilónoch A aj B, vybavili
sme ich novými uzamkynateľnými
šatníkovými skrinkami pre žiakov.
Každý žiak, ktorého trieda sa nachá-
dza v  spomínaných pavilónoch, 
dostane po návrate do školy kľúčik
od svojej skrinky, kde si bude ukla-
dať svoje osobné veci. Týmto sa sna-

žíme viesť deti k  ochrane svojich
vecí na jednej strane, ale zároveň
i zvýšiť zodpovednosť za počínanie
samého seba.

Triedy v  pavilóne C i  odborné
učebne sme dovybavili novým
školským nábytkom.

Chcem i touto cestou poďakovať
vyučujúcim za náročnú prácu, ktorú
v zmenených podmienkach museli
realizovať nielen v  súčinnosti so
žiakmi, ale tiež s  ich zákonnými 
zástupcami. A  práve zákonným 
zástupcom chcem touto cestou po-
ďakovať za časovo náročnú pomoc
svojim deťom, kedy mnohí po 
návrate z jednej práce nepozerali na
svoju únavu a  snažili sa pomáhať
i  v  dištančnej forme vyučovania.
Patrí Vám za to veľké uznanie a že-
lajme si spolu, aby sme sa mohli čo
najskôr vrátiť do škôl a venovať sa
svojim povinnostiam každý vo svo-
jom obore. I zásluhou takejto spolu-
práce mohli žiaci našej školy
dosahovať výnimočné úspechy, ako
napr. úspešná reprezentácia  na
krajskom kole v  dejepisnej olym-
piáde, a to: 11. miesto – Matej Kováč
(žiak 7. ročníka), 15. miesto – Jakub
Neveďal (žiak 7. roč.), 12. miesto –
Lucia Wojtaszková (žiačka 9. roč.).

Napriek tomu, že dištančná
forma vzdelávania je počas tohto 
obdobia pre nás dominantná, sna-

žíme sa školu zveľaďovať i  cestou
rozvojových projektov. Zapojili sme
sa do viacerých výziev, uspeli sme
zatiaľ za obdobie pandémie
v dvoch projektoch, a to:

Enter – podpora digitálneho vzde-
lávania na Slovensku: Mikro: bit –
cieľom je naučiť deti programovať
hravou a atraktívnou formou.

Nadácia KIA Motors Slovakia –
Streetpark – vybudovanie malého
workoutového ihriska – sústavou
hrázd a  posiľňovacích strojov 
v exteriéri chceme vplývať na rozvoj
fyzických schopností nielen žiakov,
ale aj verejnosti mesta. Realizácia
projektu je časovo orientovaná
v mesiacoch apríl – september 2021.

Hybnou silou každej školy sú
žiaci, vďaka ktorým sme „dobíjaní
ich energiou a  temperamentom“
i  my. Preto je zvláštne prechádzať
v tomto období areálom školy a ne-
počuť ich detský džavot, necítiť ich
prítomnosť, nepočuť smiech...
O to viac sa tešíme na moment, keď
škola opäť úplne ožije ich prítom-
nosťou a budeme sa môcť vzájomne
potešiť z  úspechov bežného škol-
ského života, ako ho poznáme spred
obdobia koronavírusu.

Vedenie ZŠ Mládežnícka

Počas neprítomnosti žiakov 
sa v škole prestavovalo
Základná škola Mládežnícka čas neprítomnosti žiakov využila efektívne a  pustila sa 
do obnovy spoločných priestorov a skultúrnenia tried, zmodernizovania kotolní, výmeny vý-
hrevných telies v triedach, zakúpili sa nové žiacke šatníkové skrine.

Narodení: 

Natália Dudeková, Júlia Švancárová, Nina 
Maliková, Viktória Bajcárová, Rebeka Mihal-
dová, Laura Petrovičová, Alex Ševčík, 
Viliam Truchlik, Marián Seko, Anežka Šimá-
šková, Emma Mičianová, Lívia Romanová, Filip
Ramšák, Sebastián Kopásek, Rebeka Pristašová,
Lea Mekyňová, Michal Bukna, Ľubomír 
Potočiar, Oliver Pavlus, Linda Krupíková

Úmrtia:

Viktoria Kopásková,  Imrich Macura, Klára 
Gavlasová, Rudolf Gavlas, Milan Sýkora, Anton
Chlasták, Štefánia Capková, Ľubomír Gerát,
Jozef Červený, Jaroslav Šustek, Peter Kolenčík,
Andrea Jakubcová, Otília Kasajová, Rudolf
Zátek, Peter Zaťovič, Ľubor Sýkora, Miroslav
Tomčala, Anna Kučerová, Emília Podoláková,
Anton Belas, Mária Lahutová, Peter Ďurčo,
Anna Durajová, Lenka Pagáčová

Matrika
Január ~ február ~ marec ~ apríl 2021

Šatníkové skrinky pre žiakov. Nový školský nábytok. Nové panelové radiátory.

Aj tohtoročnú Veľkú noc sme oslávili 
„v domácich rodinných bunkách“



Ducho v n é  s l o v o : Tajomná ruža Mária
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Veľké sviatky kresťanstva –
Veľká noc, Turíce, Vianoce
– sú tesne späté. Jednotlivé

tajomstvá navzájom korešpondujú
a nenahraditeľnú úlohu v nich má
Bohorodička Panna Mária, ktorej
sme zasvätili mesiac máj – naj-
krajší mesiac v  roku. Výrazne to
môžeme vidieť na symbolike ruže,
ktorá sa v  krásnych májových
dňoch nebojácne objavuje už 
aj v našich záhradkách.

Na Vianoce spievame: „Narodil
sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže
kvietok skvitol nám, radujme sa.“
A pozeráme sa na Máriu, ružový
ker, ktorý odovzdal tomuto svetu
Ježiša.

Loretánske litánie označujú
Máriu ako ružu: ruža duchovná. Aj
pri modlitbe ruženca pokračujeme
od perly k perle, od ruže k ruži.

Na Veľkú noc sa pozeráme viac
na tŕnie ako na ružu. Mária musela
znášať utrpenie a bolesti, čo často
zobrazujú aj maliari. Ba máme aj
sviatok Sedembolestnej Panny
Márie – sedem mečov preniklo jej
srdce. Slávime ho 15. septembra.
Predtým sa tento deň slávil v pia-
tok pred Kvetnou nedeľou, čo azda
viac vyjadrovalo jej spoluúčasť pod
krížom.

Okolo Turíc kvitnú pivónie, po-
dobné ruži, ale nemajú tŕne. Na
Márii „bez bolesti“ vidieť, čo sa do-
stáva Cirkvi a  nám: vykúpenie 
a radosť, spoločenstvo, dary Ducha
Svätého. Na Turíce vidíme Máriu
ešte medzi jej účastníkmi. Potom

prichádzajú plody jej vernosti, keď
je s telom a dušou prijatá do neba,
keď prijíma odmenu nebeskej 
radosti.

Poďme však k  samotnej ruži,
ako bolo povedané na úvod.
V prvom štádiu má ruža puky – je
nerozvinutá. Nesmie sa násilne
otvárať, lebo sa zničí. Aj každý
mladý človek potrebuje ochranu
rodiny. Treba trpezlivo čakať
a vnútornú studňu napĺňať láskou,
kým príde deň, v ktorom môže da-
rovať lásku – ako Mária, ktorá vy-
rastala v čnostnej rodine Joachima
a Anny.

Vykvitnutá ruža naplno rozvo-
niava – je ako otcovia a matky, keď
sa obetujú, a  neraz sú to veľké
obety. Mária a Jozef žili celkom pre
svojho syna: trpezlivo počúvajúci,
skúšaní, smutní v  nádeji. Láska
prúdi potom sem i  tam a kto bo-
hato seje, bohato žne. Ale potom
treba vedieť povedať aj „áno“ –
v dôvere Bohu, voči všetkému, čo
nemôžeme zmeniť. Tŕne na ru-
žiach môžu vypovedať o tomto na-
máhavom, ale krásnom procese.

Ruža čoskoro stráca svoje 
lupienky, krása sa rýchlo pomi-
nula. Aj v  ľudskom živote rýchlo
odkvitneme. A predsa aj v pokroči-
lom veku vrásky na tvári starej
mamy odrážajú jej dobrotivosť,
nádej, skúsenosť. Je to krása, ktorá
má svoje čaro.

Na konci nás však nečaká zánik.
Tu sa zase smieme pozerať na
Máriu ako na Božiu Matku. Syn ju

odviedol domov, vykúpil, koruno-
val. Ruža utvorí plod, ktorý sľubuje
nový život. Nový život čaká aj nás.
Povedzme mu „áno“ – už teraz,
v dnešný deň.

Požehnaný zostávajúci čas 
Veľkonočného obdobia a  mesiac
máj – mesiac zasvätený Panne
Márii Vám prajú

Marian Vojtek, dekan – farár
Michal Tichý, kaplán
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Rodáci Krásno mojej mladosti

„Môj vzťah k ľuďom a prírode mi nedovolil odísť 
z Krásna nad Kysucou. Od skorého rána sme ako deti
športovali, hrávali sme futbal a v zime sme boli neustále
na lyžiach. Ako chlapci sme sa vozili na železničke,
ktorá o pol deviatej ráno a poobede okolo pol štvrtej zvá-
žala drevo do oščadnickej píly. Chodila dvakrát do dňa
a pre nás to bola atrakcia. Ešte dnes si na to spomeniem,
keď idem s vnúčatami na bicykli po Bystrickej cykloma-
gistrále, presne po mieste kade železnička viedla.
Pri mojej práci som spoznal celé Krásno a Bystrickú do-
linu, aj dnes už zatopené obce Riečnica a Harvelka. Naj-
viac sa mi páčilo v osade U Šustkov nad Gavlasovcami,
odkiaľ je nádherný pohľad na Krásno i Kalinov. Páči sa

mi i výhľad z osady U Lastovicov, je tiež nádherný a
patrí k mojím obľúbeným. 
Ako chlapci sme sa hrávali na trávnatých ihriskách a
som rád, že dnešná mládež má k dispozícii krásne a mo-
derné športoviská, kiež by si to viac vážili a neničili ich.
Aj pri spoločnej stavbe ihriska v Kalinove sme na to my-
sleli. Svoje vnúčatá vediem k športu, pretože v tom
vidím zmysel. Ako človek, ktorý si pamätá staršie časy,
zvyknem pripomínať, aby sme si chránili a vážili to, čo
tu máme, týka sa to prírody a aj nášho mesta. Krásno
nad Kysucou sa od mojej mladosti veľmi zmenilo, je
krásne a moderné a dobre sa tu žije.“

Rodák Pavol Targoš z Krásna nad Kysucou – Kalinova, ktorý vyštudoval Strednú od-
bornú školu elektrotechnickú v Žiline. Celý život pracoval ako elektrikár a zo svojho
rodiska nikdy neodišiel. Oženil sa a láske k rodisku vychoval aj svoje dcéry a vycho-

váva aj svoje vnúčatá. 
Prešiel všetky osady a chalupy Krásna počas svojej práce ako elektrikár. Svoju prácu bral
ako poslanie pomáhať. Od mladosti sa venoval futbalu, hokeju, behu i cyklistike. Ako junior
pretekal v cyklistike v Krásne nad Kysucou a neskôr za Lokomotívu Čadca. V rokoch 1962
– 1963 získal i medailové umiestnenia v cyklistike na okresných i krajských pretekoch. 
Rád sa zúčastňoval preteku Krásňanská desiatka a Cyklo 20-tka. Dvadsať rokov bol 
poslancom mestského zastupiteľstva.

Cyklistike sa venoval 
od školských čias.

Pohľad na mesto Krásno nad Kysucou a mestskú časť Kalinov 
z osady U Šustkov, v pozadí vidno Malú Fatru.

ako elektrikár pracoval celý život. 
Na fotografii s kolegami, elektrikármi.

rád sa zúčastňuje na preteku Cyklo 20tka, 
ktorá vedie Bystrickou cyklomagistrálou.

Od 19. apríla 2021 sú povolené sv. omše. Nedeľné 
sv. omše sa konajú vo farskom kostole o 6.30 h., 
7.30 h., 8.30 h., 9.30 h., 10.30 h., 11.30 h. a v kostole
v Kalinove o 8.30 h., 9.30 h. Nedeľná sv. omša bude
vysielaná aj online. Dodržiavajme v kostoloch všetky
hygienické nariadenia.

Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná.
Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa

počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjed-
notili v modlitbe posvätného ruženca každý večer 
o 20.00 h., najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich
príbytkoch, prípadne so zažatou hromničnou svieč-
kou. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo
najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie
chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky
personál. Z tohto dôvodu večer o 20.00 h. bude i zvo-
nenie zvonu na pripomenutie tejto modlitby.

Z farských oznamov
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Klub otužilcov Krásňanské mrože 
ukončil sezónu 2020/2021

Krásno nad Kysucou 

Raj pre turistov i cyklistov
Hoci sa ešte stále budíme do bielych zasnežených rán a zima stále nechce odísť, naši otužilci Krásňanské mrože
ukončili svoju sezónu. V nedeľu 4. apríla 2021 si ešte raz zaplávali v rieke Kysuci. V tomto roku sa ich počet
rozrástol na 25 otužilcov. V Krásne nad Kysucou pôsobí klub od roku 2014.

Náčelník mrožov Milan Kubatka hodnotí túto sezónu
slovami: „Musíme sa pochváliť, že počet otužilcov v tejto
sezóne rapídne stúpol na počet 25 otužilcov. Počas 
sezóny sa vytvorilo silné jadro v počte 12 otužilcov,
ktorí sa zúčastňovali skoro všetkých tréningov. Musím
vyzdvihnúť, že vzťahy a družnosť v oddiele sú na vyso-
kej úrovni,“ pochvaľoval si tohtoročnú sezónu zaklada-
teľ Krásňanských mrožov.

Zmenou životného štýlu a aj dbanie na zdravý život,
častý pobyt v prírode vedú čoraz viac ľudí aj k otužova-
niu ako predpokladu dobrej imunity.

Krásňanské mrože počas ťažšej pandemickej situácie
zamerali svoju činnosť hlavne na tréningy. Každý člen
musí mať povinnú výbavu, ako župan, podložku, ne-
oprénové rukavice a papuče. V rámci bezpečnosti
musia mať aj plavák. Tréningy pozostávajú aj z rozcvi-
čovania, osvojovania si vhodných návykov. Priemerný
vek otužilcov sa v súčasnosti pohybuje okolo 35 – 40
rokov.

Nová sezóna pre mrožov sa začne 1. októbra 2021 
a tento dátum dávajú aj do pozornosti nových, ešte
možno nerozhodnutých otužilcov. 

Bližšie informácie získate na čísle Milan Kubatka
0917 266 223 alebo na facebook-u Klub otužilcov Krás-
ňanské mrože.

Otvorenia sezóny 2020 – 2021 v zasnežovacej nádrži
vo Veľkej rači – dedovke sa zúčastnilo 13 členov.

Najradšej sa otužilci kúpu v rieke Kysuci 
pri teplote 4 – 0 stupňov.

Mesto Krásno nad Kysucou a jeho okolie ponúka veľa možností na pekné a zaujímavé výlety, šport a turistiku. Po
dlhej zime sa opäť prebúdza príroda. S jarou prichádza aj chuť na obľúbené prechádzky a výlety, či spoznávanie
nových miest. Ponúkame vám niekoľko tipov, kam sa vybrať. Odporúčame vám unikátne trasy cez lesy a kopce,
osady, krásne výhľady z viacerých kysuckých rozhľadní a návštevu zaujímavých lokalít.

TOP aktrakciou mesta 
je rozhľadňa U Jantov

Od otvorenia rozhľadne v lete
uplynie jeden rok, no záujem 
o ňu sa stále zvyšuje. Je naším 
častým turistickým cieľom,
keďže k nej prichádzajú turisti zo
širokého okolia. Krásnu nad Ky-
sucou ako najstaršiemu sídlu
stredných a horných Kysúc 
v stredoveku patrilo obrovské
územie, ktoré uvidíme z najvyš-
šieho poschodia rozhľadne.

Späť do doby ľadovej s mamutom

Vo Vlastivednej expozícii Kysuc-
kého múzea v kultúrnom dome
sa nachádza veľká atrakcia –
mamut v životnej veľkosti. Žil aj
na území nášho mesta. Okrem
mamuta sa v múzeu nachádza aj
výstava minerálov a výstava Ky-
sucká odysea: Od pravekých ľudí
po astronautov.

Krížová cesta

Druhým lákadlom pre turistov je
kalvária so 14 zastaveniami s ko-
vovými plastikami, ktoré vznikli
ako spomienka na našich pred-
kov. Výjavy obsahujú podkovy od
našich furmanov, reťaze i klince
zo starého mosta cez rieku 
Bystricu. Krížová cesta je osa-
dená v krásnom prírodnom pro-
stredí a pri 6. zastavení sa
nachádza prameň pitnej vody.

Cyklotrasa so spomienkami 
na minulosť

Bystrická cyklomagistrála je 
vystavaná na trati, kade išla 
železnička z Vychylovky až do
Oščadnice. Dnes sa dá vláčikom
previesť už len na úseku skan-
zenu Vychylovka. Cyklotrasu si
obľúbili hlavne rodiny s deťmi 
a je výborným miestom aj pre
korčuliarov. Na trase sa nachá-
dzajú bunkre z 2. svetovej vojny,
ktoré možno vidieť pozdĺž brehu
rieky Bystrice v Krásne nad Kysu-
cou. Spomienkou na tento naj-
väčší vojnový konflikt v dejinách
odhaľuje aj novo zrekonštruo-
vaný bunker na kysuckej cyklo-
trase Oščadnica – Krásno. 

Krásno má romantické osady s nádhernými výhľadmi

16 jedinečných osád, kade vedie turistický chodník, je postavených v kopcoch s tradičnou architektúrou 
a neopakovateľnou atmosférou. Celou túrou vás bude sprevádzať krásna fauna a flóra, užívať si budete neuve-
riteľné ticho a pokoj. V každej osade na vás okrem toho dýchne kus histórie. V krásňanských osadách spoznáte
tiež tradíciu prirodzených lokálnych zdrojov vody – studničiek. Najkrajšie výhľady na mesto sú z osád Vyšné
Vane, U Šustkov (nad osadou Gavlasov), od Lastovicov.

www.mestokrasno.sk
Mesto Krásno nad Kysucou
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„Milé deti, zapojte sa aj vy do tvorivej súťaže a podeľte sa s nami o Vaše
kresby, maľby, básne či krátke poviedky o našom meste Krásne nad 
Kysucou, na ktoré sa už teraz tešíme.“

Tvorivá súťaž 

Krásno očami detí

V tomto roku si naše mesto Krásno nad Kysucou pripomenie
významné výročie. Hoci jeho história je stará takmer 700
rokov, mestom sa stalo presne pred 20 rokmi. Žijeme v krás-
nom a modernom meste, v ktorom sa dá veľa vidieť a navští-
viť. Obklopuje nás krásna príroda.

Nakreslite, namaľujte, napíšte:
● Kam v meste najradšej chodím?
● Poznám svoje mesto? – kostoly, námestia, ihriská, rieky,

prírodu...
● Čo viem o histórii nášho mesta? – aký je náš erb, aké tu

máme vzácne pamiatky...
● Ako prežívame v meste Veľkú noc, leto, Vianoce?

Isto budeme mať aj veľa ďalších nápadov a príbehov,
ktoré ste zažili na prechádzkach s rodičmi.

Veríme, že sa spolu so svojimi učiteľmi i rodičmi rady
zapojíte a vymyslíte veľa ďalších skvelých nápadov. 

Svoje diela odovzdajte svojim učiteľom do 30. júna
2021 (do konca školského roka). Nezabudnite na
prácu napísať Vaše meno a vek. 

Najkrajšie práce budú odmenené, no malý darček
dostanú všetci, ktorí sa do súťaže zapojili. Každé dielko
bude uverejnené aj v mestskom kalendári a novi-
nách Krásňan.

Viac informácií na www.mestokrasno.sk alebo 
facebook Mesto Krásno nad Kysucou či na tel. čísle
0903 396 048.  


