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Do kažDej Domácnosti

Vďaka vašim hlasom, ktorými ste v čitateľskej ankete
Kniha Kysúc 2021 podporili našu knihu, sme získali 1. miesto

Stručný infoServiS

Foto: Rudolf Kuljovský

Na viacerých miestach boli vyasfaltované miestne komunikácie, najmä tie, ktoré poškodila
výstavba kanalizácie.
Zostavovateľka knihy KRáSno naD KySucou – 20 RoKoV meStom Ľubica Podoláková povedala, že „má Krásno v srdci, preto robiť pre mesto je pre ňu i kolektív
vydavateľstva radosťou.“ Primátor mesta Jozef Grapa dodal: „ako rodák, ktorého
krásňanské korene siahajú hlboko do generácií mojich predkov, nosím svoje rodné
mesto i jeho obyvateľov vo svojom srdci. som veľmi rád, že si táto kniha našla cestu
ku Krásňanom, ako všetko, čo človek robí a má zmysel pre mnohých ľudí.“
Informácie o ankete KNIHA KYSÚC nájdete na 2. strane.

Detské centrum otvorilo svoje brány
1,5-metrová megakraslica, ktorá
zdobila naše mesto počas Veľkej
noci, nielen všetkých potešila,
ale aj pripomenula, aké dôležité
sú v našom meste tradície.
Od piatku 29. apríla
zdobí námestie máj.
Voda vo fontáne
pripomína, že sa
blíži leto...

Myšlienka zriadiť detské centrum v
našom meste sa ukázalo ako výborný
nápad. Svedčia o tom i ohlasy rodičov a
detí, ktoré prišli na slávnostné otvorenie i nasledujúce dni po otvorení 24.
marca 2022. Deti sa tešili na nové
hračky, autíčka, bábiky, modernú mag-

netickú tabuľu, na ktorú môžu kresliť,
prikladať magnetky v podobe číslic a
písmen. Deti potešila i drevená kuchynka a dielňa s náradím. Najviac ich
zaujalo ihrisko s guličkami. Oddychovať
medzi hrami môžu na tuli vakoch.
(čítajte aj na 3. strane)
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Dňa 28. apríla o 16. hodine sa v Kysuckej
knižnici v Čadci uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov ankety KnIHa KySÚc 2021

Bolo do nej prihlásených
38 knižných titulov. Medzi
nimi bola nominovaná i
naša kniha Krásno nad Kysucou – 20 rokov mestom,
ktorá vyšla minulý rok pred
Vianocami. Keďže sa v minulom roku ešte nemohli
konať mnohé spoločenské
podujatia, na ktoré sme

zvyknutí, primátor túto knihu ako darček venoval každej domácnosti.
Víťazná kniha získala 549
hlasov. Diplom primátorovi
mesta, zostavovateľke i zástupcovi vydavateľa odovzdala riaditeľka Kysuckej
knižnice Janka Bírová, rodáčka z Krásna.

Kanalizácia je skolaudovaná,
domy sa postupne pripájajú
Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že projekt „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových
vôd regiónu Stredné Kysuce“ nadobudol právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia. V meste v týchto dňoch prebieha ešte úprava povrchu ciest a asfaltovanie.
Pre vlastníkov v meste Krásno nad Kysucou to znamená, že je možné spustiť proces pripájania jednotlivých
domácností na kanalizačnú a vodovodnú sieť. Vlastník nehnuteľnosti (žiadateľ) vyplní tlačivo „Žiadosť o pripojenie
novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod“ / Žiadosť
o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu“. Žiadateľ všetko vybaví na mestskom úrade v
Krásne nad Kysucou (prípadne na Zákazníckom centre
SEVAK v Čadci). Žiadosť spolu s prílohami a overenými
podpismi je možné odovzdať priamo na Mestskom úrade
Krásno nad Kysucou, číslo dverí 7 u Mgr. Terézii Kolenovej
a Ivety Florekovej.

Tradičné veľkonočné vajíčka
pripravili deti a ozdobili
živý plot na námestí
Veľkonočná výzdoba v našom meste bola vždy pestrá a
moderná. Pred pár rokmi námestie pri kultúrnom dome
ožilo veľkonočným zajkom s farbenými vajíčkami. Dva
roky bol zajko zodpovedný a nosil ochranné rúško, ale
dnes opatrenia sa, našťastie, uvoľnili. Najmä deti sa s ním
skamarátili a zvykli sa spolu fotografovať. Tento rok pribudla krásna veľkonočná kraslica. Do výzdoby sa zapojili
žiaci zo ZŠ Mládežnícka, ktorí maľovali v mestskej knižnici veľkonočné vajíčka rôznou technikou a vajíčkami vyzdobili živý plot.
„Ďakujem za pomoc deťom i pani učiteľkám, ktoré sa
zapojili do veľkonočnej výzdoby. Okrem ručne maľovaných vajíčok mesto nainštalovalo i novú megakraslicu.
Dominantou v parku je megakraslica pri mestkom úrade,
ktorá sa pýši farebnosťou. Veľkonočné vajíčko je maľované v mestských farbách. Kraslica je 1,5 m vysoká a bola
šitá na mieru podľa našich požiadaviek,“ povedal primátor Jozef Grapa.
Veríme, že občanom a návštevníkom Krásna sa bude
páčiť aj kvetinová výzdoba, ktorá je umiestnená pri veľkonočnom zajacovi na fontáne. Ďakujeme deťom aj zamestnancom Mestského podniku, ktorí nám pomohli
zrealizovať veľkonočnú výzdobu.

Úradné hodiny – mestský úrad Krásno nad Kysucou
Pondelok: 7:00 – 15:00; Utorok: nestránkový deň;
Streda: 7:00 – 17:00; Štvrtok: nestránkový deň;
Piatok: 7:00 – 13:00; Prestávka: 11:30 – 12:00
telefón: 041/4308922
e-mail: terezia.kolenova@mestokrasno.sk

obľúbené stretnutie so seniormi
Po dvojročnej prestávke naši dôchodcovia – oslávenci (ktorí mali narodeniny v prvom štvrťroku) mohli
opäť prísť na obľúbené stretnutie s
primátorom mesta Jozefom Grapom
na slávnostný obed. Približne 140 dôchodcov prijalo pozvanie a prišli stráviť príjemné popoludnie 20. apríla
2022 do novej jedálne Domys, ktorá
sa nachádza v priemyselnom parku.

„Dlhá pauza bez stretnutí s dôchodcami sa konečne skončila. som veľmi
rád, že nútená prestávka spôsobená
pandémiou je minulosťou a bolo mi
tak veľkým potešením stretnúť sa s
našimi seniormi,“ povedal v úvode
stretnutia primátor.
Uvedomili sme si, že radosť prichádza aj vďaka obyčajným stretnutiam,
úsmevom a záujmom jeden o druhého. Je dôležité zaujímať sa o ľudí
okolo seba, aby sme sa všetci cítili navzájom potrební a užitoční. Všetkým
zúčastneným patrí veľké poďakovanie za spoluprácu. Podľa primátora
Jozefa Grapu chce takýmto spôsobom
spríjemniť seniorom jeseň života a
dať im najavo, že nikomu nie sú ľa-

hostajní. Ich životné skúsenosti môžu
byť pre mladých ľudí skutočným prínosom.
„Ďakujem im ešte raz za všetko, čo
pre Krásno urobili, prajem im hlavne
veľa zdravia, veľa pohody, nech ich
samota obchádza a aby sa takto spoločne mohli ešte dlho stretávať. ako
prejav úcty a vďaky som im daroval
keramický hrnček na čaj, verím, že si
na mňa spomenú, keď budú z neho
piť,“ dodal primátor. O kultúrny program sa s dobrou náladou postarala
folklórna skupina Vrabčiar. Seniori si
spoločne s chuťou zaspievali, niektorí
aj dokonca zatancovali. Tešíme sa na
ďalšie stretnutia s našimi seniormi,
dovtedy vám prajeme veľa zdravia.
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Detské centrum urobilo radosť deťom aj dospelým
(Pokračovanie z titulnej strany)
Pred slávnostným otvorením detského centra každé dieťa dostalo bublifuk. V záplave bublín primátor
mesta Jozef Grapa spolu s projektovým manažérom a riaditeľom Organizácie CR Kysuce Matejom Šimáškom
netradične praskli balón, ktorý zároveň otvoril dvere do detského centra.
Po otvorení detského centra bolo ešte
pripravené milé vystúpenie v podaní
šašulienky Vendelíny.

„Mesto Krásno nad Kysucou je povinné sa postarať nielen o školské a
predškolské zariadenia, ale i o voľnočasové aktivity pre tých najmenších.
Okrem stavania detských ihrísk sme
chceli zrealizovať i túto spoločenskú
miestnosť, ktorá je jediná svojho
druhu na Kysuciach, s tým, že je bezplatná a v správe mesta. Unikátom je
prepojenie centra s mestskou knižnicou a dúfam, že záujem o knihy bude
trvalý,“ dodal primátor mesta Jozef

Grapa. Vynovením mestskej knižnice
i otvorením centra začalo do týchto
priestorov chodiť viac návštevníkov.
Za posledné obdobie sa do mestskej
knižnice prihlásilo viac ako 200 nových čitateľov. A do detského centra
chodia rodičia s deťmi nielen z Krásna, ale dokonca i z okolitých obcí.
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na Deň učiteľov
Stalo sa už tradíciou, že naše mesto si každoročne pripomína Deň učiteľov. Tento rok to bolo 25. marca. Slávnostného podujatia spojeného s odovzdávaním ocenení
sa zúčastnili nielen naši učitelia, ale tiež starostovia a vyučujúci z obcí Zborov nad Bystricou, Klubina, Oščadnica,
Svrčinovec a Skalité. V priestoroch kultúrneho domu zúčastnených privítala moderátorka programu Zuzana Zuzčáková Gacíková. Učiteľom a starostom sa potom
prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Po slávnostnej ceremónii pokračoval kultúrny program vystúpením
speváka Tomáša Bezdedu s Borisom Lettrichom zo skupiny AYA.
„Tradične sa stretávame pri výročí narodenia učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Ale tradícia, ktorú sme tu zaviedli, sa nám na dva roky prerušila. Viem, že to neboli ľahké
roky, veď ste museli zmeniť spôsoby vyučovania, museli ste
hľadať inšpiráciu, ako cez kamery zaujať deti. Ďakujem vám.
Prajem vám veľa zdravia, inšpirácie, úsmevu a prajem si, aby
tí, ktorí vás riadia, mali plno síl, vedomostí a schopností, aby
školstvo napredovalo a aby vám to uľahčili,“ povedal primátor učiteľom.
Plaketu J. A. Komenského za mesto Krásno nad Kysucou si odniesli: Drahomíra Lodňánková, Helena Špalková, martina Krkošková a marián nekoranec. Učitelia
sú tí, ktorí formujú novú generáciu, a patrí im veľké poďakovanie za ich náročnú prácu. Mnohí z nich ju berú ako
poslanie a pod ich rukami rastú nové talenty a osobnosti.
Preto oslava Dňa učiteľov patrí k významným podujatiam
v našom meste.

Duchovné slovo
Mesiac Panny Márie

Mgr. Marián Nekoranec, ZŠ Krásno. Narodil sa v roku 1977 v Čadci. Do
ZŠ Krásno nastúpil roku 2002, krátko na 1. stupni, ako učiteľ informatiky a v súčasnosti aj ako správca školskej siete. Svoju nepostrádateľnosť potvrdil najmä v posledných dvoch rokoch počas dištančného
vzdelávania.

Mgr. Drahomíra Lodňánková, ZŠ Krásno. V roku 1985 ukončila Gymnázium v Čadci a toho istého roku nastúpila do ZŠ v Krásne ako vychovávateľka v družine. Okrem práce pedagóga sa venovala aj
charitatívnej činnosti. Organizovala zbierky pre pomoc detským domovom, či chorým deťom.
Mgr. Martina Krkošková, ZUŠ Krásno. Narodila sa v roku 1982 v Čadci,
kde aj momentálne žije a pôsobí. Po ukončení vysokej školy sa v roku
2006 zamestnala v Kysuckom múzeu v Čadci ako reštaurátorka a výtvarníčka. V Základnej umeleckej škole v Krásne pôsobí ako učiteľka
výtvarného odboru od roku 2008.
Helena Špalková, MŠ Krásno. Narodila sa v roku 1956 v Čadci. Svoje
detstvo prežila v Krásne. Po skončení školy pracovala ako učiteľka v
MŠ Krásno, od roku 1992 ako riaditeľka a od roku 2009 do 2020 ako
zástupkyňa. V školských službách odpracovala 45 rokov. Na oceňovaní
sa nemohla zúčatniť, a tak cenu pre ňu prevzala riaditeľka MŠ Anna
Šarláková.

Uvítanie detí do živo ta
Dňa 30. marca 2022 privítal primátor mesta Jozef Grapa v kultúrnom dome malých občanov narodených v prvom polroku 2021.
V úvodnom programe sa predstavili talentované deti zo Základnej
umeleckej školy v Krásne nad Kysucou. Po skončení sa všetkým prítomným prihovoril primátor mesta.
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„Je mi ľúto, že nám do života vstúpila
pandémia koronavírusu a ovplynila viaceré podujatia, ako je i Uvítanie detí,
preto mi dovoľte, aby som to dnes odčinil, aj keď s časovým oneskorením. Vaše
deti už nie sú malé bábätká v kolíske, ale
bezstarostne pobehujú po vlastných a
verím, že robia doma aj malú neplechu,“
povedal primátor.
Dieťa je naplnením života, jediná

skutočná hodnota, čo po nás zostane.
Narodenie dieťaťa je v každej rodine
veľkou udalosťou. Úloha rodiča je poslanie. Je to asi tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia vec v živote. Ako býva
zvykom, mamičky si odniesli ružu, finančný darček a peknú spomienku
na túto milú udalosť. Na záver nechýbali ani podpisy do Pamätnej knihy a
spoločná fotografia.

Mesiac máj, plný poézie a nového života, je už celé storočia venovaný našej Nebeskej matke. Mnohí sa pýtajú, či
právom. Uvážme: najväčšia ľudská postava kresťanstva je
žena. Povolaná k zvláštnej úlohe, k jedinečnému, neopakovateľnému poslaniu v dejinách lásky, ktoré vytvoril
Boh, aby všetci ľudia boli spasení. Nesmieme nikdy zabúdať na tento postoj Boha k žene, na jeho dôveru, vážnosť
a úctu voči Márii. Aký to kontrast k banálnemu, znevažujúcemu, neúctivému spôsobu, akým sa zachádzalo a zachádza aj dnes so ženou.
Ani táto mladá žena z Nazareta – Mária nemala ľahký
život: po dobrovoľnom vyslovení svojho „áno“ anjelovi
vstupuje do veľkého tajomstva lásky, spásy a vtelenia. Vyjadrí svoju vďaka v Magnificate, no potom zakúsi odmietnutie obyvateľov Betlehema, keď sa má Ježiš narodiť, musí
utiecť do Egypta a žiť tam v ponižujúcej situácii, akú poznali a poznajú mnohí utečenci. Vráti sa a prežíva obavy
o svojho syna počas troch dní, kým ho nenájde v chráme.
Potom počas jeho verejného účinkovania slávi s ním víťazstvá, ako napríklad v Káne Galilejskej, ale zdieľa s ním
aj skúšky, neprajníctvo, opustenosť. Nemá sa na mysli len
kríž, vrcholný okamih utrpenia, pripomína sa aj odmietnutie obyvateľov Nazaretu, ktorí chceli zabiť toho, kto tridsať rokov rástol a žil medzi nimi.

A túto ženu nám Ježiš na Kalvárii zanecháva
ako našu matku: „Hľa tvoja matka,“ prihovára
sa Jánovi, ktorý nás zastupuje. „Hľa tvoj syn,“ hovorí Márii (porov. Jn 19,26-27).
Obracia sa na ňu s dôverou a nádejou,
pretože Mária je starostlivá matka, pozorná
voči nám, rovnako ako voči novomanželom v Káne: „Už nemajú víno“; je to matka so
zázračnou mocou svojho syna, ktorá nám
nepovie „nie“. Ale opakuje nám to, čo povedala svadobným hosťom: „Urobte
všetko, čo vám povie“ (porov. Jn 2,5).
Tu je správny spôsob, ako preukázať
lásku a oddanosť Nebeskej matke: konať
dobro, nasledovať Ježiša a jeho poslanie.
V modlitbe, v ktorej sa obraciame na
Máriu – pros za nás hriešnych, teraz i v
hodinu smrti našej – by sme mohli aplikovať na našu Nebeskú matku slová, ktorými sa páter Turoldo obracal na svoju už zosnulú mamu, keď myslel na
koniec svojej životnej púte, pripomínajúc si svoje stretnutie s ňou doma vo Friuli po skončení vojny: „Privítaš ma
vo dverách, tak ako kedysi u nás doma, keď som sa vrátil z
vojny... Anjel sa pozrie do tvojej tváre, potom kývne hlavou,
aby som vstúpil, a ty ma v tichosti vezmeš za ruku.“
(Podľa knihy: Dotyk s novým dňom)
Pekný požehnaný májový čas prajú
marian Vojtek, dekan – farár
miroslav crkoň, kaplán

Po dvoch rokoch sa opäť mohla sláviť Veľká noc
Dva roky sme zažívali
Veľkú noc s prísnymi protipandemickými opatreniami
so
zatvorenými
kostolmi. Tento rok konečne sme mohli osláviť
veľkonočné sviatky. Tradične sa konala aj stráž pri
hrobe, kde sa striedali miništranti, hasiči a dievčatá.
V sobotu po západe slnka,
teda o pol ôsmej večer sa
v našom kostole uskutočňovala vigília Bielej soboty.
V kostole bola tma. Kňazi

doniesli veľkú sviečku – paškál. Od nej si veriaci zapálili svoje sviečky. Od
Ježišovho hrobu potom
kňazi preniesli Eucharistiu
a umiestnili ju na obetný
stôl. Na konci obradov sa
opäť rozozvučali zvony na
kostolnej veži. Išlo o tzv.
rozviazanie zvonov. Aj toto
gesto symbolizovalo vzkriesenie Pána Ježiša. A tradíciou je aj sprievod okolo
kostola.
LH

tento rok v našej farnosti:
PRVé SV. PRIJímanIe
15. mája 2022
SVIatoSť bIRmoVanIa
28. mája 2022
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uznesenia mestského zastupiteľstva
zo dňa 23. februára 2022
Uznesenie číslo 97/2021
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení Mgr. Jozef Mozol, Marcel Seko, overovateľov zápisnice PhDr. Marta
Jozefíková, Ing. Vladimír Kormanec,
Ph.D. a program rokovania MZ.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 98/2021
MZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zámenu
nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom
vlastníctve Seko Marcel r. Seko a Mária
Seko r. Kasajová, č. 1301, Krásno n. Kys.,
PSČ 023 02, SR, Podiel: 1/1 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno nad Kysucou a to
konkrétne parcelu KN-C č. 1077/2-zastavaná plocha a nádvorie o výmere 27 m2,
na základe GP zapísané na LV č. 1837, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor za pozemok vo vlastníctve
Mesta Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája
1255, 023 02 Krásno nad Kysucou, IČO:
00314072, nachádzajúce sa v k.ú. Krásno
n. Kys. a to konkrétne: parcela KN-C č.
1068/2- záhrada o výmere 27 m2 na základe GP zapísaná na LV č. 3396, vedenom Okresným úradom Čadca,
katastrálny odbor bez vzájomného finančného vyrovnania.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 99/2021
MZ schvaľuje:
– predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku
sídliska v Krásne n. Kys., mestská časť
Zákysučie“ realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO7-SC73-2021-87, 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 spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 20.997,23 EUR;
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 100/2021
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 101/2021
MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC
1290/33, ktorá je totožná s parcelou EKN
9419/1 – orná pôda, zapísaného na liste
vlastníctva č. LV 3396 v k.ú. Krásno nad
Kysucou o výmere 116 m2 za cenu 5,-€/m2
pre Alena Jajcayová, rod. Kormancová,
bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 120
s tým, že náklady spojené s vkladom do
katastra hradí kupujúca.
Predaj je schválený v zmysle § 9a)
ods.8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod záhradou a
domom vo vlastníctve kupujúcej, ktorý
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo
vlastníctve kupujúcej.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 102/2021
MZ schvaľuje predaj podielu na pozemku p.č. KNE 8937 – orná pôda o výmere 514 m2, podiel mesta 6/11, čo
prestavuje 280,36 m2, vedený na LV 7638
a pozemok p. č. 8938 – orná pôda o výmere 669, podiel mesta 6/11, čo predstavuje 334,50 m2, vedený na LV 7642 za
cenu na základe znaleckého posudku,
ktorá nesmie byť nižšia ako 15,-€/m2 pre
Lukáš Šustek, 023 02 Krásno n. Kys. č.
2154. Náklady spojené s vkladom do katastra ako aj vypracovanie znaleckého
posudku hradí kupujúci.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods.
8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkoprávneho usporiadania pozemku vo vlastníctve
kupujúceho.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 103/2021
MZ schvaľuje predaj pozemku p.č. KNC
1290/26 – trvalý trávnatý porast, vedená
na LV 1812 v k.ú. Krásno nad Kysucou
o výmere 412 m2 za cenu podľa znaleckého posudku, ktorá nesmie byť nižšia
ako 5,-€/m2 pre Vladimír Šuráb, 023 02
Krásno nad Kysucou 1156 a Danielu Pitlovú, rod. Šurábovú, bytom 023 04 Stará
Bystrica 620 s tým, že náklady na vklad
do katastra ako aj vypracovanie znaleckého posudku hradia kupujúci.
Predaj je schválený v zmysle § 9a) ods.
8 písmeno b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, za účelom majetkovoprávneho
usporiadania pozemku pod nehnuteľ-

nosťou a záhradou vo vlastníctve kupujúcich a priľahlého pozemku, ktorý svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s nehnuteľnosťou vo vlastníctve kupujúcich.
Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 104/2021
MZ neschvaľuje žiadosť Jána Šusteka,
023 02 Krásno nad Kysucou 1012 o prenájom pozemku KNE 9434 na umiestnenie
prenosnej garáže.
Hlasovanie: ZA – 7, zdržal sa – 3, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 105/2021
MZ 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 pozemku p.č.
KNC 98/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 90 m2 a pozemku p. č. KNC
47/48 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, obe vedené na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 106/2021
MZ 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 časť pozemku
p. č. KNE 9475 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
– 34 m2, vedený na LV 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

Uznesenie číslo 107/2021
MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho
prevodu – predajom z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pozemok p. č. KNC
275/2, ktorá je totožná s parcelou EKN
9447 – zastavaná plocha a nádvoria, vedená na LV 1812 v k.ú. Krásno n. Kys.
o výmere cca 25 m2 za cenu 10,-€/m2 pre
Oľgu Hermanovú, rod. Brathovú a manžela Ondreja Hermana, obaja bytom 023
02 Krásno n. Kys. č. 877 v zmysle ust. §9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, pozemok sa nachádza pri ich rodinnom
dome. Náklady spojené s vkladom do katastra hradia kupujúci
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3
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Uznesenie číslo 108/2021
MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom pozemku p.č. KNC
6780/1 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 3 m2 do nájmu Š-Vending, s.r.o.
M. Slovenskej 971/2, 024 01 Kysucké Nové
Mesto za cenu 2,-€/m2/mesiac s výpovednou lehotou 3 mesiace v zmysle ust. § 9a
ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa – za účelom umiestnenia automatu
na teplé nápoje a predajného automatu
na občerstvenie.
Hlasovanie: ZA – 7, zdržal sa – 2, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 109/2021
MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena č. MZ386/2016/ZoZVB
3000/2021, k. ú. Krásno nad Kysucou č.
zmluvy SEVAK: 1065/2021 na pozemok
zapísaný na LV 1812:
▶ parcela C- KN č. 200 zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel
o výmere 335 m2, GP 367/2021, ZP 79/2021
– cena 15,14€/m2, spolu 5071/90€.
Zriadenie vecného bremena, ktoré
spočíva v povinnosti vlastnícka pozemku
na hore uvedených pozemkov strpieť kanalizačné potrubie s technickými objektami s pásmom ochrany vybudované v
rámci verejnoprospešnej líniovej investičnej stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
regiónu Stredné Kysuce“, ktorej investorom je SEVAK. Celková odplata na zaťažený pozemok je 5.071,90 €. Oprávnený z
vecného bremena: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta
1960, 010 57 Žilina. Ide o prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8.,
písm. e) zákona o majetku obcí.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 110/2021
MZ schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena na pozemok zapísaný na LV 3396: parcela E- KN
č. 9403/1 ostatná pôda, spoluvlastnícky
podiel 1/1 o výmere 6 m2, bezodplatne.
Zriadenie vecného bremena spočíva
v umiestnení elektroenergetického zariadenia na pozemku, ktoré je vybudované
v rámci stavby „14025-Dunajov-RoveňPoslninenie NNS“,, ktorej investorom je
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Budúci oprávnený z vecného bremena
Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o
majetku obcí.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 111/2021
MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č.
1055/2021 medzi Mestom Krásno nad Kysucou, ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno
nad Kysucou ako povinný z vecného bremena a Investorom Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina Bôrická
cesta 1960, 010 57 Žilina a oprávneného
z vecného bremena, ktorým je: SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35910739 na pozemky zapísané na LV 1812:
▶ parcela KNC 6780/127 o výmere 423 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
▶ parcela KNC 6780/3 o výmere 17687 m2,
druh pozemku ostatná plocha.
▶ parcela KNC 6780/125 o výmere 644 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie,
▶ parcela KNC 6780/209 o výmere 62 m2,
druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie,
▶ parcela KNC 6780/342 o výmere 232 m2,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedených pre obec Krásno nad
Kysucou, k.ú. Krásno nad Kysucou
v spoluvlastníckom podiele 1/1.
Vecné bremeno spočíva v povinnosti
strpieť na nehnuteľnostiach:
– existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení, ich ochranných
a bezpečnostných pasiem, údržbu, prevádzku a rekonštrukciu týchto zariadení
a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. 46765239-115/2021 na vyznačenie vecného bremena na priznanie
práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa
18. 10. 2021, vyhotoveného firmou geoSAL, s.r.o. Osloboditeľov 129/7m 013 13
Rajecké Teplice, IČO 46765239, úradne
overeného Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pod č. 14032/21021
dňa 18. 11. 2021 a strpieť prechod a prejazd za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení cez pozemky
v zmysle geometrického plánu č.
46765239-115/2021. Vecné bremeno sa
zriaďuje bezodplatne. Ide o prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8.,
písm. e) zákona o majetku obcí.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 112/2021
MZ schvaľuje dodatok c. 1 k zmluve
o nájme nebytových priestorov pre ILSTAV PLUS, s.r.o. Krásno nad Kysucou č.
1541 podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01. 03. 2022.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 113/2021
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 114/2021
MZ berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky z kontroly dodržiavania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde
v ZŠ Krásno nad Kysucou za rok 2020.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 115/2021
MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta
Krásno nad Kysucou za rok 2021.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 116/2021
MZ schvaľuje rozdelenie finančných
príspevkov podľa návrhu kultúrnej komisie s doplnením návrhu p. Ďurišovej.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3

Uznesenie číslo 117/2021
MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemky:
▶ parcela CKN č. 12802/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísaná na liste vlastníctva 7096
pre k. ú. Krásno nad Kysucou a rozsah
vecného bremena je 165 m2,
▶ parcela CKN č. 12800/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
zapísané na liste vlastníctva 7096
pre k. ú. Krásno nad Kysucou a rozsah
vecného bremena je 90 m2,
▶ parcela CKN č. 6425/6, druh pozemku
ostatná plocha zapísaná na liste vlastníctva 1812 pre k. ú. Krásno nad Kysucou a rozsah vecného bremena je
16 m2.
Rozsah vecného bremena je určený
geometrickým plánom pod číslom
101/2021 vyhotoviteľom GEO-PROJ, s.r.o.,
Janka Kráľa 2584, 022 01 Čadca.
Zriadenie vecného bremena, pre
stavbu SO 08 Dažďová kanalizácia, ktorá
je vybudovaná v rámci Vnútroareálovej
komunikácie a predlženia inžinierskych
sietí v priemyselnom parku Krásno nad
Kysucou a bola povolená Okresným úradom Čadca, odbor starostlivosti o životné
prostredie pod číslom OU-CA-OSZP2020/000077-005.
Celková odplata na zaťažené pozemky
10,-€. Oprávnený z vecného bremena:
Reality Sk, s.r.o. Palárikova 76, 022 01
Čadca, IČO 44078544.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona o
majetku obcí.
Hlasovanie: ZA – 9, ospravedlnení – 3
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Deň Zeme

Zamestnanci mestského úradu
idú každý rok príkladom

Do upratovania mesta sa zapojili
jeho zamestnanci, ale i obyvatelia,
spolky a školy
Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s Mestskýkm podnikom Krásno pri príležitosti Svetového dňa Zeme vyhlasili výzvu na čistenie nášho mesta od 19. 4. 2022 do 23. 4.
2022. Cieľom bolo vyčistiť verejné priestranstvá a prispieť
tak k jarnému uprataniu. Zapojili sa jednotlivci, združenia
pôsobiace v meste a aj deti z mestkých škôl.
Napriek tomu, že mesto dbá o separovanie odpadkov a
sú k dispozícii zberné nádoby na všetky druhy odpadu, sú
v meste čierne skládky. Vznikajú z nepochopiteľných dôvodov a ničia našu krásnu prírodu. Mnohé rodiny s deťmi
si na turistiku berú vrecia na odpadky, ktoré zbierajú po
ľahostajných jednotlivcoch. Škaredé čierne skládky sú
okolo oboch riek, pod lesmi, na bočných chodníkoch a dokonca i na krížovej ceste. a tak každý rok jedni čistia a
iní odpadkami nivočia mesto. otázkou je, kedy pochopíme, že ohľaduplnosťou k životnému prostrediu chránime aj sami seba a budúce generácie?

Žiaci všetkých škôl sa každoročne zapájajú. Na fotograﬁi
žiaci zo ZŠ Kalinov
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nová výstava v Kysuckom múzeu v Krásne nad Kysucou
150 rokov Košicko-bohumínskej železnice
V roku 2021 uplynulo presne 150
rokov od momentu, keď sa začala
prevádzka prvej železničnej trate prechádzajúcej Kysucami, známa ako
Košicko-bohumínska magistrála. V
roku 1972 bola vyhotovená najstaršia
fotografia nášho mesta, ktorá vznikla
pri fotografovaní novej železničnej
trate pri rieke Kysuca. V Krásne nad

pozbierali a opäť pochovali na mestkom cintoríne. Starý drevený kostol
bol prestavaný na prvú školu a neskôr
v drevenej budove bola aj materská
škola.
Výstavba trate sa začala 15. októbra
1867 otvorením stavebných prác na
prvom úseku Bohumín – Tešín v dĺžke 31
km. Práce na tomto i ďalších úsekoch

Fotografia z roku 1872. Takto vyzeralo Krásno pred 150 rokmi: starý drevený kostol, murovaný kostol, Kaplnka Jána nepomuckého, sútok riek Bystrica a Kysuca pred reguláciou, lávka cez rieku Kysucu
nový kostol
kostolík

Folklórny súbor Drevár si
týmto založil novú tradíciu

rica
Byst

lávka

kaplnka
Kysuca

Použitý potravinársky olej a tuky tiež separujeme
Vážení občania, aj v meste Krásno
nad Kysucou sme zaviedli zber potravinárskych použitých olejov a tukov,
ktoré znečisťujú životné prostredie.
Jedlý olej je totiž po využití v domácnostiach vylievaný vo väčšine prípadov do odpadových systémov, čo so
sebou nesie množstvo negatív. Do
triedeného odpadu patria všetky
jedlé oleje a tuky, ktoré doma používate pri príprave jedla. Použité oleje
a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET
fľaše. Plnú a dobre uzavretú PET fľašu
odneste do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja. Medzi
hlavné prínosy triedenia použitého
potravinárskeho oleja a tukov patrí:
– neupcháva odpadové rúrky u vás
doma
– neupcháva kanalizáciu v obciach

– znížia sa náklady na servis a
údržbu ČOV a kanalizačných sietí
– zlepší sa kvalita prečistených odpadových vôd
– zníži sa obsah CO2 vypúšťaného do
atmosféry
– znížime poplatky v obciach za
skládky odpadu.

Foto: Zberná nádoba na použitý olej

Podrobnejšie informácie si môžete
pozrieť na webovej stránke www.triedimolej.sk. Naším cieľom je, aby sme
sa spoločnými silami pokúsili nielen
skrášliť naše mesto, ale súčasne aj
spoločnými silami a snahou prispeli
k zdravšiemu a ekologickejšiemu nažívaniu v ňom. Ďakujeme a veríme, že
sa nám to spoločne podarí.

ZBERNÉ MIESTA:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1. mája 1163 (Učiteľská bytovka)
1. mája 95/13 (Potraviny Sama)
1. mája 1433 (Za Tescom)
Struhy 1301 (Pri detskom ihrisku)
Struhy 1378 (Zelená bytovka)
Struhy 1617
Základná škola Kalinov
Parkovisko pri kostole
Zákysučie pri COOP Jednota
Zákysučie pri nových bytovkách
Blažkov (Hostinec u Blažky)

Potrebujete vyčistiť žumpu či septik?
Objednať si môžete fekálne vozidlo zo spoločnosti Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.. Odvoz fekálií zabezpečujú vozidlom Praga V3S s objemom cisterny 3 m3, dĺžka hadice je cca 15 m.
cenník pre občanov mesta: Cena podľa najazdených km 1,44 € s DPH/1 km; Vytiahnutie septiku 24 € s DPH; Poplatok na ČOV 3 € s DPH/1 m3
cenník pre občanov bývajúcich mimo mesta: Cena podľa najazdených km 1,68 € s DPH/1 km; Vytiahnutie septiku
31,20 € s DPH; Poplatok na ČOV 3 € s DPH/1 m3
bližšie informácie a objednávka:
041/381 29 36 (v prac. dňoch od 7.00 – 15.00 h), mestskypodnikkrasno@gmail.com

železnica

Kysucou boli drevené domy vystavané v okolí kostolov.
Fotografia je vzácna aj tým, že zachytáva moment, keď v Krásne sa nachádzali dva kostoly – dosluhujúci
drevený kostol sv. Ondreja (16. stor.)
a novovystavaný murovaný kostol sv.
Ondreja (1861 – 1967). Drevený kostol
blízko rieky bol v zlom stave a už v
roku 1828 sa obávali o jeho zrútenie a
bol ohrozovaný aj častými požiarmi,
keďže bol postavený medzi domami.
V okolí kostola bol cintorín, kde pochovávali našich predkov. Dnes na
tomto mieste stojí dom služieb. Práce
na kanalizácii v okolí domu služieb
(október 2020) opäť priniesli nálezy
ľudských kostí, ktoré dokazujú, že na
tomto mieste bol starý cintorín. K nálezu bol privolaný Krajský pamiatkový úrad Žilina, kosti potom

prebiehali v mimoriadne rýchlom tempe. Dopravu medzi obidvomi mestami
spustili už o necelých 15 mesiacov ‒ 1.
februára 1869. Dňa 8. mája 1868 sa začala na rakúskej strane výstavba druhého úseku medzi Tešínom a zemskou
hranicou pri Mostoch u Jablunkova. O
niekoľko mesiacov neskôr 15. decembra
1869 spustili výstavbu na úseku Žilina –
Poprad. O tri dni neskôr 18. decembra
1869 robotníci začali budovať i kysucký úsek trate medzi Žilinou a
zemskou hranicou pri svrčinovci,
ktorý napokon dokončili a uviedli do
prevádzky 8. januára 1871. Od tohto
dátumu zároveň sa začala železničná
doprava po 70 km dlhom úseku medzi
mestami Žilina a Bohumín, z ktorého
takmer polovica prechádzala Kysucami.
Železnica tadiaľto viedla obcami Svrčinovec, Čadca, Oščadnica, Krásno nad

Kysucou, Dunajov, Kysucké Nové
Mesto, Rudina, Brodno a Budatín (uvádza historik múzea M. Turóci).
Výstava umožní návštevníkom nahliadnuť do histórie budovania trate
prostredníctvom historických fotografií, reprodukcií, ktoré dokumentujú výstavbu železnice. Žiaľ, veľa
predmetov, ktoré by pochádzali
priamo z podniku Košicko-bohumínskej železnice, sa na Slovensku nezachovalo. Je to asi preto, že od roku
1918 už prevádzku na Košicko-bohumínskej železnici zabezpečovali Československé štátne železnice a
úradný zánik podniku je datovaný do
roku 1941. Čo však ešte stojí, sú niektoré výpravné budovy, strážne domy,
hoci mnohokrát schátrané alebo prestavané pre potreby súčasnosti.
ĽP

Separovaný zber Máj – jún 2022
Blažkov, Zákysučie:
Krásno:
Kalinov:

2. 5.
3. 5.
4. 5.

16. 5.
17. 5.
18. 5.

1. 6.
2. 6.
3. 6.

13. 6.
14. 6.
15. 6.

27. 6.
28. 6.
29. 6.
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Rodáci
P

nedalo sa odísť z miesta, kde sa
hlboko zapustili moje rodné korene

ctíme si tradície

Ako triedna učiteľka so svojou triedou v školskom roku
2002/2003

postupne začala miznúť námraza na stenách, otvorila
skrine, v ktorých boli uložené knihy pre detských čitateľov,
a vtedy sme si už mohli vyberať. spočiatku bolo pre mňa
úžasné pomyslenie, že si môžem prezrieť alebo požičiať
ktorúkoľvek z kníh. Moja ruka siahala často po knižkách
s ošúchaným obalom, lebo staršie kamarátky mi poradili,
že v nich nájdem najkrajšie rozprávky. Občas som si dopriala aj tajné večerné čítanie pod perinou a s baterkou.
nedeľné popoludnia boli vždy obohatené o naše návštevy v kine Lipa a mohli sme si pozrieť rozprávky. Do
kina radi chodili aj dospelí. Pamätám si, keď premietali
angeliku či Poklad na striebornom jazere alebo aj iné
pekné filmy. Vtedy sa do kina prichádzalo a odchádzalo
aj s niekoľkými stoličkami z domu.
Od čias môjho detstva ubehlo už dlhé obdobie. Pred 20
rokmi získalo Krásno nad Kysucou status mesta. a dnes je
to mestečko častých premien, prináša stále niečo nové, ponúka nám obyvateľom pestrú paletu možností pre spoločenské, kultúrne, športové aj mnohé iné aktivity.
som rada, že som bola vždy súčasťou môjho rodiska a
že som mohla a môžem žiť plnohodnotný život práve na
tomto mieste.“

Pri preberaní ocenenia Žilinského samosprávneho kraja
za celoživotnú prácu v školstve

Vynášanie Moreny
v podaní súboru DREVáRiK

V kronike Krásna nad Kysucou z prvej polovice 20. storočia
sa píše: „Donedávna bývalo v obci zvykom vynášanie Moreny z
obce na smrtnú nedeľu. Bola to panna z konopí a handier, ktorú
niesli ženy cez Dolné Krásno a potom ju hodili z mosta do Kysuce. V tomto ľudovom zvyku bolo symbolicky vyjadrené víťazstvo jara nad zimou, života nad skazou, reprezentovanou
potopenou Morenou. V roku 1918 tento zvyk v Krásne zanikol...“

ani učiteľka anna Škereňová, rodená Jantošová, sa narodila v Krásne nad Kysucou. Študovala na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Po ôsmich rokoch
odpracovaných v školstve prijala miesto učiteľky slovenského jazyka a literatúry
v ZŠ Krásno nad Kysucou a na tomto mieste zostala vyše 30 rokov. Vo voľnom čase sa
venovala mnohým aktivitám. Ako členka zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) často
recitovala pri sobášoch, uvítaniach detí do života či iných spoločenských oslavách. Lektorovala v odborných porotách na obvodných a okresných recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín. Pripravovala žiakov základnej školy na umelecký prednes, získali vyše
40 pódiových umiestnení. Najvyššie ocenenia si odniesol Martin Gajdoš, keď na celoslovenskej prehliadke Hviezdoslavov Kubín zaradil medzi najúspešnejších recitátorov
Slovenska a aj v celoslovenskej súťaži Dilongova Trstená 2. mieto. Vydala sa a spolu v
manželom s láskou vychovali tri deti. Za svoju dlhoročnú pedagogickú činnosť dostala
Ocenenie primátora mesta za prínos k rozvoju mesta Krásno nad Kysucou, Ocenenie
Žilinského samosprávneho kraja za celoživotnú prácu v školstve, mimoriadne výsledky
nielen vo výchovno-vzdelávacom procese, ale tiež mimoškolskej činnosti. A počas Dňa učiteľov dostala i Plaketu Jána
Amosa Komenského za obetavú a aktívnu prácu s deťmi.

anna ŠKeReňoVá: „na obdobie svojho detstva si spomínam ako na časy v skromnom žití, ale s krásnymi zážitkami.
nepoznala som dieťa, ktoré by sa cítilo osamelé. stačilo
vybehnúť pred bráničku, zakrátko tu bol kŕdlik detí, ktorý
sa neskôr ešte rozrástol. chlapci prišli s loptou, dievčatá
so švihadlami či s malými loptičkami, medzi domami si
vyhľadali voľné priestranstvo a čoskoro sa začal rozliehať
radostný smiech. ak to prekážalo dospelým, našli si vhodnejšie miesta pri rieke Kysuca alebo na niektorých lúkach
nad dedinou. samozrejme, pri takýchto hrách som nemohla chýbať. Veľkým lákadlom - hlavne pre chlapcov boli ihriská pri štadióne. chlapci tu radi a často ponúkli
pomoc obľúbenému ujovi Edušovi, ktorý sa vzorne staral
o športový areál. a ujo ich potom odmenil požičaním
lopty, aby si na ihrisku mohli zahrať futbal.
Mojou veľkou záľubou bolo čítanie kníh. Už ako malá
som sa stala pravidelnou návštevníčkou starej knižnice,
ktorá sa nachádzala pri kostole vedľa oú. Dvakrát v týždni
tu prichádzala pani anastázia Targošová, aby sa venovala deťom. ak to bolo v zimnom období, museli sme počkať, kým pani učiteľka zakúri v peci. až potom, keď
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Morenu pri Kysuci podpálili a za pokriku
„Morena do vody, do mora“ v plameňom odplávala.

Obdobie vynášania Moreny pripadá na dva týždne pred Veľkonočnou nedeľou – na Smrtnú nedeľu. Od stredoveku sa tradične schádzali mladé dievčatá, ktoré pripravovali slamenú
figurínu, ktorú obliekli do kroja. Takto oblečenú Morenu za
spevu niesli k potoku, kde ju vyzliekli, zapálili a hodili do vody.
A tak tomu bolo aj v piatok 25. marca 2022. V priestoroch kultúrneho domu sa najskôr konala prednáška o tom, kto bola Morena a prečo sa tento zvyk vykonával. Prednášku viedla Zuzana
Zuzčáková Gacíková, vedúca DFS Drevárik, spolu so svojou speváckou kolegyňou Monikou Rakovanovou z Kysuckého Nového Mesta.
Deti z detského súboru, poobliekané do krojov, dokonale dopĺňali
atmosféru podujatia. Po prednáške nasledovala samotná výroba
Moreny. Takto krásne vyrobenú z palíc, slamy a plachty, oblečenú
do kroja a vymaľovanú, ju išli v spoločnom spievajúcom sprievode
odniesť k brehu rieky Kysuca. Aj piesne mali svoju očistnú symboliku a patrili k tradičným rituálom vyháňania zimy. Pre deti to znamenalo nielen niečo nové, nepoznané, ale aj to, že konečne,
skutočne po dlhom čase, sú oblečené do kroja. Z chuti si mohli zaspievať a spoločne tak spoznávať krásu nášho kysuckého folklóru.

stavanie mája
s DFs DREVáRiK,
Fs DREVáR
a DhZ KRásnO

20-metrový máj na námestie priniesli členovia DHZ Krásno, kde ich
čakali obyvatelia mesta a FS Drevár i deti z DFS Drevárik. Príjemné
počasie i nálada naznačili, že zima je nadobro preč a my sa môžeme
tešiť na blížiace sa letné podujatia. Tento obľúbený zvyk sa v Krásne drží
celé desaťročia a máje vidieť vo všetkých častiach mesta, kde majú slobodné dievčatá na vydaj.
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Fašiangy s Fs VRaBčiaR

Fašiangový sprievod naším mestom pripravila Folklórna
skupina Vrabčiar. Nechýbali veselé piesne, tancovanie i
chutné šišky, ktoré ponúkol primátor mesta.

V rámci divadelného festivalu Paláriková Raková
sa v našom meste hralo
divadlo pre deti

FOTO: Podpis dohody o spolupráci, primátor
Jozef Grapa a riaditeľka Kysuckého kultúrneho
strediska Silvia Kajánková.

Veľká noc s Fs DREVáR

Veľkonočné tradície každoročne doržiavajú mužskí členovia Folklórnej skupiny Drevár, ktorí chodia šibať a oblievať svoje členky. Súbor čaká tento rok viacero
vystúpení, v meste najbližšie budú na Gurmánskom festivale.

Do nášho mesta zavítala Palárikova Raková. Vyše 50-ročný divadelný
festival na počesť významného kysuckého rodáka – katolíckeho kňaza,
dramatika a činorodého Slováka – Jána Palárika. Narodil sa 27. apríla
1822 v Rakovej. Jeho divadelné hry ako Drotár, Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch a ďalšie patria nielen k povinnému čítaniu
na školách, ale predovšetkým k „zlatej klasike“ slovenského divadelníctva. Po jeho hrách už siahli a naštudovali ich mnohé divadelné súbory od ich vzniku až doteraz.
Sedemdňová prehliadka ochotníckych divadelných súborov PaLáRIKoVa RaKoVá s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej
tvorby ponúkla divákom 24 predstavení v 3 mestách a 5 obciach na Kysuciach. V našom meste to bolo vo štvrtok 28. apríla 2022. Divadelníci
v Krásne pre žiakov základnej školy zahrali divadelné predstavenie DIVOŠKA A RAMPTANTINTANTON v podaní Divadla Jaja.
Pre nás je zaujímavosťou, že v našom meste sa po ňom volá aj ulica –
Ulica Jána Palárika, kde sa nachádza farský úrad.

beseda so spisovateľkou Jankou belkovou
Vo štvrtok 17. marca 2022 sa žiaci 4. ročníka ZŠ Mládežnícka
stretli so spisovateľkou Jankou Belkovou, rodáčkou z Krásna nad
Kysucou. Je autorkou rozprávkových príbehov pre deti ale aj dospelých. Vo svojich dielach sa vracia ku klasickým ľudovým rozprávkam. Do čias, keď princovia hľadali svoje princezné za
nekonečnými dolinami a vrchmi, prekonávajúc tie najťažšie prekážky. Na besede spisovateľka predstavila deťom svoju tvorbu.
Uviedla ich do tajov svojej prvotiny Rozprávok na kamenistých
chodníčkoch a Príbehov ušitých. Autorka knihy vydala vlastným
nákladom a tiež ich sama veľmi pekne ilustrovala. „Postupne som využívala rôzne techniky, od kresby, grafiky som prechádzala k maľbe akrylovými farbami,“ uviedla J. Belková.
Deti spoločne prečítali rozprávku O štyroch ročných obdobiach a rozhovorili sa o svojich čitateľských zážitkoch. Bolo to veľmi príjemné stretnutie, za ktoré pani spisovateľke
veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie.
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Z činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru Krásno n. K.
DHZ počas pandémie a núdzových stavov v našom
meste pôsobili ako bezpečnostná zložka. Donedávna sa
hasiči vnímali ako zložka, ktorá zasahuje pri požiaroch,
povodniach a nehodách, v nedávnej minulosti museli
svoje sily vynaložiť aj na opakované dezinfikovanie verejných priestorov, kostolov, na usmerňovaní ľudí. Dohliadali na bezpečnosť obyvateľov Krásna.
V marci mali viacero výjazdov k požiarom, napríklad k
požiaru v Nesluši a aj k požiaru rodinného domu U Blažkov. Spoločne sa stretli na výročnej schôdzi, kde zhodnotili svoju činnosť za minulý rok a plány na tento. Na
slávnostné stretnutie prijali pozvanie aj primátor mesta
Jozef Grapa a dekan Marian Vojtek.
Ako sa ukázalo, uvoľnením opatrení sa môžu konať aj
podujatia, preto sa hasiči zúčastnili stráženia Božieho
hrobu v kostole, na Bielu sobotu išli v sprievode okolo kostola a neskôr na konci apríla stavali máj. V máji je aj sviatok patróna hasičov sv. Floriána, ktorého oslávia sv.
omšou a stretnutím v hasičskej zbrojnici.
Za aktívnu a užitočnú službu patrí našim dobrovoľným
hasičom veľké poďakovanie.

Z výročnej schôdze hasičov

Z výjazdov hasičov. Foto vpravo: Požiar rodinného domu U Blažkov

11-ročná sárka Drahňáková zdolala Gerlachovský štít, 2655 m n. m.
Postaviť sa na jeho vrchol
bolo snom mladej Krásňanky už od útleho detstva.
Ktorý je najvyšší vrchol
Slovenska? Niektorí dospelí
si ho zamieňajú s Lomnickým štítom, no deti na
prvom stupni základnej
školy v tom majú určite
jasno. Gerlachovský štít s
výškou 2655 metrov nad
morom nie je len najvyšším
vrcholom Vysokých Tatier,
ale aj celého Karpatského
oblúka. Dostať sa na jeho
vrchol nie je jednoduché,
nevedie naň lanovka a na
náročný výstup sa treba
riadne pripraviť. Sáru čakala príprava – zlepšovanie
kondičky športom a absolvovanie viacerých túr po
slovenských končiaroch –
Rozsutec, Vysoká, Baranie
rohy. Stala sa členkou horolezeckého spolku a musela
sa naučiť používať horolezecké techniky (zlaňovanie,

istenie, používanie cepínu a
horolezeckých mačiek) tak,
aby bola schopná zvládnuť
náročnejší zimný výstup.
V marci 2022 absolvovala
výstup s dvoma dospelými,
jeden z nich bol jej otec Ján
Drahňák. Ten všetko starostlivo pripravil. Boli pripravení aj na možnosť, že
ak budú podmienky nepriaznivé, otočia sa hoc aj
tesne pod vrcholom a skúsia to inokedy. Budíček o
tretej ráno, cesta autom do
Vyšných Hágov a odtiaľ až
na vrchol po svojich. Desať
kilometrov tam, desať späť,
prevýšenie 1 650 metrov,
často náročné stúpanie a lezenie v snehu a ľade.
„Veľakrát som si hovorila, že už nevládzem, a
potom som si povedala, že
mi to hovorí hlava, že nohy
ešte môžu,“ povedala Sárka.
Unavená, no na vrchole
Gerlachu sa ešte odfotia,

podpíšu do vrcholovej knihy a vychutnajú si výhľady
do široka-ďaleka. Krásne
počasie ako za odmenu.
Ešte
zavolajú
domov
mame. Až cestou naspäť
Sárka má ten správny pocit
z výstupu a splneného sna.

Má za sebou 12 hodín driny,
ale zážitok ostane na celý
život. Okrem lezenia sa
Sárka venuje aj gymnastike,
bicyklovaniu, behaniu a
mnohým ďalším športom.
Jablko nepadá ďaleko od
stromu :)
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Počas tábora cVč deti spoznali osady Krásna aj výhľady z rozhľadne

Cez jarné prázdniny od
7. marca 2022 do 11.
marca 2022 bolo opäť v
centre voľného času veselo.
Prebiehal tu jarný prímestský tábor, ktorého sa zúčastnilo 16 detí. Pre deti bol
pripravený pestrý program.
Každý deň bol iný a bohatý
na zážitky.
Prvý deň sme dopoludnie odštartovali zoznamovačkou, nielen čo sa týka
detí navzájom (nakoľko zastúpenie detí bolo z rôznych ročníkov), ale aj s
programom a plánmi počas
jednotlivých dní. Po zoznámení a oboznámení sme sa
vybrali na vychádzku do

neďalekej osady U Gavlasa.
Do osady vedie krásna trasa
cez les. Pri vstupe do spomínanej osady sa nachádza
kaplnka, ktorú postavil Mikuláš Gavlas po 2. svetovej
vojne. Pri kaplnke pred osadou sme si oddýchli. Obdivovali sme stavbu Jaroslava
Gavlasa – železnú mrežu,
znázorňujúcu Božiu Matku
v životnej veľkosti.
Druhý deň sme navštívili
Kysuckú knižnicu v Čadci,
kde sme strávili príjemné
chvíle. Zabavili sme sa pri
tvorivých aktivitách pri príležitosti MDŽ v deň našej
návštevy knižnice, teda 8.
marca 2022. Deti si mohli

vyrobiť malý darček, či už
pre svoje mamičky alebo
babičky.
tretí deň bol opäť trošku
turistický. Naše kroky smerovali do nadmorskej výšky
560 m n. m., teda k rozhľadni, ktorá sa týči nad
mestom Krásno nad Kysucou v osade U Jantov na
vrchu Diel. Pokračovali
sme vyššie po schodoch až
do vrcholu veže, odkiaľ sa
nám naskytol nádherný pohľad na mesto a jeho okolie.
Navštívili sme aj stanicu
Dobrovoľného hasičského
zboru v Krásne, kde sme sa
dozvedeli veľa zaujímavých
informácií o práci a technike našich hasičov.
V štvrtý deň sme cestovali za hranice nášho
mesta. Najprv vlakom a
potom autobusom až do
obce Dlhé Pole, ktorá sa nachádza v okrese Žilina. Cieľom našej cesty bola
návšteva
Drotárskeho

múzea Jozefa Holánika Bakeľa. Tu nás už očakával
Juraj Šerík – umelecký drotár. Previedol nás múzeom,
priblížil históriu drotárstva
a jeho premenu z remesla
na umenie. Pre deti mal
pripravené tvorivé dielne,
kde si mohli vyskúšať prácu
s drôtom.
Posledný, piaty deň bol
plný hier. Dopoludnie smevenovali najmä športovým
aktivitám v telocvični.
Cesta za hľadaním pokladu
bola plná zábavy a príjemnej atmosféry, ktorá deti
priviedli až k samotnému
pokladu v podobe sladkej
odmeny, drobnosti pre potešenie a diplomu. Spoločne sme prežili pekný
táborový týždeň. Deti odchádzali domov spokojné,
plné zážitkov a nových
priateľstiev. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli – rodičom za dôveru, animátorom za nápaditosť (Klárka,
Terezka, Anetka, Paulínka)
pracovníčkam
Kysuckej
knižnice, p. Šimašekovi z
DHZ a samotnému umelcovi p. J. Šeríkovi.
mgr. martin ondruška,
vedúci cVČ

Schôdza Ligy proti reumatizmu
so zaujímavou prednáškou
Vlani sa výročná členská schôdza Ligy proti reumatizmu, miestna pobočka Čadca, konala kvôli pandémii koronavírusu na konci augusta. Tentoraz sa ju podarilo
zorganizovať v pôvodnom, aprílovom termíne. Účastníci
podujatia sa zišli v reštaurácii Kolkáreň. Na úvod sa im
prihovorila predsedníčka organizácie Anna Kormancová.
Vyhodnotila činnosť organizácia za uplynulý rok a členov
informovala o podujatiach, naplánovaných na nové obdobie. Sú to najmä brigády, pomoc pri skrášľovaní mesta,
návštevy domovov dôchodcov, zájazdy a rôzne rekondičné
pobyty v liečebných ústavoch doma či v zahraničí. Predsedníčka zároveň poďakovala za sponzorské finančné
dary zo strany mesta Krásno nad Kysucou a mesta Čadca.
Pokladníčka Dana Synáková oboznámila prítomných s finančným rozpočtom organizácie na ďalšie obdobie. S prí-
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SPomIenKa
Zomrel Stanislav Šadlák,
futbalista a tréner
krásňanskej
futbalovej mládeže
Stanislav Šadlák sa narodil v Krásne nad Kysucou. Tu
navštevoval aj základnú školu. Pracoval v Kysuckých drevárskych závodoch v Krásne. Už počas základnej školy
ho bavil futbal, ktorému sa venoval aj počas celého života. Hrával za žiakov pod vedením učiteľa Františka Šamaja ako brankár. Neskôr hral v A skupine. Po skončení
aktívnej futbalovej činnosti sa začal venovať mládeži.
Viedol dorast ako tréner v spolupráci s Antonom Škereňom.
Oženil sa a s manželkou Oľgou vychovali 3 deti – Stanislavu, Petra a Pavla.
Zomrel 14. decembra 2021 po dlhej a ťažkej chorobe
vo veku 65 rokov. Pochovaný je na mestskom cintoríne v
Krásne nad Kysucou. Česť jeho pamiatke!

uskutočnila sa rekonštrukcia domu smútku
Počas pandémie boli,
žiaľ, cintorínske služby
veľmi často využívané aj v
našom meste. Počet smútočných obradov bol oveľa
vyšší v porovnaní s iným
časovým obdobím. Obrady
bývali v obmedzenom režime a častokrát sa smútiaca rodina nemohla
dôstojne rozlúčiť so zosnulým. Prísne opatrenia nariadili zatvoriť i dom smút-

ku. Zariadenie prešlo rekonštrukciou poškodených
častí, ako pódium, predná
časť budovy, ktorá sa znovu
vydláždila, vymaľovalo sa a
upratalo, aby sa po dlhšej
dobe mohli pozostalí rozlúčiť so svojimi zosnulými. V
najbližšom týždni bude dokončené oplotenie cintorína a priprava na nové
miesta na pochovávanie
zosnulých.

matrika zosnulých za február až apríl 2022
Február:
Rudolf Ďurana – 71 rokov
Mária Poláčková – 64 rokov
hovorom vystúpil tiež primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Po úvodnom príhovore, informáciách a rozboroch sa
k slovu dostal vzácny hosť MUDr. Viliam Maňka, PhD.,
reumatológ na Reumatologickej ambulancii v Čadci a tiež
čestný predseda Ligy proti reumatizmu. Pán V. Maňka si
pripravil prednášku Novinky v liečbe reumatických ochorení (2021 – 2022). LH

marec:
Milan Šefár – 64 rokov
Oľga Galgánková – 80 rokov
Igor Žilinčár – 43 rokov
Viliam Kormanec – 59 rokov
Mária Capková – 80 rokov

František Behan – 53 rokov
Peter Čimbora – 71 rokov
Ján Pagáč – 60 rokov
Anna Kormancová – 87 rokov
Anna Šusteková – 93 rokov
Vladimír Sýkora – 67 rokov
apríl:
Mária Šadláková – 80 rokov
Mária Olbertová – 91 rokov

Štefan Gábor – 40 rokov
Jolana Štrbová – 77 rokov
Vincent Božek – 82 rokov
Rudolf Murgaš – 67 rokov
Marián Šarlák – 55 rokov
Valéria Podoláková – 85 rokov
Hermina Čamborová – 86 rokov
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anketa Športovec roka 2020 – 2021

V sobotu 12. marca 2022
sa v Dome kultúry v Čadci
konal 5. ročník vyhlasovania výsledkov kysuckej ankety Športovec roka 2020 –
2021. Boli ocenení najlepší
športovci, ktorí v uplynulých dvoch rokoch reprezentovali a zviditeľňovali
región Kysuce doma i v zahraničí.
Na pódiu sa objavili tri
desiatky športovcov a športovkýň. V samotnej špičke
sa tento rok ocitol aj junior-

ský majster sveta vo vzpieraní Vladimír macura z
Krásna nad Kysucou, ktorý
v ankete obsadil výborné 3.
miesto. Vladimír Macura
(kluby TJ Tatran Krásno
nad Kysucou, Dukla Banská
Bystrica) je slovenský reprezentant vo vzpieraní,
majster Európy v trhu, vicemajster Európy v nadhode
a vicemajster Európy v
olympijskom dvojboji 2021
juniorov.
V novej kategórii Dlhoročný prínos pre šport na
Kysuciach získal ocenenie
miroslav Škrobian, dlhoročná trénerská osobnosť
tJ Krásno nad Kysucou vo
vzpieraní.
Oceneným srdečne gratulujeme a želáme množstvo ďalších športových
úspechov! EK

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
branislav Gröhling ocenil pri príležitosti medzinárodného dňa študentstva cenou sv. Gorazda aj študenta VLaDImíRa macuRu,
športovca z Krásna nad Kysucou
Vladimír Macura získal toto významné rezortné ocenenie, ktoré mu bolo udelené dňa 29. apríla na Bratislavskom hrade, za
študijné výsledky
a za úspešné reprezentáciu na
Majstrovstvách
Európy vo vzpieraní do 17 rokov
(získal na ňom 1x
zlatú medailu a
2x striebornú).
Vladimír Macura
je študentom Spojenej školy v Banskej Bystrici v odbore Technik energetických zariadení budov.

Vzpierači vybojovali v novom meste nad Váhom 1. miesto
V Novom Meste nad
Váhom sa cez víkend konalo prvé kolo dorasteneckej ligy. Do dejiska
pricestovalo šesť klubov.
Krásno štartovalo v zložení
Vladimír Macura, Miroslav
Škrobian, Andrej Trúchly,
Daniel Nekoranec, Matej
Mečár, Viktória Hánkova a
Karol Špalek.
Pre veľký počet pretekárov bola súťaž rozdelená na
tri skupiny. Vladimír Macura, ktorý je najlepší pretekár a reprezentant, podal
najlepší výkon súťaže, v
dvojboji dostal nad hlavu
rovných 300 kg, trh 135 kg,
nadhod 165 kg. Karol Špalek
podal druhý najlepší výkon
družstva, trh 105 kg, nadhod
140 kg, dvojboj 245 kg. Len

14-ročný Miroslav Škrobian
splnil limit 145 kg v reprezentácii do 62 kg do 15
rokov. Trh 65 kg, nadhod 85
kg, dvojboj 150 kg o 5 kg.
Limit bol vyšší, ktorý dal s
prehľadom a družstvu sa
pripísalo 219 sin.b. Matej
Mečár v trhu zvládol 70 kg,
nadhod 98 kg. Jeho výkon sa
rátal na 218 sin.b. Nekoranec Daniel – trh 76 kg, nadhod 96 kg. Andrej Trúchly
štartoval mimo súťaž, počínal si dobre. V trhu dostal
nad hlavu 70 kg a v nadhode
rovných 85 kg. Jeho výkon
bol ohodnotený na rovných
200 sin.b. Po ročnej prestávke sa vrátila Viktória
Hanková, ktorá tiež štartovala mimo súťaž. V trhu
zvládla 33 kg, v nadhode 40

kg. „S výkonmi pretekárov
som spokojný, ale vždy je čo
zdokonaľovať,“ povedal tréner M. Škrobian.
Krásno sa po prvom kole
umiestnilo
na
prvom
mieste s výkonom 1022
sin.b.

1. miesto Krásno
2. miesto Trenčín
3. miesto Dolný Kubín
4. miesto Veľký Meder
5. miesto Nové Mesto n. V.
6. miesto Hlohovec
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