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Na potulkách prírodou 
V okolí Krásna nad Kysucou
vás určite osloví príroda, jej
rozmanitosť a krása. Mesto
ponúka množstvo zaujíma-

vých lokalít, ak máte radi tu-
ristiku, ale i cykloturistiku. 

po našom meste
na prechádzky

Srdečne Vás pozývame 

V tomto čísle nájdete:

Informácie z mesta
Dôležité oznamy

Zasadnutie MZ
Informácie zo školstva

Športové aktuality

opäť dostávate do rúk obľúbené no-
viny Krásňan. Dúfam, že Vás v tomto
náročnom období povzbudia nové in-
formácie, ale i  skutočnosť, že naše
mesto nepadlo na kolená a aj v čase
pandémie sa rozvíja a nerezignujeme
na súčasnú situáciu. Veríme, že nové
projekty budú slúžiť občanom, keď po-
minú obmedzenia a  nastanú lepšie
časy. Spoločne veríme, že sa  dostá-
vame do lepšej doby, o  čom svedčí
i otvorenie škôl a školských zariadení
k 1. 6. 2020. Tento deň je zároveň Me-
dzinárodným dňom detí a pred časom
nás ani nenapadlo, že znova návrat
detí do školy bude zároveň aj darček
k ich sviatku. Pevne verím, že návrat
detí do škôl bude mať kladný dopad
nielen na rodičov, ktorí doteraz museli
okrem rodičovských povinností plniť
i úlohy učiteľov, vychovávateľov, tréne-
rov, psy chológov a  ďalších, ale že aj
deti sa opäť radi vrátia k svojim kama -
rá tom, priateľom a aspoň na mesiac sa
znovu stretnú so spolužiakmi. Keď
som rozhodol o znovu otvorení škôl,
uvedomoval som si, že pre zamestnan-
cov základnej a  materskej školy to
nebu de jednoduché plniť prísne pod-
mienky, ktoré sme určili a dodržiavať
ich počas celého vyučovania. Ale
viem, že aj oni sa chcú stretnúť so svo-

jimi žiakmi. Je to zároveň aj pomoc ro-
dičom, ktorí sa môžu vrátiť opäť do za-
mestnania a  pomôcť si finančne pri
chode domácností. Mojou snahou je
urobiť všetko pre to, aby deti a ich ro-
dičia mali pocit, že v našom meste sa
dobre býva a chcú tu ostať ďalej žiť, čo
potvrdzuje na každoročný nárast
počtu prihlásených žiakov do našej
školy. 

K  medzinárodnému dňu detí, ale
i do ďalších dní im želám najmä veľa
zdravia, porozumenia s rodičmi i sú-
rodencami, veľa priateľov, či už v škole
alebo v mieste bydliska. V tomto roku
sme síce nemohli zorganizovať veľké
podujatie tak ako po iné roky, kde na
námestí bolo mnoho atrakcií a  deti
spolu s  rodičmi sa mohli prísť kul-
túrno športovo vyžiť. Ako malú náplasť
sme ich aj s prevádzkovateľom zmrz -
liny pozvali na sladkú dobrotu spolu
s pani učiteľkami, aby návrat do školy
nebol spojený s pocitom učenia, skú-
šania, ale aby to bol návrat k priateľom
a k spoznávaniu nášho mesta. 

Ďakujem všetkým rodičom, starým
rodičom i  samotným žiakom, že po-
máhajú pri prekonávaní týchto nároč-
ných dní. 

Jozef Grapa,  primátor mesta

Vážení spoluobčania,
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Ani počas karantény nezastal život v meste
Mesto Krásno nad Kysucou sa rozvíjalo aj počas pandémie a v tejto ťažkej  krízovej situácii, po prijatí obmedzu-
júcich opatrení sa niektoré rozvojové projekty riešili oveľa zložitejšie, no mesto muselo ďalej fungovať.

Tak, ako sa Slovensko pomaly zota-
vuje po epidémii Covid 19, ktorý nás
značne zaťažoval a ovplyvnil kvalitu
života, tak i v meste sa postupne do-
stávajú jednotlivé ulice do pôvod-
ného stavu, a to po dobudovaní
kanalizácie. Občania týchto ulíc
mali zhoršené životné podmienky
počas výstavby kanalizácie. V súčas-
nosti už viacerí dokončili prípojky
na kanalizáciu, ale i dobudovanie
prípojok plynu či iných médii.
Efektívne tak využili čas, keď boli
doma, a my môžeme ďalej pokračo-
vať v asfaltovaní miestnych komuni-
kácií. Vykonali sa asfaltové úpravy v
mestskej časti Kalinov - na troch uli-
ciach – Družstevná, Radovka 1 a Zá-
hradnícka. Dodávateľská firma
skompletizovala povrchovú úpravu

vozoviek a prispôsobila ich súčasnej
situácii. „Je našou povinnosťou
ľuďom spríjemniť bývanie. Ako
som sľúbil, budeme postupne po-
kračovať ďalej. Niektoré ulice sa ešte
nedajú upravovať vzhľadom k tomu,
že nás o to požiadali samotní obča-
nia. Kým spravíme asfaltáciu ciest,
ľudia plánujú ešte zaviesť prípojky
na elektriku, vodu, plyn. Ďalšie
ulice nemajú urobené ostré prepo-
jenie, vodovodné či kanalizačné po-
trubia. V jednotlivých vetvách nie sú
urobené technologické preplachy,
tlakové skúšky a ďalšie veci, ktoré sa
musia urobiť pred začatím asfalto-
vania. Čo nebude možné urobiť
tento rok z technologických dôvo-
dov, dokončíme budúci rok,“ pove-
dal primátor mesta Jozef Grapa.

Rekonštruovali sme športoviská, futbalové ihriská
prešli bežnou údržbou, ktorá sa nedala vykonať
počas prebiehajúcich tréningových procesov. Futba-
lové ihriská využíva viac ako 100 športovcov a ne-
chceli sme obmedzovať ani ich, ani deti počas
tréningu.

„Umelý trávnik sme postupne upravili, dosypali
a vyčesali. Je potrebné urobiť takúto údržbu mini-
málne každé dva roky, aby sme zachovali nielen
kvalitu, ale aj čo najdlhšiu životnosť tohto tráv-
nika,“ uviedol primátor Jozef Grapa. Rovnako aj
hlavný futbalový trávnik prešiel po 10 rokoch razant-
nou revitalizáciou, ktorá zahŕňala prerezanie tráv-
nika, odstránenie machu a náletových rastlín.
Trávnik bol prepieskovaný, zasmykovaný a chemicky
ošetrený proti nežiaducim náletovým burinám.

Na začiatku pandemic-
kej krízy boli zatvorené
zberné dvory, a preto
sme začali s rekonštruk-
ciou objektu separačnej
ha ly s prívodom vody,
hygienických zariadení,
ale i vonkajších priesto-
rov zberného dvora,
ktoré chceme ukončiť
počas leta. 

Chceme našim občanom spríjemniť bývanie

Okrem budovania cyklotrás
sme v tejto dobe zrealizovali na-
bíjacie miesto pre elektromo-
bily. Nabíjacia stanica bola
vybudovaná s osobitným par-
kovacím miestom. Do nášho
mesta budú môcť zavítať i ná-
vštevníci, ktorí používajú elek-
tromobily. Nabíjacia stanica je
verejne dostupná a zaradená do
siete nabíjacích staníc ejoin,
ktoré sú nainštalované nielen
na Slovensku, ale aj v Poľskej re-
publike.  

Rekonštrukcie a údržby
športovísk v meste

Dom kultúry sa začal stavať v roku 1985, priestory
boli otvorené v roku 1999. Stavba bola postavená v
akcii Z. Kultúrny dom je postavený podľa projektu
múzea Andyho Warhola, ktoré sa nachádza v Medzi-
laborciach. Okrem kinosály, knižnice, priestorov Ky-
suckého múzea sa tu nachádzajú súkromné byty a
viaceré prevádzky. 

V tomto čase prebiehajú rekonštrukčné práce,
rieši sa problém so zatekaním strechy. Už niekoľko
rokov sa tento problém riešil len dočasnou opravou.
Časté bolo zatekávanie do expozícií. Rozobrala sa
strecha a v spolupráci so Žilinským samosprávnym
krajom sa robí úplna generálka strechy, izoluje sa
podľa normy a domurovávajú sa veci, ktoré chý-
bali, ako napríklad odvetrávanie. Menili sa aj okná. 

Oprava strechy 
na kultúrnom dome

Rekonštrukcia separačnej haly zberného dvora

Oznam: Asfaltovanie vjazdov k domom
Oznamujeme občanom, že v prípade, ak si chcú pri asfaltovaní komunikácie po
výstavbe kanalizácie nechať vyasfaltOvať vjazd k rodinnému domu, prí-
jazdovú cestu či parkovisko, je pOtrebné kOntaktOvať priamO spOlOč-
nOsť ing. pavol Šutý – ekOstav. asfaltovanie si môžete objednať buď
e-mailom na suty-est@stonline.sk alebo telefonicky na tel. čísle 0905 556 370.

na každú plochu pripravia cenovú kalkuláciu vopred.
veľké plochy nad 100 m2 cena okolo 15 €/m2 podľa hrúbky (5 – 10 cm)
malé plochy do 50 m2 cena cca 25 €/m2.

Nabíjacia stanica pre elektromobily je hotová



Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 4. marca 2020

Uznesenie číslo 04/2020

Uznesenie číslo 07/2020

Uznesenie číslo 05/2020

MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení – Vojtech Buchta, Mgr.
Margita Ďurišová, Mgr. Milan Je-
senský, overovateľov zápisnice –
Miloš Lastovica, Miroslav Škro-
bian a program rokovania MZ.
Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje prebytočnosť ma-
jetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – preda-
jom z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa pozemok p.č. KNE
9456 – orná pôda o výmere max.
298 m2, vedená na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu 5,-
€/m2 pre Marián Zehnal, bytom

Uznesenie číslo 10/2020

MZ schvaľuje prebytočnosť ma-
jetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – preda-
jom z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa pozemok p.č. KNE
9456 – orná pôda o výmere max.
298 m2, vedená na LV 3396 v k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu 5,-
€/m2 pre Marián Zehnal, bytom
023 02 Krásno nad Kysucou č.
202 v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa, pozemok sa na-
chádza pri jeho rodinnom
dome. Náklady spojené s vkla-
dom do katastra hradí kupujúci. 
Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 12/2020

MZ schvaľuje rozdelenie finanč-
ných príspevkov podľa návrhu
kultúrnej komisie a  schvaľuje
preplatenie dopravného na fes-
tival do Španielska pre súbor
Drevár. Hlasovanie: ZA – 11,
zdržal sa – 1.

Uznesenie číslo 13/2020

MZ schvaľuje dodatok č. 4
k Zmluve o výpožičke zo dňa 2. 1.
2017 pre Mestský podnik Krás no
nad Kysucou, s.r.o., ktorý sa roz-
širuje o tieto vozidlá: trak torový
príves GPT CA 237 YG, obsta -
rávacia cena 10.800,-€ s platnos-
ťou od 28. 11. 2019 traktor NEW
HOLLAD CA 109 YG, obstaráva-
cia cena 65.900,-€ s platnosťou od
17. 12. 2019. Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 14/2020

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu
podľa predloženého návrhu.
Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 15/2020

MZ schvaľuje žiadosť vykladať
tovar pred predajňu kvetinárstva
vedľa COOP Jednoty, na ul. Ži-
linská č. 140 pre Ivana Vaňov-
cová, Blažkov č. 571.Hlasovanie:
ZA – 12

Uznesenie číslo 16/2020

MZ súhlasí s pomocou pre p. Do-
minika Matejička, bytom Záky-
sučie 1997, ktorý je sociálne
odkázaný. Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 17/2020

MZ ukladá mestskému úradu
zverejniť inzerát o  nábore det-
ského a  všeobecného lekára
a ponúka zariadené ambulancie,
ubytovanie a iné benefity podľa
požiadaviek lekárov. Hlasova-
nie: ZA – 12

Uznesenie číslo 11/2020

MZ berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení.
Hlasovanie: ZA – 12

MZ odročuje žiadosť Petra
Chylé ho, Krásno č. 1499, žia-
dosť Rea litnej kancelárie BeMi,
Čadca 1427 a žiadosť Emílie Ma-
sarykovej, Krásno č. 1069.
Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 06/2020

MZ schvaľuje prebytočnosť ma-
jetku mesta Krásno nad Kysucou
a spôsob jeho prevodu – preda-
jom z dôvodu hodného osobit-
ného zreteľa pozemok p.č. KNC
6780/156 – zastavaná plocha
a  nádvorie o  výmere max. 115
m2, vedená na LV 3396 v  k.ú.
Krásno nad Kysucou za cenu 5,-
€/m2 pre obyvateľov bytového
domu č. 1331, 023 02 Krásno nad
Kysucou v zmysle ust. § 9a) ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa, pozemok sa na-
chádza pri ich bytovom dome.
Náklady spojené s vkladom do
katastra hradia kupujúci. 
Hlasovanie: ZA – 12

MZ odročuje žiadosť obyvateľov
mestskej časti Blažkov – Krásno
nad Kysucou. Hlasovanie: ZA –
11, zdržal sa – 1.

Uznesenie číslo 08/2020

Uznesenie číslo 09/2020

MZ neschvaľuje žiadosť Reality-
Sk, s.r.o., Palárikova 76, 022 01
Čadca o zámene pozemkov.
Hlasovanie: ZA – 12

023 02 Krásno nad Kysucou č.
202 v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný oso-
bitného zreteľa, pozemok sa na-
chádza pri jeho rodinnom
dome. Náklady spojené s vkla-
dom do katastra hradí kupujúci. 
Hlasovanie: ZA – 12

www . m e s t o k r a s n o . s k

Oznamujeme ob-
čanom, že v ter-
míne od 1. júna
2020 (pondelok)
7:00 hod.  do 18.
októbra 2020 (ne-
deľa) 19:00 hod.
bude zriadená
čiastočná uzá-
vierka cesty I/11,
počas ktorej sa

uskutoční oprava mosta ev.č.11-216 v križovatke Krásno
nad Kysucou. Staničenie opravovaného mostného objektu
je na ceste I/11 v km 420,920-421,520km. Práce budú pre-
biehať po etapách:

■ I. etapa (11 týždňov)
jún – august
uzavretý smer Čadca - prejazd v jednom jazdnom
pruhu, doprava bude striedavo riadená svetelnou sig-
nalizáciou.

■ II. etapa (9 týždňov)
august – október
uzavretý smer Žilina - prejazd šírkovo obmedzený 
s obojsmernou premávkou v dvoch jazdných pruhoch.
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Čiastočná uzávierka cesty I/11 
kvôli oprave mosta

Je spustená a je na ňu napojený priemy-
selný park, Krásno i obce bystrickej
doliny. „Som rád, že túto nemalú inves-
tíciu v rozsahu niekoľko miliónov Eur sa
podarilo v meste realizovať a tak sa
Krásno stáva tretím priemyselným cen-
trom na Kysuciach s perspektívou roz-
voja na niekoľko rokov, či až desaťročí.
Táto investícia nám uľahčí i získavanie
nových investorov a budovanie nových
závodov“, uviedol primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. 

Nová trafostanica je úspešne skolaudovaná

Separovaný zber júl – august 2020
Blažkov, Zákysučie: 13. 7. 27. 7. 10. 8. 24. 8.
Krásno: 14. 7. 28. 7. 11. 8. 25. 8.
Kalinov: 15. 7. 29. 7. 12. 8. 26. 8



S príchodom pandémie
Covid-19 a nastávajúcej
ekonomickej krízy sa zme-
nili zo dňa na deň viaceré
plánované mestské akcie,
ktoré boli pripravené pre
našich obyvateľov.

Pri príležitosti oslobode-
nia nášho mesta mali byť
po prvýkrát zorganizo-
vané ukážky bojov z 2. sv.
vojny medzi nemeckými
vojakmi a sovietskou ar-
mádou. A pri príležitosti
75. výročia oslobodenia
našej vlasti boli napláno-
vané na 1. mája majstro-
vstvá silových zložiek,
ktoré by boli veľkou rari-
tou. Svojou náročnosťou
by určite zaujali množstvo
divákov zo širokého oko-
lia, nielen z Krásna.

Žiaľ, tieto podujatia

vzhľadom k zákazu zhro-
mažďovania sa sme ne-
mohli uskutočniť. Ale
snahou je aj napriek zníže-
niu príjmov z podielových
daní uskutočniť aspoň
niektoré rozvojové pro-
jekty. Preto využívame
opäť eurofondy, kde sme
začali s projektom „Pri-
blížme sa k spoločnému
prírodnému a kultúrnemu
dedičstvu“ v rámci cezhra-
ničnej spolupráce Interreg
V-A Slovenská republika –
Česká republika. Projekt
sa zaoberá rekonštruk-
ciou bunkrov pri cyklo-
trase, ktoré si návštevníci
určite všimli, pretože v tý-
chto dňoch je cyklotrasa
mimoriadne vyhľadávaná
ľuďmi, ktorí potrebujú
vyjsť von spomedzi šty-

roch stien svojich bytov.
V rámci spomínaného

projektu si obyvatelia
one dlho všimnú i stavbu
dlhoočakávanej vyhliad-
kovej veže, ktorá sa
úspešne dvíha zo zeme. Vo
výhľade jej zatiaľ preká-
žajú iba stromy. Až potom
bude vidieť nadzemné be-
tónové podlažia, ktoré sa v
týchto dňoch dokončujú, a
v najbližších dňoch sa
začne aj s realizáciou dre-
venej nadstavby.

„Veríme, že tento objekt
priláka Krásňanov a ná-
vštevníkov mesta na pešiu
turistiku. Za odmenu sa
im naskytne krásny vý-
hľad na naše mesto,“ dodal
primátor.

Mesto Krásno nad Kysu-
cou naďalej pokračuje v

asfaltovaní miestnych ko-
munikácií, kde je už do-
končená kanalizácia s
prípojkami. „Veľa miest a
obcí pri poklese príjmov
nemá financie ani na zá-
kladný chod mesta. Zdá
sa, že nášho mesta sa
akoby znížený príjem ne-
týkal. Opak je však prav-
dou a mesto muselo urobiť
množstvo úsporných opat-
rení – od znižovania miezd
zamestnancov po zastave-
nie niektorých ďalších in-
vestičných akcií. 

Chýbajúce financie na-
hrádzame rôznymi inými
rozpočtovými príjmami,
či už z Európskej únie,
alebo dotačnými zmlu-
vami z jednotlivých minis-
terstiev a vlády SR,“ dodal
primátor.
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Záchrana bunkrov z 2. svetovej vojny Krásňanská rozhľadňa rastie do výšky
Hoci rozhľadňa ešte nie je dostavaná, už teraz budí záujem turistov. Stavba sa začala v apríli v osade U Jantov
na vrchu Holý diel v nádhernom prostredí. V osade sa nachádzajú väčšinou murované domy a drevené pôvodné
hospodárske budovy. Z osady sa dá pokračovať do osady U Grapov. 

„Akonáhle nám to situácia dovolila,
začalo sa s výstavbou rozhľadne. Prípravu
stavby a vývoz materiálu nám na jar tro-
chu komplikovali poveternostné pod-
mienky. Stavba by mala byť dokončená
tak, ako je plánovaná, a to koncom júna,“
povedal primátor mesta. K rozhľadni po-
vedú dve základné cesty, jedna cez osadu
U Jantov a druhá cez pripravovanú krí-
žovú cestu.

Miesto, na ktorom stojí rozostavaná
rozhľadňa, je vybraté kvôli peknému vý-
hľadu. Z veže uvidíte celé centrum
Krásna, okolité kopce a v nich osady. 

„Panoráma v smere Čadca, Kysucké
Nové Mesto je úchvatná a stojí za výstup
na miesto. Predpokladáme, že toto
miesto sa stane obľúbeným turistickým
bodom na Kysuciach,“ povedal o výhľa-
doch architekt a projektant mnohých roz-
hľadní a aj našej Stanislav Mikovčák.
Vyhliadkovú vežu bude vidieť z hlavných
ciest nielen cez deň, ale aj v noci, keď
bude nasvietená fotovoltickými panelmi.
Bude vysoká 25 metrov a robená 
z materiálov kameň a drevo. 

Z rozhľadne sa vám naskytne pohľad nielen na celé naše
mesto, ale aj na okolité kopce.

Záchrana bunkrov z 2. svetovej
vojny a Krásňanská rozhľadňa
je financovaná z projektov:



Počas karanténneho ob-
dobia vytvorili p. učiteľky
Zš Mládežnícka – Krásno
nad Kysucou, elokované
pracovisko – Kalinov, on-
line skupiny, cez ktoré
uskutočňovali vyučovanie
žiakov z roč.1. – 4.

Pri tej príležitosti vy-
tvorila p. Mgr. Chylá M. aj
skupinu ŠKD-Kalinov. Do
tejto skupiny, hlavne v
popo ludňajších hodinách,
posielali príspevky p. vy-
chovávateľky Šusteková,
p.asistentka M. Pošteková
aj p.asistentka M. Križa-
nová. Príspevky boli za-
merané na to, aby si deti
hravou formou opakovali
vedomosti z vyučovania
(rôzne logické úlohy,di-
daktické hry a pod.). 

Dňa 30. 4. 2020 vyhlásili
online súťaž pod názvom:
,,HĽADÁ SA TALENT“ –
motiváciou bolo hlavne

vytrh núť deti z karantén-
neho stereotypu a ponúk-
nuť im priestor na svoju
realizáciu v tom, v čom sa

cítia výnimoční, a zabojo-
vať o vecné ceny. Do škol-
skej súťaže prišlo 9 videí. 

Zriaďovateľ Mesto Krásno nad Kysu-
cou v spolupráci s riaditeľkou ma-
terskej školy v dobe od 20. 5. do 25.
5. zisťovali záujem rodičov o dochá-
dzku detí do materskej školy v me-
siaci jún a júl.

Počet detí v triedach je obme-
dzený najviac počtom 15 detí na
triedu. Prednostne sa prijímali deti
zdravotníckych pracovníkov, polí-
cie, hasičov, vojakov, pedagógov, za-
mestnaných rodičov, slobodných

matiek. Dochádzka do materskej
školy sa umožní len deťom z rodín,
ktoré nie sú v karanténe. Podľa po-
kynov ministra školstva prevádzka
Materskej školy je obmedzená len
na 9 hodín denne. Preto sa upravuje
prevádzka v mesiaci jún a júl od:
6.30 hod. do 15.30 hod. Rodičia
budú mať nárok na ošetrovné, ak
nechajú deti doma (na sociálny úrad
sa budú zasielať presné počty nastú-
pených detí v mesiaci jún a júl).
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Materská škola a elokované pracoviská 
Kalinovská a Michalkov začínajú vyučovať

Hľadali sme „talent Zš Kalinov“ online

Do mestskej knižnice nám dorazila prvá tohtoročná
várka nových kníh. Naša knižnica je tu pre Vás každý
pracovný deň od 09.00 do  17.00 hod.

Mestská knižnica 
má nové knižky

OZNAM
Vlastivedné múzeum v Dome kultúry v Krásne nad

Kysucou bude OD 25. MájA z technických príčin, z
dôvodu opravy strechy DOčAsNe ZAtVOreNé.

Zaujímavým projektom, s ktorým prišli mamičky Ľu-
bomíra Krištofíková, Monika Gavlasová, Zuzana Zuz-
čáková Gacíková, členovia Historického spolku sv.
Šebastiána a pani knihovníčka Janka Šusteková, bolo
číta nie pre deti v mestskej knižnici. Čítanie oživili čle-
novia spolku, ktorí chodili čítať v stredovekých kostý -
moch, čím sa deti mohli cítiť ako v rozprávke.

Prečo sa rozhodli venovať zvýšenú pozornosť kni-
hám? „Aby deti spoznali rozprávkový svet aj mimo te-
levízie. A najmä deti, ktoré ešte knižnicu nepoznali,
aby ju spoznali a zistili, že je to miesto plné neobme-
dzených možností,“ povedala Z. Zuzčáková.

„Čítanie otvára bránu do sveta fantázie a skrytých
detských snov. S knihou môže byť dieťa kýmkoľvek:
víla bojujúca so Zloľadom, Justínka putujúca svetom
fantázie, Anna, ktorá stojí nohami pevne na zemi 
a hlavou lieta v oblakoch,“ povedala Ľ. Krištofíková.

Všetky mamičky spája záľuba v čítaní a tento ko-
níček chcú odovzdať hlavne deťom. Úspešnú sériu čí-
taní v marci prerušil zákaz stretávania sa. Veria, že
možno už na konci júna sa k čítaniu budú môcť vrátiť.

Odpad nepatrí do prírody 
Na zdravé prechádzky sa
vy brali aj členovia turis-
tického oddielu HKO
Krás no nad Kysucou a v
rám ci aktivity pri príleži-
tosti dňa Zeme, vyčistili
prírodu v osadách mesta
od zbytočných smetí a od-
padov.
Pobyt na čerstvom vzdu-
chu prospieva nášmu or-
ganizmu a čistí myseľ,
preto tak spojme všetci sily pre dobrú vec a využime
príjemné s užitočným. Zareagujme na rozsiahle poško-
dzovanie životného prostredia. Cieľom aktivity bolo
pripomenutie si našej závislosti na prírode. Bez prírody
a jej zdrojov by ľudstvo neprežilo. 

Čítanie pre deti v knižnici

Mestské školy sú
znovu otvorené

Prijímacie skúšky a zápis do ZUš Krásno
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou oznamuje rodičom a deťom, 
že v dňoch od 4. do 26. júna 2020 budú prebiehať  prijímacie skúšky a zápis do:

HUdOBNéHO OdBORU, V KtOROM MôžU štUdOVAť HRU NA: 
 klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej flaute, klarinete, saxofóne, gitare, 

violončele, bicích nástrojoch,
 spev, na cimbale,
 tanečného odboru: ľudový tanec, moderný tanec, klasický tanec/balet
 výtvarného odboru
 literárno-dramatického odboru

Prihlásiť sa môžete elektronicky, prihlášku nájdete na www.zusknk.edupage.org

1. miesto: Vivien Hanulia-
ková 3. roč., za video „Výcvik

psíka a tanec s babkou“

2. miesto: Matúš Šustek 
1. roč., za video „Chova-

teľská stanica pre slimáky“

3. miesto: Marek Mahút 
4. roč., za video ,,Dôkladné

upratovanie obývačky“

Víťazmi sa stali:

Mesto v súlade s nariadeniami slovenskej vlády vytvo-
rilo podmienky na to, aby školy mohli byť otvorené pre
deti z ročnkov 1 – 5. Mesto umožnilo rodičom a deťom,
aby na posledný mestiac tohto školského roku mohli
ešte nastúpiť do školy.



Ducho v n é  s l o v o : Tu smieme mlčať
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Leto má veľa podôb. Je plné
svetiel a  farieb. Človek sa
uchyľuje do zátišia prírody,

aby pookrial, nabral síl, naplnil sa
harmóniou Božieho stvorenia...
Uprostred teplých a  horúcich dní
mnohí z nás vyhľadávajú ticho chrá-
mov a kaplniek i mimo bohoslužieb.
Nielen pre príjemnú klímu, ktorú tu
nachádzame uprostred horúcich
dní, či vlastne pre duchovnú klímu,
ktorú si zvláštnym spôsobom ucho-
vávajú tieto posvätné miesta. Je tu
predovšetkým ticho. Ticho, ktoré
možno „počuť“. Tu možno mlčať.

V  každodennom živote sme sa
tak naučili, že človek má držať ústa,
keď to ten druhý vie lepšie. Mlčanie
znamená dosť často, že ten človek
nemá čo povedať. Žiaľ, akoby ne-
existovala kultúra mlčania. Existuje
iba zákaz hovorenia.

Jedno z prvých pravidiel, ktoré sa
naučia rozhlasový pracovníci pri
svojej práci v  rozhlasovom vysie-
laní, je zásada: len žiadne dlhé pre-
stávky, žiadne ticho. No jasné,
povedia si prakticky mysliaci. Keď

mlčí vysielač, poslucháč hľadá ďalej,
kým niečo počuje. To si ani jedno
rádio nemôže dovoliť. Dvadsaťštyri
hodín denne musí produkovať tóny,
zvuky, zvukové kulisy.

Tu je to azda v poriadku, ale naše
rozhovory, naše hľadanie odpovedí
a obrana pozícií – ako často je to len
prázdna zvuková kulisa?

Preto nevyhľadávame také mies -
ta, ktoré sa nám prihovárajú so
zdvihnutým prstom: „Keď vstupu-
jete sem, musíte mlčať!“ Naopak,
hľadáme miesto, kde smieme mlčať.
Kde nás nikto neruší, nezneužíva
a nevydiera. Hľadáme niekoho, kto
sa nám prihovára: „Poďte ku mne
všetci! Vstúpte, odložte smútok, tu
smiete mlčať.“

Áno, tu je miesto, kde môžeme
odložiť svoj smútok, svoju každo-
dennosť. Môžeme urobiť zo všed-
ného dňa sviatočný. Nemusíme nič
vysvetľovať, zdôvodňovať. Tu sme
doma. Tu smieme hovoriť i mlčať.
Len prísť dnu a  zostať tam. Aj
v tomto rýchlom čase, takom uponá-
hľanom, nemilosrdnom, ktorý nám

často vyráža dych.
V predsieni jedného starého kos-

tola, vítal návštevníkov asi takýto
text: „Nie je tu múzeum. Niet tu čo
otŕčať. Tichý dedinský kostolík.
Dom Boží, aj náš útulok. V horách
na život i na dobrodenie... A od Otca
sa dá úfať všetko. Preto sem cho-
díme s modlitbou...“

Áno tu v tichom chráme zvlášt-
nym sviatostným spôsobom prí-
tomný je jediný, pred ktorým sa
nemusíme pretvarovať. Jediný,
o ktorom Sväté písmo hovorí, že je
ničím iným ako Láska. Je to Ježiš
Kristus. Jeho riešenia by sme mali
študovať, jeho ponuku by sme mali
s jeho pomocou uskutočňovať, jeho
kríž je našou rovnováhou, jeho
vzkriesenie istotou, kde dokonca
náš smútok je tvorivý a nestráca sa
v sebaľútosti. Áno, aj tomu nás môže
naučiť „múdre“ leto v tichu svojich
chrámov a  kaplniek: Vstúpte, od-
ložte každodennosť, tu smieme
mlčať!

Marian Vojtek, dekan

Matrika – Apríl, máj, jún 2020

90 rokov
Klára Gavlasová

80 rokov
František Šamaj

Anton Kuric

75 rokov
Justína Miková 

Ján Kubala
Ivan Čimbora

Ján Suchár
Mária Tvrdá

Ján Kvašňovský
Anna Surovcová

70 rokov
Ladislav Harvan
Jaroslav Šustek 

Stanislav Lastovica
Margita Ďurišová 
Anna Pagáčová
Rudolf Gavlas 
Rudolf Ďurana

Vlasta Ševecová
Rudolf Kršiak

Hana Kuljovská
Irena Turanová

Emil Macura
Viera Vojtechová

Pavol Targoš
Ing. Peter Koudela

Anna Bírová

Úmrtia
Ing. Ján Gašperák
Verona Jakubcová

Jozef Kasaj
Václav Nevedel

Anton Stehel
Margita Jakubcová

Jozef Madaj
Ján Jakubec

Pavlina Kasajová
Agnesa Targošová

Dana Ihelková
Pavol Baránek

Anna Šusteková
Justina Jarabicová

Narodení
Timea Dikošová
Patrik Mesaroš
Matej Murgaš

Emma Chalupková
Zuzana Jurgová

Sobáše
Juraj Švábik 

a Renáta Staníková

Jozef Sekerka 
a Stanislav Homolová

Jubilanti 2020

Hasiči pomáhajú pri bezpečnosti našich 
občanov, patrí im veľké poďakovanie

Počas karantény sa dobrovoľní hasiči aktívne zapojili a pomáhali pri usmerňovaní na miestach, kde sa stre-
távalo viac obyvateľov. Pravidelne dezinfikovali verejné priestory, ako zástavky, kostol a naposledy priestory
mestských škôl. Za ich nasadenie a pomoc im patrí veľké poďakovanie.

V sobotu, 30. mája 2020 
vo farskom Kostole sv.
Ondreja Apoštola, vyslu-
hoval sviatosť birmova-
nia Žilinský diecézny
biskup Mons. Tomáš
Galis. Sviatosť birmova-
nia prijalo 130 birmovan-
cov za dodržaní všetkých
hygienických opatrení.
Organizáciu v kostole za-
bezpečovali krásňanskí
dobrovoľní hasiči.



Prebehlo 75 rokov,
rokov bez vojny,

bez utrpení – rokov
pokojných budova-
teľských, rokov bez

hladu, strachu a
spánku. Naše gene-

rácie si to nevedia
ani predstaviť.

V septembri roku 2012
začala so svojou prácou
skupina študentov z FA
STU pod vedením Martina
Mikovčáka, vtedy štu-
denta, dnes architekta
oceneného mnohými ce-
nami za architektúru v ce-
losvetovom merítku. Táto
skupina odkryla a sprí-
stupnila bunkre z druhej
svetovej vojny a otvorila
epochu záchrany fortifi-
kačných stavieb na Kysu-
ciach.

Vyčistili najprv dva
bunkre v časti Kalinov,
ktoré po odkopaní štu-
denti doplnili o drobnú ar-
chitektúru, ako schodiská,
drevené paženia, lavičky,
mostíky a informačné ta-
bule. V súčasnosti, predĺ -

žením cyklotrasy sme rom
na Oščadnicu, bol odkrytý
tretí bunker, na základe
iniciatívy mesta Krásno
nad Kysucou. Primátor
Ing. Jozef Grapa ústretovo
zaradil obnovu bunkra do
úspešného projektu pre-
dĺženia cyklotrasy na
Oščadnicu. 

Mesto Krásno ukončilo
v máji 2020 odkrytie
bunkra pri Kysuci a dobu-
dovanie okolitej plochy.
Tento súbor cyklotrás, kto-
rého projektantom bol
práve Ing. Stano Mikov-

čák, sa stáva jednou z
najvýz namnejších a obje-
movo i plošne najväčších
stavieb na Kysuciach.

V novembri 1944 sa za-
čalo oslobodzovanie fašis-
tami okupovaného Krásna
nad Kysucou a okolia.
Opevňovacie práce pre
nemeckú armádu boli za-
merané na územie ústu-
povej cesty z hornej Oravy
smerom na Bystrickú do-
linu cez Krásno na Čadcu.
V priestore obce Zborov
nad Bystricou, Krásno nad
Kysucou a Oščadnica mu-

seli väčšinu protitanko-
vých zátarasov z objem-
ných betónových blokov,
protitankových zákopov a
bunkrov vybudovať
miestni občania. Zátarasy
bránili prístupu oslobo-
dzovacích motorizova-
ných jednotiek ku hlavnej
ceste a železničnej trati
smerom na Čadcu a Mo-
ravu. Štátna cesta a želez-
ničná trať mala slúžiť
nemeckej armáde pre
ústup na západ. Pozdĺž ľa-

vého brehu rieky Bystrice
v Krásne nad Kysucou a
Zborove nad Bystricou
boli zhotovené tiež via-
ceré malé bunkre ako gu-
ľometné hniezda strážiace
prístup do Krásna. Ne-
mecká obrana v Krásne sa
však pod tlakom soviet-
skych vojsk postupujúcich
z Oravy a Poľska, teda cez
Bystrickú dolinu a okolité
vrchy a cez priestor Ky-
kula, Veľká Rača a Oščad-
nica dňa 30. apríla zrútila.

Dňa 1. mája 1945 bolo
Krásno nad Kysucou oslo-
bodené. 

Podľa pamätníkov celý
deň prúdilo vojsko soviet-
skej armády z bystrickej
doliny cez Krásno smerom
do Čadce. Ustupujúca ne-
mecká armáda už ne-
mohla účinnejšie využiť
vybudované zátarasy. Zato
však, akoby z pomsty, že-
nijné oddiely poškodili že-
lezničnú trať, vyhodili
niekoľko mostov a elek-

trických stožiarov.
Žije už len málo pamät-

níkov týchto hrozných
udalostí. Preto sme sa roz-
hodli odokryť a zachovať
niektoré fortifikačné ob-
jekty ako symboly tejto
drámy. 

Veď aj z Krásna a By-
strickej doliny zahynulo
počas vojny niekoľko de-
siatok ľudí, aby krédo „už
nikdy vojna,“ bolo večné!

 - 
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Národ, ktorý nepozná svoju históriu, 
nie je národom...

Bunkre boli budované pod označením RINGSTAND 58c, taktiež nazývané Tobruk,
lebo projekt bol prvýkrát použitý vo vojne v Afrike nemeckou armádou pri meste To-
bruk. V bunkroch sa používal guľomet MG 34 a MG 42.

Skupina mladých študentov s primátorom Jozefom
Grapom po rekonštrukcii bunkrov v Kalinove v r. 2012.

Rekonštrukcia dvoch bunkrov na bytrickej cyklomagistrále  v roku 2012.

Bunker na cyklotrase v Kalinove... ...a nový, zrekonštruovaný pri rieke Kysuca.
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V prvý májový deň malo byť sláv-
nostné otvorenie najväčšieho tré-
ningového centra pri rieke Kysuci v
úzkom okruhu športovcov a bez di-
vákov. 

V tento deň sa tu mali uskutočniť
prestížne preteky Goralman z inicia-
tívy známeho športovca Ladislava
Sventeka, ktorý prispel aj k výstavbe

tréningového centra. Pandémiou
boli zrušené všetky verejné poduja-
tia, a tak sa nestihlo dokončiť ani
tréningové centrum.

Napriek ťažkej situácii sa milov-
níci prekážkového behu stretli a
vyskúšali si aj lezecký tréning na
komíne vysokom približne 50 me-
trov, kde pripevnili máj. Bol to

zrejme najvyšší máj na Slovensku.
Tréningy na cvičiacich strojoch
budú bývať pravidelne každé dva
týždne aj pre verejnosť za podmie-
nok ustanovených hlavným hygieni-
kom. Ide o vonkajšie športovisko,
takže je možné trénovať len indivi-
duálne a s dodržaním bezpečných
odstupov.

Môžeme sa pochváliť najväčším outdoorovým
športovým a tréningovým centrom na Kysuciach

BrainyJAM je prvá jazyková škola v
našom meste, kde vyučujú špičkoví
a kreatívni lektori. Do jazykového
BRAINY centra v Krásne nad Kysu-
cou prichádzajú okrem domácich aj
zahraniční klienti, ktorí sa chcú
efektívne učiť nielen slovenčinu,
ale aj angličtinu a nemčinu. PhDr.

Jana Lajčáková,
ktorá ju s manže-
lom vytvorila, je
dnes majiteľkou
s p o l o č n o s t i
BRAINY SK a Me-
dzinárodného ja-
zykového BRAINY
centra na Slo-
vensku. Prestížna
anketa Slovenka
roka oslavuje

svoje dvanáste narodeniny. Výni-
močnosť tejto ankety spočíva v tom,
že neoceňuje chronicky známe
osobnosti, ale dámy z rôznych
kútov Slovenska, ktoré svojou prá-
cou, prístupom k ľuďom oslovili
svoje okolie. Záštitu nad 12. roční-

kom ankety prevzala prezidentka
SR Zuzana Čaputová.

Preto Vás prosíme, zahlasujte
za pani Janu Lajčáková, ktorá sa na
trhu firemného jazykového vzde-
lávania pohybuje už dvadsaťse-
dem rokov.

„Mám prácu, hobby, priateľstvá
v jednom, to je realita, v ktorej
žijem. Ďakujem všetkým mojim od-
berateľom, dodávateľom, že spolu-
pracujeme čestne, systematicky,
zodpovedne, kreatívne,“ dodáva
Lajčáková.

Víťazné mená sa dozvieme počas
slávnostného galavečera v historic-
kej budove Slovenského národného
divadla a v priamom prenose RTVS
30. augusta 2020.

V meste Krásno nad Kysucou bol
otvorený prvý salón pre štvorno-
hých miláčikov. Nachádza sa na
Lesníckej ulici v budove Lesov
slovenskej republiky na prvom
poschodí. Majiteľka Natália Šlap-
ková ponúka kúpanie, česanie, čis-
tenie očiek, čistenie ušiek,
strihanie pazúrikov a vyčesávanie. 

Hlasujte za Slovenku roka 2020

Prvý salón 
pre psíkov 
HAVINKOVO

Pozývame 
všetky deti 

aj na zmrzlinu 
S teplejším počasím sa otvorila
prevádzka zmrzliny na Námestí sv.
Ondreja, čo určite potešilo hlavne
naše deti. 

Na zrekonštruovanom moste sa nachádzajú aj gymnastické
kruhy ponad rieku Bystricu.

Tréningové centrum pri rieke Kysuci, kade
vedie aj cyklotrasa do Oščadnice.



„Všetci sa tešíme na novú se-
zónu, na spoločnú prácu, čo uká-
zala aj účasť na prvom tréningu.
Máme desať týždňov, chceme sa
pripraviť, aby sme sezónu čo naj-
lepšie zvládli,“ vyjadril sa ku ob-
noveniu tréningového procesu
tréner A mužstva Róbert Kulla.

Tréner Róbert Kulla viedol v
stredu 20. mája podvečer prvý tré-
ning A – mužstva od vypuknutia
pandémie. Tréning prebiehal na

umelej tráve z dôvodu revitalizácie
hlavného ihriska, ktoré bude k dis-
pozícii budúci týždeň. Tréningu sa
zúčastnilo 25 hráčov, medzi kto-
rými boli všetci traja brankári, ma-
nažér A – mužstva, dvaja futbalisti
končiaci v staršom doraste i od-
chovanec Turzovky, ktorý uply-
nulú sezónu pôsobil v staršom
doraste MFK Karviná. Ďalšia tré-
ningová jednotka mužov bola v
piatok 22. mája. 
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Prvý tréning A mužstva revitalizácia 
trávnika na ihrisku

Počas uplynulých dní sa dokončo-
vali práce súvisiace s revitalizáciou
trávnika na hlavnej hracej ploche.

28. mája  sa celý trávnik pokosil 
a bude sa môcť využívať v najbliž-

šej dobe. V podobnom čase prebie-
hal na umelej tráve tréning 

A – mužstva, na ktorom bolo prí-
tomných 20 hráčov.


