
Krásňan

4/2022 Dvojmesačník mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU
Do kažDej Domácnosti

Dni MesTA KrásnO odštartovala
hudobná legenda Tublatanka pred
zaplneným námestím

V tomto čísle nájdete:

Prváčikovia s úsmevom zasadli
do školských lavíc

Dom seniorov je už pod strechou,
stavba napreduje

V meste bola otvorená najväčšia
prevádzka COOP Jednoty

Cez leto nás úspešne v Španielsku
reprezentoval náš súbor Drevár

Každoročne sa u nás ko-
najú Dni mesta, ktorými
si pripomíname obdobie,
keď naša vtedajšia obec zí-
skala, spolu so Šaštínom,
štatút mesta. stalo sa to
pred 21 rokmi; vlani mesto
oslávilo okrúhle výročie
tejto udalosti. Zároveň si,
spolu s oslavami mesta, pri-
pomíname prijatie Ústavy

slovenskej repu-
bliky, spečatené
štátnym sviatkom –
Dňom Ústavy sR.
teda príležitostí na
oslavy sme mali aj
tohto roku viac než
dosť, len bolo treba
všetko vhodne zor-
ganizovať. a mesto
na čele s primáto-
rom Jozefom Gra-
pom sa úlohy
zhostilo na vý-
bornú. Opäť pri-
pravilo množstvo

zaujímavých akcií. 
Už v stredu 1. septembra

sme sa zúčastnili toľko oča-
kávaného koncertu po-
prednej slovenskej
hudobnej skupiny Tubla-
tanka. Predtým vystúpili
na pódium domáca kapela
Michaela Martykánová so
skupinou KOMA a čadčian-
sky Veľký Dom. Členovia
tublatanky maťo Ďurinda,

Juraj topor a Peter schlos-
ser spustili vo večerných
hodinách hotový uragán
rockovej hudby, podporo-
vaný svetelnou šou. na
koncerte zazneli najzná-
mejšie pesničky fenoménu,
ktorý oslovoval svojich
priaznivcov už v  osemde-
siatych, ale najmä v deväť-
desiatych rokoch minulého
storočia a  na začiatku 21.
storočia. mestom sa niesli
piesne Šlabikár, skúsime to
cez vesmír, Žeravé zname-
nie osudu, Pravda víťazí,
Loď do neznáma, môj starý
dobrý kabát, matka a ďalšie
a vyvolávali spomienky. ná-
vštevníci koncertu si aj na-
priek chladnému večeru
prišli na svoje a  cítili, že
tento koncert ich zasa tro-
chu zblížil a že letný večer
stál za to, aby ho strávili na
námestí... 

(pokračovanie na strane 2)

Kapela Tublatanka nechala odkaz aj pre Vás
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Dni MesTA 2022 – bohatý program pre všetkých

V nedeľu sa na námestí konala sv. omša. Celebroval ju
náš dekan marian Vojtek spolu s kaplánom miroslavom
Crkoňom, ktorý sa k nám vrátil po operáciách. Omšové
piesne spieval mládežnícky zbor Makabi. Počas celej
pobožnosti sa zo zatiahnutej oblohy spúšťal vytrvalý dážď

a prestal hneď po jej konci. na svoje si potom mohli prísť
milovníci stánkového predaja, kupovalo sa vo veľkom,
nechýbali ani netradičné dobroty. Popoludní sa uskutočnila
hasičská súťaž „O pohár primátora mesta“, ktorú vyhrali
domáci hasiči. 

Skupina Veľký dom so Zuzanou Gacíkovou Zuzčákovou

Detské super preteky V sobotu poobede si aj deti zacvičili zumbu

Hudobná skupina KOMA Heligonkári Jarky Jelínkovej

Folklórna skupina Vrabčiar Domáca Kysucká muzička

Skupina Cimbal brothers 

Nedeľa sa začala slávnostnou sv. omšou V hasičskom preteku O pohár primátora zvíťazili naši hasiči

na pódium na námestí vystúpila stále populárnejšia
Kysucká muzička, po nej sa predstavili ľudová zabávačka
Ozefa Omačkech z Krakovian, heligonkári Jarky Jelin-
kovej, domáca folklórna skupina Vrabčiar, ľudová hudba
Goroľ muzička zo skalitého, známy Kysucký prameň,

Karol Duchoň revival alias Ludo Kuruc Band a Cimbal
Brothers, ktorí nás pred oslavami pozdravili až z ďalekej
Prahy. Zábava pokračovala do neskorých hodín a účastníci
osláv aj hostia mali pod šiatrami zážitok. Program mode-
rovala Zuzana Zuzčáková Gacíková. LH

(dokončenie zo strany 1)
Hlavný program Dní mesta sa uskutočnil počas víken-

dových dní, a to 3. a 4. septembra 2022. najskôr v sobotu
zavčas rána zorganizoval turistický oddiel CHKO pochod
KRÍŽOm KRÁŽOm OsaDami. V  športovom duchu sa

nieslo aj popoludnie. Vierka Krčmáriková, známa inštruk-
torka Zumba Fitness a strong nation, tancovala spolu
s deťmi na rytmickú hudbu, čo bol naozaj zážitok aj pre
rodičov. K tancujúcim sa pripojila Veronika mrazová, tak-
tiež inštruktorka zumby ako populárneho tanca.

25. rOčníK BesKyD rAllye – spanilej jazdy historic-
kých vozidiel Beskydskou krajinou zavítal 28. júla 2022 do
mesta Krásno. Pri príležitosti tohto jubilea, ako vďaku za
skvelú spoluprácu, obdržal primátor Jozef Grapa z rúk or-
ganizátora Václava Dostálka trofej z limitovanej edície,
ako aj brožúru, v ktorej sú zaznamenané všetky doterajšie
ročníky Beskyd Rallye. tohtoročná edícia Beskyd Rallye
je výnimočná nielen okrúhlym jubileom, ale počtom áut –
zúčastnilo takmer 120 posádok historických vozidiel nie-
len zo slovenska, Čiech a moravy, ale aj nemecka, Ra-
kúska, Poľska, Francúzska a Veľkej Británie. aj tento rok
sa uskutočnilo požehnanie všetkých automobilových ve-
teránov dekanom  marianom Vojtekom.

Krásno nad Kysucou opäť navštívili historické vozidlá
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Výnimočnou stavbou i historickou pamiatkou v našom
meste je kamenný most u Drozdov. Je to jeden z troch
mostov, ktoré boli vybudované začiatkom 19. storočia, je
najväčší celokamenný most na slovensku postavený v
roku 1835. V minulosti k mostu viedol drevený rebrík,
ktorý sa za ten čas zničil, a preto sa mesto rozhodlo opäť
sprístupniť most aj pre verejnosť a turistov ako jednu z at-
rakcií Krásna. aby sme sprístupnili pohľad z dolnej časti
mosta do jeho najkrajšej časti, zrealizovali sa v ťažkom te-
réne betónové schody. Pripravuje sa montáž bezpečnost-
ného zábradlia. Bolo upravené i okolie mosta a realizuje
sa výsadba drevín a zelene.

K historickému mostu u Blažkov vedie nOVé sChODisKO

Ľudí v seniorskom veku pribúda v celej európe a výnim-
kou nie je ani slovensko, či naše mesto. Občanom, ktorí
sa nevládali postarať sami o seba a boli odkázaní na nie-
koho starostlivosť, mesto pomohlo zabezpečiť umiestne-
nie v ústavoch sociálnych zariadení. tie patria pod
samosprávny kraj, prípadne je tu možnosť aj privátnych
zariadení, ktoré sú finančne náročné. skupine seniorov,
ktorí boli doma odkázaní na cudziu pomoc, mesto po-
skytlo opatrovateľskú službu. Vedenie mesta si je vedomé,
že tieto služby treba zdokonaľovať a rozvíjať. Preto začalo
s výstavbou moderného zariadenia opatrovateľskej služby. 

na dvoch poschodiach poskytneme celoročnú opateru
ľudom z nášho mesta. toto zariadenie bude rodinného
typu. Klienti budú mať v jedno a dvojposteľových izbách
zabezpečenú celodennú starostlivosť. tento spôsob sta-
rostlivosti rodinného typu bude vyššieho komfortu s tým,
že v jednotlivých bunkách bude maximálne 6 klientov,
ktorí budú mať k dispozícii jednu bytovú jednotku s ku-
chynkou, obývačkou, sociálnym zariadením a ubytovacie
izby. Je samozrejmosťou, že bude bezbariérové, s výťa-

hom a odborným zázemím, ktoré poskytne sociálnu a
zdravotnú starostlivosť, preto ho bolo potrebné umiestniť
v blízkosti zdravotného strediska. Práce pokračujú v rý-
chlom tempe a v týchto dňoch sa už začína s konštrukciou
krovu. V krátkej dobe bude zastrešené a môžu prebiehať
ďalšie práce v interiéri.

DOM seniOrOV sa dostavuje

Vodný svet bol otvorený primáto-
rom mesta Jozefom Grapom a požeh-
naný dekanom marianom Vojtekom
dňa 14. júla 2022 a od toho dňa ho
navštívili stovky detí s rodičmi. Je vy-
budovaný pri cyklotrase popri rieke
Kysuca kúsok od námestia pri ihrisku
s umelou trávou. Pre návštevníkov
boli k dispozícii ležatká, WC, prezlie-
kareň a pitná fontánka. V areáli sa na-
chádza aj nové detské ihrisko a ping-
pongový stôl. Vodný svet pozostáva z
bazéna s rozmermi 11 x 11 m, s
hĺbkou do 40 cm a teplota vody bola
30 °C. V bazéne sa nachádzajú tieto
atrakcie: 2 vodné delá v rohoch na
úrovni okolia bazéna, 3 vodné brány
s tryskami v bazéne, šmýkačka v tvare
žaby v bazéne, 2 hojdačky v bazéne
so sedadlami v tvare zvieratiek.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu, projektantovi R.
stráňavovi, p. sršníkovi – dodávateľovi
vodných prvkov a technológie, projek-
tovým manažérom e. tvrdej a m. Ši-
máškovi, všetkým zamestnancom
mestského podniku za stavebné a
práce a zamestnancom mestského
úradu.náš vodný svet navštívili cez
leto nielen mamičky s deťmi z Krásna
nad Kysucou, ale i zo širokého okolia,
dokonca zo Žiliny. spýtali sme sa na
ich dojmy a skúsenosti:

anička z Knm: Boli sme tam asi ho-
dinku, ani nebolo moc ľudi, super je tam,
ani som nevedela, že mám deti.

Ľubka z Krásna: Vodný svet sme na-
vštívili niekoľkokrát, aj napriek tomu,
že máme bazén na záhrade. Dcére sa
tam páčilo, vyšantila sa na atrakciách,

spoznala nových kamarátov a ja som vy-
užila čas na čítanie kníh.

monika z Čadce: Perfektná dostupnosť
MHDečkou a cyklotrasou. V blízkosti aj
iná zábava pre deti, ako ihrisko, múzeum.
Vybavenie a voda fajn, tety majú svätú
trpezlivosť s niektorými návštevníkmi.

slávka z Ochodnice: S príchodom
leta ožívajú aj rôzne sezónne možnosti
zábavy, medzi ktoré jednoznačne patrí
aj kúpanie. My sme sa preto rozhodli vy-
skúšať aj nám najbližšie kúpalisko v
Krásne. Čistá voda aj prostredie kúpa-
liska, cyklotrasa, ktorou sme sa dostali
až ku kúpalisku, boli tou správnou voľ-
bou na skvelú zábavu a ochladenie v ho-
rúcich letných dňoch. Kiež by bolo reali-
zovaných viac takýchto projektov pre
rodiny. ĽP

Deti strávili leto 
VO VODnOM sVeTe

Farský úrad v spolupráci s mestom Krásno pri
príležitosti sviatku sv. Krištofa, patróna šoférov
a cestujúcich, už po druhýkrát zorganizovali v so-
botu 23. júla 2022 pre všetkých vodičov požehna-
nie motorových vozidiel či motoriek. tento rok o
požehnenie áut prejavilo záujem ešte väčšie
množstvo Krásňanov. Požehnanie viedil vdp. ma-
rian Vojtek, ktorý po úvodnej modlitbe požehnal
každé auto zvlásť relikviou sv. Krištofa a pokropil
ho svätenou vodou. „Božie požehnanie je o tom,
aby sme boli ostražití, ohľaduplní a dokázali ísť
tak, aby sa naše cesty skončili štastne a došli sme
do cieľa,“ uviedol dekan marian Vojtek. ako po-
sledným požehnal dekan autá nášmu primátorovi
a mestským policajtom.

Aj tento rok sa konalo požehnávanie áut a motocyklov

Vstupná brána do areálu futbalového štadióna tJ tatran
bola zrekonštruovaná a vymaľovaná. Z dôvodu neprejazd-
nosti autobusov a nadrozmerných vozidiel sa upravil
vjazd do areálu. Pribudol aj nový informačný panel. Vy-
novený je aj priestor na výdaj vstupeniek, kde sa realizo-
vali nové omietky, nátery, nové dvere.

mesto Krásno v rámci havarijného stavu spôsobeného
vandalmi opravilo aj vstupné schody do reštaurácie Kol-
káreň.

aj tento rok mesto realizovalo viaceré opravy miest-
nych komunikácií v priľahlých častiach nášho mesta. išlo
o osady Jantov, Capov a Gašov. Opravené boli už cesty v
osadách U Kuljovských, Lastovicov, Grapov, Hackov. Boli
urobené aj cestné priepusty, cez ktoré sa odvádza dažďová
voda, ktorá poškodzovala komunikáciu. Prebytočná voda
je nasmerovaná do rigolov, kde sú umiestnené drenážne
potrubia a tie ju odvádzajú mimo cestnej komunikácie.
Štrkovou drťou boli upravené príjazdové cesty, opravili sa
výtlky a vykonali sa opravy informačných tabúľ.

pokračovali OprAVy CiesT do osád nOVá VsTupná BránA na štadión 
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uznesenia Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 15. júna 2022

mZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – mgr. martin Ondruška a ing. Oľga
Šumská Lastovicová, overovateľov zápis-
nice mgr. margita Ďurišová, Vojtech Bu-
chta  a program rokovania mZ.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje predaj pozemku p. č.
KnC 7116/7 – orná pôda o výmere 34 m2,
ktorá bola vytvorená geometrickým plá-
nom miloš macura – GeODet, 023 02
Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15. 01.
2022 pod číslom 33/2021 z parcely Kne
9475 – zastavaná plocha, vedená na LV
3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou za cenu
15,-€/m2 pre Zdenko Holák a manželka
mária Holáková, rod. masaryková, obaja
bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 298.
náklady spojené s vkladom do katastra
hradia kupujúci.

Predaj je schválený v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, po-
zemok sa nachádza pri ich rodinnom
dome.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ odročuje žiadosť margity Komíno-
vej, Čadca 2418 na ďalšie rokovanie mZ. 

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o zradení vecného bremena na parcele
C-Kn č. 7148/1, orná pôda o výmere cca
30 m2, vedená na LV 1812, ktorá bude ur-
čená podľa skutočného zamerania pre
miroslava Gavlasová, bytom Kalinov
1438, 023 02 Krásno nad Kysucou za úče-
lom uloženia kanalizačnej prípojky za
jednorázovú úhradu 6,-€/m2.

ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v  zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje zmluvu o zriadení vec-
ného bremena medzi mestom Krásno
nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02
Krásno nad Kysucou, iČO 00314072
a stredoslovenská distribučná, a. s., Pri
Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina na časti
pozemku parc. Kn C č. 6780/295, ostatná
plocha o výmere 311 m2 v rozsahu dielu
číslo 2 o výmere 4 m2 vyznačenom geo-
metrickým plánom č. 15/2022 vyhotove-
ným spoločnosťou sLOVPRODUKt s. r. o.
Žilina dňa 24. 2. 2022 overeným Okres-

ným úradom, katastrálnym odborom
Čadca pod číslom 278/2022 dňa 31. 3.
2022. Citovaný pozemok je dotknutý rea-
lizáciou stavby: „12433 – Krásno nad Ky-
sucou – struhy – Vradenie rozpojovacej
skrine“

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu
neurčitú a za úhradu 15,-€/m2.

ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona
o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 12

mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzat-
vorenie zmluvy o zradení vecného bre-
mena na parcelách C-Kn č. 12409/7
a CKn 12409/8, ostatná plocha o výmere
cca 100 m2, vedená na LV 1812, ktorá
bude určená podľa skutočného zamera-
nia pre tRans KYsUCe, s. r. o., snP 168,
023 02 Krásno nad Kysucou, iČO:
36408735 za účelom výstavby opornej
hrádze za jednorázovú finančnú úhradu
15,-€/m2. ide o prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zá-
kona o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 10, zdržal sa – 1,
proti – 1.

mZ schvaľuje zmluvu o zriadení vec-
ného bremena medzi mestom Krásno
nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02
Krásno nad Kysucou, iČO 00314072 a sky
toll, a. s., Lamačská cesta 3/B, 841 04
Bratislava, iČO: 44500734 na nehnuteľ-
nosti:

parcela C-Kn č. 12404/26, kultúra,
ostatná plocha 300 m2, zapísaný na LV
3396 v podiele 1/1,

parcela C-Kn 12723/17, kultúra, zasta-
vaná plocha a nádvorie 1026 m2, zapísaný
na LV 3396 v podiele 1/1,

parcela C-Kn 12723/22, kultúra, zasta-
vaná plocha a nádvorie 1802 m2, zapísaný
na LV 3396 v podiele 1/1.

Cez zaťažené pozemky vedie nn prí-
pojka k stavbe „Komplexná služba elek-
tronického výberu mýta v  slovenskej
republike, mýtna brána P61 – Krásno nad
Kysucou“, ktorej vlastníkom a prevádzko-
vateľom je skytoll, a. s. Lamačská cesta
3/B, 841 04 Bratislava.

Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu
neurčitú a bezodplatne. 

ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona
o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 12

mestské zastupiteľstvo schvaľuje pre-

bytočnosť majetku mesta Krásno nad Ky-
sucou a  zámer odpredaja majetku
v  zmysle §9a, ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v platnom znení za účelom
odpredaja časti pozemku p. č. KnC
6417/222 – trvalý trávnatý porast o  vý-
mere 5 m2, vedený na LV 1812.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer od-
predaja majetku v  zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja pozemku p.
č. KnC 12430/1 – ostatná plocha o  vý-
mere 47 m2, ktorá je súčasťou Kne 9419/1
– orná pôda vedený na LV 3396.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o zradení vecného bremena na parcele
C-Kn č. 8419/9, ktorá je súčasťou parcely
e-Kn č. 9373 – zastavané plochy a nádvo-
ria o  výmere cca 30 m2, vedená na LV
3396, ktorá bude určená podľa skutoč-
ného zamerania pre ing. Jakub Kučerík,
bytom 023 02 Krásno nad Kysucou č. 327
za účelom uloženia kanalizačnej prí-
pojky za jednorázovú úhradu 6,- €/m2. 

ide o prípad hodný osobitného zreteľa
v  zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona
o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o  majetku obcí v  znení
zmien a  noviel nájom svojho dočasne
prebytočného majetku a to:

 – pozemok p. č. 6780/1 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 2,68 m2,

– pozemok p. č. 12414/3 – zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 0,98 m2, 

– pozemok p. č. 3755/33 – ostatné plo-
chy o výmere 2,68 m2, všetky vedené na
LV 1812 v  k-ú. Krásno nad Kysucou do
nájmu Packeta slovakia, s. r. o. Kop-
čianska 3338/82a, 851 01 Bratislava –
mestská časť Petržalka, iČO: 48136999 za
cenu 3,50 €/m2 na dobu neurčitú s výpo-
vednou lehotou 3 mesiace v zmysle ust.
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného zre-
teľa – za účelom umiestnenia z-Boxu

Hlasovanie: ZA – 10, zdržal sa – 2

mZ schvaľuje zriadenie vecného bre-
mena o výmere 15 m2 na parcelu 6780/41
z dôvodu vybudovania prístupovej cesty

Uznesenie číslo 127/2022

Uznesenie číslo 128/2022

Uznesenie číslo 129/2022

Uznesenie číslo 130/2022

Uznesenie číslo 131/2022

Uznesenie číslo 132/2022

Uznesenie číslo 133/2022

Uznesenie číslo 134/2022

Uznesenie číslo 135/2022

Uznesenie číslo 136/2022

Uznesenie číslo 137/2022

Uznesenie číslo 138/2022

k objektu bývalej trafostanice, postavenej
na p.č. 6780/216 pre Patrika Buchtu,
bytom Krásno and Kysucou č. 1435.
Úhradu za zriadenie vecného bremena vo
výške 6,-€/m2, ktorá bude uhradená ako
jednorázová úhrada s tým, že pri vyme-
riavaní pozemku bude prítomný pracov-
ník mestského úradu.

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 3

mZ poveruje mestský úrad, aby pri vy-
pracovaní GP na zámenu pozemkov p.
Buchtom boli prítomní pracovníci mest-
ského úradu.

Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 3

mZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ ruší uznesenie č. 65, 66, 67, 68/2020
zo dňa 01. 12. 2020.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje predaj pozemku p. č.
KnC 275/6 – zastavaná plocha o výmere
24 m2, ktorá bola vytvorená geometric-
kým plánom miloš macura – GeODet,
023 02 Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.
07. 2021 pod číslom 5/2021, úradne overe-
ného dňa 25. 04. 2022 pod číslom
1392/2021 z parcely Kne 9447 – zastavaná
plocha, vedená na LV 3396 v k. ú. Krásno
nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Vladi-
mír targoš, bytom 023 02 Krásno nad Ky-
sucou č. 875. náklady spojené s vkladom
do katastra hradí kupujúci.

Predaj je schválený  v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, po-
zemok sa nachádza pri jeho rodinnom
dome.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje predaj pozemku  p. č.
KnC 275/5 – zastavaná plocha o výmere
31 m2, ktorá bola vytvorená geometric-
kým plánom miloš macura – GeODet,
023 02 Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.
07. 2021 pod číslom 5/2021, úradne overe-
ného  dňa 25. 04. 2022 pod číslom
1392/2021 z parcely Kne 9447 – zastavaná
plocha, vedená na LV 3396 v k. ú. Krásno
nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Pavol
Šamaj a manželka Katarína Šamajová,
rod. Ďuranová, bytom 023 02 Krásno nad
Kysucou č. 874. náklady spojené s vkla-
dom do katastra hradia kupujúci.

Predaj je schválený  v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, po-
zemok sa nachádza pri ich rodinnom

dome.
Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje predaj pozemku p. č.
KnC 275/7 – zastavaná plocha o výmere
22 m2, ktorá bola vytvorená geometric-
kým plánom miloš macura – GeODet,
023 02 Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.
07. 2021  pod číslom 5/2021, úradne ove-
reného  dňa 25. 04. 2022 pod číslom
1392/2021 z parcely Kne 9447 – zastavaná
plocha, vedená na LV 3396 v k.ú. Krásno
nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre mgr.
Ján mičica a manželka mgr. erika miči-
cová, rod. Čupajová, bytom 023 02 Krásno
nad Kysucou č. 876. náklady spojené
s vkladom do katastra hradí kupujúci.

Predaj je schválený v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, po-
zemok sa nachádza pri ich rodinnom
dome

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje predaj pozemku p. č.
KnC 275/9 – zastavaná plocha o výmere
30 m2, ktorá bola vytvorená geometric-
kým plánom miloš macura – GeODet,
023 02 Krásno nad Kysucou č. 986 dňa 15.
07. 2021 pod číslom 5/2021, úradne overe-
ného dňa 25. 04. 2022 pod číslom
1392/2021 z parcely Kne 9447 – zastavaná
plocha, vedená na LV 3396 v k. ú. Krásno
nad Kysucou za cenu 10,-€/m2 pre Oľga
Bezačinská, bytom 023 02 Krásno nad Ky-
sucou č. 1119. náklady spojené s vkladom
do katastra hradí kupujúca.

Predaj je schválený v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov
ako prípad hodný osobitného zreteľa, po-
zemok sa nachádza pri jej rodinnom
dome.

Hlasovanie: ZA – 12

mZ schvaľuje prípravu monografiu
mesta Krásno nad Kysucou na 700. výro-
čie prvej písomnej zmienky o Krásne
a  dohodnutie zmluvných podmienok
s Kysuckým múzeom v Čadci v sume cca
6.000,-eur. 

Hlasovanie: ZA – 12

mZ v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb.
slovenskej národnej rady o obecnom
zriadení v  platnom znení navrhujeme
vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra na
tomto rokovaní mestského zastupiteľstva
konaného dňa 15. 06. 2022. 

Deň konania voľby hlavného kontro-
lóra určuje obecné zastupiteľstvo na 14.
09. 2022, pri dodržaní minimálne 40 dňo-
vej lehoty pred dňom konania voľby).

A) prerokovalo voľbu hlavného kon-

trolóra mesta Krásna nad Kysucou. 
B/ schvaľuje uznesenie v tomto

znení: 
mestské zastupiteľstvo v Krásne nad

Kysucou v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v plat-
nom znení: 

pracovný úväzok: Pracovný pomer
hlavného kontrolóra/ hlavnej kontro-
lórky vznikne uzatvorením Pracovnej
zmluvy s mestom Krásno nad Kysucou
na pracovný úväzok 30 %, t. j. 2,25
hod/deň. 

a) vyhlasuje deň konania voľby hlav-
ného kontrolóra Mesta Krásna nad Ky-
sucou na 14. 09. 2022 v zasadačke
mestského úradu v Krásne nad Kysucou,
pričom voľba sa uskutoční v rámci pro-
gramu riadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou. 

b) poveruje zástupcu primátora mest-
ského úradu Krásno nad Kysucou, aby v
termíne podľa § 18 a ods. 2 zákona č.
396/1990 Z. z. o obecnom zriadení v plat-
nom znení zabezpečil vyhlásenie voľby
hlavného kontrolóra mesta Krásno nad
Kysucou na úradnej tabuli mesta Krásno
nad Kysucou a na internetovej stránke
mesta Krásna nad Kysucou. 

c) ustanovuje podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
mesta Krásna nad Kysucou a náležitosti
prihlášky.

5. termín doručenia prihlášok je do
30. 08. 2022 do 13:00 hod. na adresu: 

mestský úrad Krásno nad Kysucou 
1. mája 1255 
023 02 Krásno nad Kysucou 
v zalepenej obálke s označením

,,VOĽBa HLaVnÉHO KOntROLÓRa
mesta KRÁsna naD KYsUCOU – ne-
OtVÁRaŤ“. Rozhodujúci je dátum a ho-
dina doručenia, nie dátum poštovej
podacej pečiatky.

spôsob vykonania voľby: 
Voľby hlavného kontrolóra sa usku-

točňujú tajným alebo verejným hlasova-
ním. O spôsobe hlasovania rozhodne
mestské zastupiteľstvo prijatím uznese-
nia. 

d) schvaľuje Členov komisie: 
na otváranie obálok voľby hlavného

kontrolóra mesta Krásno nad Kysucou,
ktoré sa bude konať dňa 31. 08. 2022 – po-
slanci – mgr. margita Ďurišová, PhDr.
marta Jozefíková, mgr. milan Jesenský,
Jaroslav Pagáč. 

Hlasovanie: ZA – 12

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
správu auditora za rok 2021

MZ schvaľuje záverečný účet mesta
a  celoročné hospodárenie za rok 2021
bez výhrad.

MZ schvaľuje použitie prebytku roz-
počtového hospodárenia na tvorbu re-
zervného fondu vo výške 880 933,16 €

Uznesenie číslo 139/2022

Uznesenie číslo 140/2022

Uznesenie číslo 141/2022

Uznesenie číslo 142/2022

Uznesenie číslo 143/2022

Uznesenie číslo 144/2022

Uznesenie číslo 145/2022

Uznesenie číslo 146/2022

Uznesenie číslo 147/2022

Uznesenie číslo 148/2022
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MZ schvaľuje použitie zostatku z hos-
podárenia finančných operácií na
tvorbu ostatného rezervného fondu vo
výške 168 184,67 € 

MZ schvaľuje: – tvorba a použitie re-
zervného fondu

1. tvorba:
a/ počiatočný stav 591 190,15 €
b/ tvorba 1 049 117,83 €
c/ konečný stav 1 640 307,98 €

2. Použitie :
a/ na kapitálové výdavky v zmysle zá-

kona č.583/2004 Z. z. o  rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov

b/ na úhradu bežných výdavkov
v zmysle § 36 zákona o niektorých mi-
moriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpeč-
nej nákazlivej ľudskej choroby COViD-
19

– strata z  hospodárskej činnosti
mesta vo výške 3 768,04 €. 

– Hospodárenie KRasBYt s.r.o. so zi-
skom vo výške 33 064,87 € 

– Hospodárenie mestského podniku
Krásno nad Kysucou s.r.o. so ziskom vo
výške 11 090,52 €

Hlasovanie: ZA – 12

MZ berie na vedomie informatívnu
správu plnenia rozpočtu za i. štv. 2022.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ berie na vedomie rozbor hospodá-
renia mestského podniku Krásno nad
Kysucou, s. r. o. za rok 2021.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ berie na vedomie hospodársky vý-
sledok Krasbyt-u za rok 2021.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje:
1. vykonanie preventívnych protipo-

žiarnych prehliadok v zmysle §23 zá-
kona nR sR č. 314/2001 Z. z. všetky
objekty súkromných fyzických osôb
v týchto častiach: Ul. snP od cintorína
po rázcestie, Ul. 1. mája po msÚ, síd-
lisko struhy, Ul. Revolučná, Ul. mUDr.
Hálka.

2. vedúcich prehliadkových skupín v
zmysle § 24 zákona nR sR č. 314/2001 Z.
z. týchto členov DHZ: marián Šustek,
Krásno č. 247, michal Gábor, Krásno č.
1270, Pavol Jacek, Krásno č. 1243, Karol
Kasaj, Krásno č. 1479, marián Korma-
nec, Krásno č. 193, Jozef Kormanec,
Krásno č. 1243, Vladimír Rábik, Krásno
č. 1384, František smržo, Krásno č.
1378, miroslav smržo, Krásno č. 1378,
miroslav tomčala, Krásno 457, Peter

Zjavka, Krásno č. 1314, mário Šimášek,
Krásno č. 217, marek Chilý, Krásno 551.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje volebný obvod Krásno
s počtom poslancov 12.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje na základe zákona č.
369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) v znení
neskorších predpisov na celé funkčné
obdobie voľby primátora rozsah výkonu
jeho funkcie na celý úväzok.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 40/2022 o  zabezpečení do-
dávky vody z  verejného vodovodu
a odvádzania odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v k.ú. Krásno nad Kysucou
v mieste, kde je verejný vodovod a ve-
rejná kanalizácia vybudovaná.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 41/2022 o umiestňovaní vo-
lebných plagátov na území mesta
Krásno nad Kysucou.

Hlasovanie: ZA – 12

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 42/2022 o organizácii miest-
neho referenda. 

Hlasovanie: ZA – 12

Uznesenie číslo 149/2022

Uznesenie číslo 150/2022

Uznesenie číslo 151/2022

Uznesenie číslo 152/2022

Uznesenie číslo 153/2022

Uznesenie číslo 154/2022

Uznesenie číslo 155/2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň a v
rovnakom čase. Predseda národnej rady slovenskej repu-
bliky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do or-
gánov samosprávy obcí a voľby do orgánov
samosprávnych krajov a určil deň ich konania na so-
botu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 do 20.00 hod.

mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa §
166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu voleb-
ného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, uznesením č. 154/2022 zo dňa
15. 06. 2022 určilo, že mestské zastupiteľstvo v Krásne nad
Kysucou bude mať 12 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1
volebnom obvode. Počas volieb bude otvorených 6 voleb-
ných okrskov:

VOľBy 2022 
Voľby samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

Zoznam kandidátov na primátora a poslancov mestského 
zastupiteľstva pre mesto Krásno nad Kysucou

1. Božena Blažeková, 55 r., inva-
lidná dôchodkyňa, nezávislý kandi-
dát

2. Milan Broda, 37 r., živnostník,
slovenská národná strana

3. Vojtech Buchta, 60 r., referent
kontroly, nezávislý kandidát

4. Ján Drahňák, ing., 36 r., hasič -
záchranár, nezávislý kandidát

5. Margita Ďurišová, Mgr., 72 r.,
invalidná dôchodkyňa, Republika,
smer – sociálna demokracia

6. igor Gašper, ing., 41 r., sZČO,
Hlas – sociálna demokracia

7. Mária Goreková, ing., 64 r., dô-
chodkyňa, nezávislý kandidát

8. Daniel Jarabica, 43 r., vedúci
tímu, Hlas – sociálna demokracia

9. Martin Jesenský, 30 r., sZČO,
Hlas – sociálna demokracia

10. Milan Jesenský, Mgr., 75 r.,
dôchodca, Hlas –sociálna demokracia

11. Marta Jozefíková, phDr., 69 r.,
referentka VŠ, Kresťanskodemokra-
tické hnutie

12. Vladimír Kormanec, ing.,
phD., mBa, 38 r., vedúci aut. ser-
visu, nezávislý kandidát

13. pavol Krkoška, paedDr., 51 r.,
odborný referent – operátor, sme
rodina

14. rudolf Kuljovský, 36 r., pre-
dajca farieb, Hlas – sociálna demo-
kracia

15. Miloš lastovica, 55 r., sBs,
nezávislý kandidát

16. lenka Malicherová, 42 r., po-
štová doručovateľka, nezávislý kan-
didát

17. rudolf Masár, 48 r., živnost-
ník, Republika, smer – sociálna de-
mokracia

18. Jozef Mozol, Mgr., 35 r., po-
radca ministra dopravy, sme rodina

19. Martin Ondruška, Mgr., 41 r.,
učiteľ ZŠ, Republika, smer – so-
ciálna demokracia

20. Jaroslav pagáč, 60 r., zástupca
primátora, nezávislý kandidát

21. radoslav polák, 43 r., od-
borný referent, Republika, smer –
sociálna demokracia

22. Branislav poništ, 22 r., štu-
dent VŠ, slovenská národná strana

23. renáta rábiková, Mgr., 53 r.,
nezamestnaná, nezávislý kandidát

24. Marcel seko, 35 r., podnika-
teľ, sme rodina

25. roman serafin, 28 r., robot-
ník, Republika, smer – sociálna de-
mokracia

26. peter sýkora, 56 r., sZČO,
Hlas – sociálna demokracia

27. Maroš Šarlák, ing., 30 r.,
správca it systémov, nezávislý kan-
didát

28. Miroslav Škrobian, 50 r.,
vodič, Republika, smer – sociálna
demokracia

29. Oľga Šumská lastovicová,
ing., 56 r., hlavná radkyňa, slo-
venská národná strana

30. lukáš Šustek, 33 r., podnika-
teľ, nezávislý kandidát

31. Martin Šustek, JuDr., LL.m.,
34 r., právnik, nezávislý kandidát

32. Milan Šustek, 56 r., majster
odbornej výchovy, slovenská ná-
rodná strana

33. Anna Trauerová, Mgr., 58 r.,
odborná radkyňa, Republika,
smer – sociálna demokracia

34. lenka Zuščáková, Mgr., 36 r.,
učiteľka ZŠ, nezávislý kandidát

VOLeBnÝ OKRsOK č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č. s. 613

VOLeBnÝ OKRsOK č. 2
Základná škola Kalinov č. s. 431

VOLeBnÝ OKRsOK č. 3
Mestský úrad – prízemie č. s. 1255, budova MsÚ

VOLeBnÝ OKRsOK č. 4
Základná škola Mládežnícka č. s. 1343 – pavilón „B"

VOLeBnÝ OKRsOK č. 5
Základná umelecká škola č. s. 167, prízemie

VOLeBnÝ OKRsOK č. 6
Budova – obchod Zákysučie č. 1528

Voľba primátora mesta Krásno nad Kysucou, kandidáti
1. Jozef Grapa, ing., 64 r., primátor mesta, nezávislý kandidát

Voľby poslancov mestského zastupiteľstva v meste Krásno nad Kysucou, kandidáti

nová predajňa COOp Jednoty je otvorená

Po niekoľkomesačnej rekonštruk-
cii budovy otvorila 19. augusta COOp
Jednota svoju najväčšiu prevádzku v
našom meste. skoro 400 metrov pre-
dajnej plochy poskytuje kupujúcim
estetické klimatizované nákupné
priestory s množstvom tovaru.
Okrem širokého sortimentu potravi-
nového, drogériového tovaru je k dis-

pozícii i predaj mäsa, mäsových vý-
robkov, čerstvej zeleniny a ovocia. Zá-
kazníkov určite poteší aj automat na
zálohovanie fliaš a plechoviek. 

slávnostné prestrihnutie pásky
spolu s predsedom COOP Jednota mi-
roslavom Janíkom uskutočnil primá-
tor mesta Jozef Grapa. na mieste
poďakoval predsedovi za korektnú

spoluprácu pri riešení pripomienok
počas výstavby i za vybudovanie no-
vých parkovacích miest, ktoré budú
slúžiť širokej verejnosti. Budova bola
jednou z posledných verejných
budov, ktoré čakali na svoje zrekon-
štruovanie a pôsobila rušivým doj-
mom popri moderných budovách v
meste.

Novootvorený supermarket
okrášlil naše mesto. Fotogra-
fia dole pre porovnanie, ako 
to vyzeralo donedávna 
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Reprezentuje naše mesto i celé Slovensko

Majstrovstvá sveta v Mexiku: Vladimír MACURA trhol 151 a nadhodil 181 kg a v dvojboji 332 kg.
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Vzpierač Vladimír Macura sa narodil 8. januára 2005. navštevoval Základnú školu Mládežnícku, triednou uči-
teľkou mu bola na nižšom stupni Katarína srnková a na druhom stupni Anna Bakalová. V súčasnosti navštevuje
spojenú školu v Banskej Bystrici v odbore technik energetických zariadení, kde má individuálny študijný plán,
aby sa mohol venovať svojmu športovému koníčku. 

K vzpieraniu sa dostal v rodnom Krásne nad Kysucou a jeho trénerom bol Miroslav Škrobian. Dnes trénuje pod
vojenským Športovým centrom Dukla, pod vedením trénera rudolfa lukáča. Vzpieraniu sa venuje deväť rokov. V
roku 2019 sa stal vicemajstrom európy do 15 rokov v izraeskom eilate. V roku 2021 stál na stupni víťazov na Majs-
trovstvách európy v poľsku v nadhode a vicemajstrom v dvojboji. V tomto období sa tešíme z úspechu a jeho titulu
majstra sveta a majstra európy v u17. V apríli 2022 dostal ocenenie sv. Gorazda počas medzinárodného dňa štu-
dentstva. Vo voľnom čase sa venuje najmä oddychu po fyzicky náročných tréningoch a počúva hudbu.

Na stupni víťazov na majstrovstvách sveta.

„Som Kysučan telom aj dušou. Krásno nad Kysucov je
moje rodné mesto. Vôbec to neberiem, že som odtiaľto odi-
šiel. Chodím len na turnusy domov ako mnoho ostatných
a verím, že po skončení aktívnej športovej činnosti sa sem
vrátim. 

Stáť na najvyššom stupni víťazov, keď vám hrá slo-
venská hymna, je neopísateľný pocit. Vtedy všetka tá ná-
maha a bolesti zrazu dávajú zmysel. Cítim obrovskú
vďačnosť všetkým, ktorí mi pri plnení mojich snov pomá-
hajú, hlavne mojim najbližším a trénerom. 

Ambície mám tie najvyššie, stať sa majstrom sveta ju-
niorov, potom mužov a ísť aj na olympijské hry. No to už
je iná „liga“. Na naplnenie takýchto predsavzatí nestačí
už len chcieť, ale treba mať na to aj finančné prostriedky.
Denne prejem 30 €, takže všetká snaha môjho realizač-
ného tímu ide na to, aby som mal dostatok kvalitnej stravy
po celý rok, čo sa nám zatiaľ nedarí. 

Možno preto by som rád touto cestou oslovil podnikate-
ľov z Krásna, ktorí by mi chceli pomôcť s mojou stravou,
budem im vďačný za každý príspevok a nápomocný pri
ich reklame. Nechcem peniaze pre seba, potrebujem len

veľa kvalitnej stravy a odhodlania, aby som mohol aj na-
ďalej šíriť dobré meno nášmu regiónu i celému Slovensku.“

Foto z majstrovstiev Európy.
stretnutie seniorov za druhý štvrťrok 2022

V stredu 27. júla 2022 sa uskutoč-
nilo ďalšie stretnutie so seniormi,
ktorí v druhom štvrťroku oslávili na-
rodeniny. Približne 120 dôchodcov
prijalo pozvanie a prišli stráviť prí-
jemné popoludnie do jedálne Domys,
ktorá sa nachádza v priemyselnom
parku. Pred slávnostným obedom sa
našim spoluobčanom prihovoril pri-
mátor mesta ing. Jozef Grapa. Primá-
tor mesta poďakoval všetkým

seniorom za prácu, ktorú pre mesto
vo svojom celoživotnom úsilí vyko-
nali a pripomenul, že tak ako mesto
teraz vyzerá, je aj veľká zásluha práve
našich seniorov a ľudí, ktorí tu pôso-
bili a pracovali v predchádzajúcom
období. Počas spoločného stretnutia
sa naši jubilanti spolu porozprávali,
zaspomínali na chvíle dobré i tie hor-
šie v živote, stretli sa s priateľmi a
známymi, s ktorými sa dávno nevi-

deli. Prežili tak spolu pekné poobedie
a diskutovali aj o tom, čo sa za po-
sledný rok v meste Krásno nad Kysu-
cou zmenilo. O kultúrny program sa
postarala domáca folklórna skupina
Vrabčiar. Veríme, že svojimi pies-
ňami potešili srdcia našich  jubilan-
tov.

múdrosť a skúsenosti seniorov nič
nenahradí a ich pohľad na rozvoj
mesta je uvážlivý a múdry. 

V  dňoch 19. 7. – 1. 8.
2022 folklórny súbor Dre-
vár z Krásna nad Kysucou
vycestoval do Španielska.
súbor sa predstavil vo via-
cerých vstupoch tancami
Kysucký čardáš, Horehron,
Karičky, Čapaše, Šariš,
Detva a  Cigánsky tanec.
Okrem tancov sa predsta-

vili aj sólisti súboru marián
nečeda a tomáš Kyzek
hrou na heligónke, Kata-
rína murínová a monika
Žabková so svojím spevom
spolu s ľudovou hudbou sú-
boru Drevár na čele s pri-
mášom marekom
murínom. súboristi spolu
prežili krásne dva týždne. 

Účinkovali na festivale v
meste a Guarda. Bolo to
miesto, ktoré im prirástlo k
srdcu. spoznali tu veľmi lá-
skavých ľudí zo súboru Do
Lusco ó Fusco, ktorí sa
o nich počas prvého festi-
valu starali. navštívili veľa
rôznych miest, zažili turis-
tiku odmenenú krásnym

výhľadom a videli atlan-
tický oceán. Každé vystúpe-
nie začínalo sprievodom po
meste. Vystúpenia obdivo-
vali ľudia v  mestách to-
míno, a  Guarda, Oia
a O Rosal. 

Po týždni sa súbor vydal
na cestu za druhým festiva-
lom do španielskeho mesta
Bakio, kde ich už netrpez-
livo čakal tanečný súbor
itxas alde Dantza taldea.
na druhý deň ich čakal spo-
ločný obed a  vystúpenie
v  španielskom meste Bil-
bao, kde mal náš súbor ho-
dinové vystúpenie na
námestí arriaga. Posledný
deň sa konal sprievod mes-
tom Bakio spolu so súbo-
rom z  Gruzínska-Flying
Georgians. 

Veľká vďaka patrí aj ve-
deniu mesta Krásno nad
Kysucou za podporu, aj
vďaka ktorej mohol súbor
tento zájazd spojený s re-
prezentáciou nášho mesta
absolvovať.

Folklórny súbor Drevár reprezentoval v Španielsku
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naša škola je rozlohou areálu a počtom budov najväč-
šou v regióne. V školskom roku 2021/2022 navštevovalo
školu 546 žiakov a prváčikov v tomto školskom roku
bolo 62 v troch triedach.

Je potrebné školu neustále udržiavať, modernizovať a
aj rekonštruovať. V minulom školskom roku sa uskutoč-
nila rekonštrukcia odborných učební Bio, Geo, Chem, Fyz
a univerzálnej učebne, ktorá zároveň slúži ako oddychová
miestnosť pre žiakov aj učiteľov. Všetky odborné učebne
boli vybavené novým školským nábytkom, ale hlavne de-
monštračnými stolmi pre učiteľov i žiakov pre bezpečnú
realizáciu pokusov. našou snahou bola aj úspora energií,
preto sme pokračovali vo výmene LeD osvetlenia. Vý-
mena LeD trubíc a panelov sa dotkla pavilónu C, učební
cudzieho jazyka, všetkých odborných učební i učební in-
formatiky. 

Úsporného a zároveň výkonného osvetlenia sa dočkala
aj telocvičňa slúžiaca tak pre žiakov v rámci výchovno-
vzdelávacieho procesu, voľnočasových aktivít pre deti,
ako aj širokú verejnosť, organizované športové súťaže ne-
vynímajúc, napr. vzpieranie, stolný tenis. telocvične sa
dotkla i modernizácia lezeckej steny slúžiaca na zatrak-
tívnenie hodín telesnej výchovy, ktorá ponúkla deťom inú
možnosť fyzickej realizácie sa.

nie optimálny spôsob financovania škôl prináša so
sebou nedostatok finančných prostriedkov, čo sa snažíme
kompenzovať zapájaním sa do rôznych rozvojových pro-
jektov a výziev. tento školský rok sa realizujú následné
projekty:

1. projekt pomáhajúce profesie v edukácií žiakov ii
(Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému
vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov).

2. Školská knižnica – projekt podporený nadáciou
tesco (nákup kníh)

3. V ruke s tabletom zoznám sa so svetom z granto-
vého programu e-Školy pre budúcnosť 2021/2022 (pro-
jekt zameraný na využitie iKt na hodinách Geo).

4. hrou a objavom k dokonalej matematike v granto-
vom programe sppravmeTo (Hejného matematika v 5.
ročníku).

5. Coop Jednota (detské ihrisko a street workout).
Škrt cez rozpočet nám robí i nutnosť investovať do ka-

merového systému tak interiéru, ako aj niektorých expo-
novaných miest exteriéru školského areálu. i vďaka tomu
sa nám podarilo odhaliť konkrétne osoby poškodzujúce
majetok školy a zjednať nápravu. Je nám však úprimne
ľúto, že takto vynaložené financie mohli ísť na ďaleko
zmysluplnejší účel orientovaný na vylepšovanie podmie-
nok štúdia pre žiakov i pedagogických pracovníkov.

pýChOu KAžDeJ ŠKOly sÚ žiACi, ktorí svojimi vedo-
mosťami a  schopnosťami reprezentujú svoju školu.
Úspešní riešitelia:

pyTAGOriáDA – okresné kolo:
4. ročník, 2. miesto: Matej Jedinák 4.B
5. ročník, 3. miesto: Jakub Buchta 5.C
6. ročník, 2. miesto: patrik Chylý 6.a

FyZiKálnA OlyMpiáDA – okresné kolo:
9. ročník, 1. miesto: Matej Šustek 9.a
9. ročník, 2. miesto: Benedikt poláček 9.C

FyZiKálnA OlyMpiáDA – Krajské kolo:
9. ročník, 1. miesto: Benedikt poláček 9.C
9. ročník, 5. miesto: Matej Šustek 9.a

KOrčuliArsKy KurZ
Posledný aprílový týždeň  sa žiaci 6. ročníka zúčastnili

kurzu korčuľovania v mm aréne. Korčuliarsky kurz bol
realizovaný s finančnou podporou mesta Krásno nad Ky-
sucou. Počas piatich dní zažili naši žiaci vďaka akčným a
veselým inštruktorom kopec zábavy. niektorí zo žiakov
sa postavili na korčule prvýkrát. Prostredníctvom hra-
vých aktivít a súťaží nadobúdali viac korčuliarskej tech-
niky a istoty. Radosť zo svojich veľkých pokrokov i
úspechov si žiaci vychutnali na záverečnej Olympiáde a
prevzali si zaslúžené odmeny. Poďakovanie patrí inštruk-
torom z mm arény, mestu Krásno nad Kysucou, ale aj sa-
motným žiakom, ktorí zvládli kurz na jednotku.

Základná škola Mládežnícka sa neustále modernizuje

na začiatku leta sa v reš-
taurácii Kolkáreň zišli bý-
valí spolužiaci zo základnej
školy. išlo o stretnutie po 50
rokoch a  určite sa všetci
naň už dlhšiu dobu tešili. 

aj keď podobné stretnu-
tia nie sú dnes výnimočné,
pravdou je, že sa ťažko pri-
pravujú a vyžadujú si trpez-
livosť a čas. tento raz sa
úlohy organizátoriek podu-

jatia zhostili eva Švancá-
rová, rodená Plánková,
anna Poláková, rod. Pošte-
ková a anna Špiláková, rod.
Škerenčáková. Účastníci
príjemného stretnutia – bý-

valí spolužiaci zo štyroch
tried krásňanskej základnej
školy (a, B, C, D) – sa im
chcú za všetko zo srdca po-
ďakovať. na podujatie prišli
aj učitelia z  ich tried eva
Houštecká, rod. Hrušková,
a  Ján Pariš. Bývalí spolu-
žiaci ďakujú zamestnan-
com Kolkárne za obsluhu
počas celého stretnutia
a  tiež hudobníkovi Ferovi
mihaldovi, členovi známej
skupiny modul. Všetci sa
schuti zabavili a  zaspomí-
nali si na niekdajšie školské
časy, plné krásnych chvíľ
a udalostí, ktoré sa už ne-
zvyknú opakovať. Účastní-
kom stretnutia ostanú
v  pamäti, budú sa k  nim
vracať. ešte raz – veľká
vďaka! LH

po 50 rokoch sa stretli spolužiaci zo základnej školy

Deň rodiny sa konal po druhýkrát
Prvá prázdninová nedeľa patrila

rodinám. Konal sa tu  2. ročník Dňa
rodiny. Deti, mamy a tatovia, babičky
a dedkovia – každý si prišiel na svoje.
Deň sa začal sv. omšou v kostole sv.
Ondreja. skoré popoludnie bolo na-
plnené športovými aktivitami.
ihriská pri štadióne ožili smiechom
a džavotom detí. tie sa pod rukami ši-
kovných dievčat, ktoré maľovali na
tvár, menili na superhrdinov, zvie-
ratká, princezné, či kvetinkové víly.

Deti si mohli vyskúšať, aké je to byť
ozajstným hasičom. Lezecká stena
zas preverila ich silu a odvahu. Bolo
ohromujúce sledovať nevzdávajúce sa
deti, ako sa snažia vyliezť čo najvyš-
šie, a ich rodičov stojacich pod nimi
sledujúc každý ich krôčik. 

Rodinnou atmosférou dýchalo aj
námestie pri kultúrnom dome. srdcia
detí si okamžite získal miro Jilo so
svojimi pesničkohrami. „mne sa naj-
viac páčilo, že som si mohol vyrobiť

vlastnú misku,“ hovorí osemročný
Janko a s hrdosťou ukazuje svoj vý-
tvor, ktorý si vlastnoručne vyrobil
v hrnčiarskej dielni, súčasti sprievod-
ného programu. malé deti sa mohli
povoziť na koníkoch, tie staršie, ale aj
ich rodičia mali určite radosť zo zo-
skupenia towmeot. Hudobnú atmos-
féru na záver dokonale doplnila naša
domáca stella Halvoníková a  spe-
váčka Janais. 

Osn v roku 1993 vyhlásilo 15. máj
za medzinárodný deň rodiny. Pri prí-
ležitosti tohto dňa Osn povzbudzuje
vlády a  krajiny, aby venovali pozor-
nosť téme rodiny a realizovali pro-ro-
dinné projekty. na slovensku sa prvý
medzinárodný deň rodiny uskutočnil
v roku 2009. V našom meste sa prvý-
krát konal minulý rok. Zaujímavý
program vznikol najmä vďaka pod-
pore Pastoračného fondu Žilinskej
diecézy, mesta Krásno, farnosti
Krásno a o. z. Kultúrny prameň. Po-
dujatie sa u nás koná aj vďaka márii
Gavendovej, ktorá má na pleciach
hlavnú organizáciu. Vďaka množstvu
dobrovoľníkov aj tento rok všetko išlo
ako hodinky a my sme si mohli užiť
skutočne príjemný rodinný deň
a zhlboka sa nad(ý)chnuť.

Lenka Drahňáková
Vynovené učebne čakali žiakov po prázdninách Školskú knižnicu žiaci využívajú hlavne v čase po vyučovaní
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Veriaci sa každý rok tešia nielen na
leto a letné dovolenky, ale aj na letnú
kaplnkovú púť s  už zaužívaným ná-
zvom TOur De KrásnO. Púť po ka-
plnkách trvá vyše dvoch mesiacov
a  je plná krásnych chvíľ a  zážitkov.
Počas tohto obdobia sa na pobožnos-
tiach a  potom aj v  jednotlivých do-
mácnostiach stretajú ľudia, dokonca
takí, ktorí sa nevideli aj niekoľko
rokov. môžu si zaspomínať na niek-
dajšie časy a zhodnotiť tie súčasné.

tohtoročná kaplnková púť pod
holým nebom sa, trochu netradične,
začala pri kaplnke u Capka. aj na-
priek horúcemu letnému počasiu sa
na priestranstve pred kaplnkou zišlo
početné spoločenstvo. Ďalším Božím
stánkom, pri ktorom sa konala letná
púť, bola kaplnka v laznom potoku.
Pobožnosť sa tu uskutočňuje na pre-
lome mesiacov júna a júla, keď osla-

vujú svoje meniny aj Jánovia. na sv.
omši, ktorú celebroval dekan marian
Vojtek spolu s kaplánom miroslavom
Crkoňom, viselo nad priestranstvom
okolo kaplnky dusno, no búrka sa
tentoraz neobjavila. Hody pokračo-
vali do neskorého večera a noci, keď
sa na okolí rozhoreli svätojánske
vatry. Ďalšou sv. omšou v  tour de
Krásno bola prvá pobožnosť v  júlo-
vom mesiaci v časti Blažkov. aj tu sa
ľudia po omši navzájom stretávali
v rodinných spoločenstvách. Júl pri-
niesol ešte sv. omše u  sýkorov,
u Kuljovských, pri cintoríne, vo Vyš-
ných Vaniach, v  nižných Vaniach,
u Gavlasa a u hacka. Konali sa počas
pravého letného počasia, plného
dlhých slnečných dní. Kaplnka vo
Vyšných Vaniach je najvyššie polože-
nou kaplnkou v okolí mesta. V daždi-
vej atmosfére sa už niesli omše pri

kaplnkách u Gavlasa a u hacka. Po
dlhšie trvajúcom suchu sa obloha
akoby roztrhala a celý víkend výdatne
pršalo. aj tak sa pobožností zúčast-
nilo niekoľko desiatok ľudí. náš pán
dekan počas nich ďakoval Bohu za
dážď. Omšu U Hacka koncelebroval
rodák z osady kaplán Peter nečeda. 

augustové obdobie sa začalo pú-
ťami v Jedličníku a u Gaša. sv. omša
u  lastovicov už bola opäť slnečná,
príjemná. Leto sa vrátilo a pokračo-
valo aj na letných púťach na stanici
a u Gundáša. Poslednou letnou po-
božnosťou bola omša pri viac ako sto-
ročnom kríži vo Vlčove. Letné púte
s  Božím slovom pod holým nebom
priniesli nové stretnutia, nové prí-
jemné chvíle uprostred krásnej prí-
rody a  nové zážitky, ktoré ostávajú
dlho v pamäti. 

LH

Kaplnková púť sa konala počas horúceho leta
JÚl 2022

anna Ďurajová – 61 rokov
Oľga Bieliková, rod. Ďuranová – 77 rokov

AuGusT 2022
emil Ondrušek – 70 rokov

anton Kuric – 82 rokov
Františka Buková, rod. Kormancová – 87 rokov

Ľuboš Poláček – 48 rokov
emil markulák – 96 rokov

Leopold macura – 85 rokov
Jolana Pagáčová, rod. Droštinová – 79 rokov

O d p o č í v a j t e  v  p o k o j i

Matrika zosnulých

BlAžKOV, ZáKysučie
5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10.

KrásnO
6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.

KAlinOV
7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10.

separovaný zber 
september a október

2022

Kaplnka U Sýkorov Kaplnka Vyšné Vane Pri kríži vo Vlčove

Kaplnka v Kalinove Kaplnka U Gundáša Kaplnka pri cintoríne

Kaplnka U Hacka Kaplnka na stanici Kaplnka U Gaša

Zaujímavé stretnutie zorganizoval
počas letných prázdnin zberateľ kresle-
ného humoru Štefan Štrba vo svojom
dome v Zákysučí. K umeniu mal vždy
blízko, poznáme ho aj z organizovania
viacerých ročníkov Gospelových dní v
našom meste. tentokrát na konci júla
usporiadal výstavu kresieb autora ko-
micko-groteskného žánru Romana siku,
ktorý tam aj osobne prišiel. autor kreslí
tak, ako to cíti a vidí, no najmä sa snaží
svojským humorom rozosmiať iných.
svoje práce vystavuje na rôznych súťa-
žiach, na bienále či výstavách v európe
a publikuje v humoristických časopisoch.

Vo svojej zbierke má Štefan Štrba pri-
bližne 400 originálnych kresieb kresle-
ného humoru, od viac ako 100 autorov, od
karikaturistov Ľuba Radenu, Fera Jablo-
novského, Ľubomíra Kotrhu, andreja mi-
šanka, Vlada Javorského, Fedora Vicu,
Vojtecha Krumpolca a ďalších. V podob-
ných výstavách by rád pokračoval aj na-
ďalej. LH

Výstava 
kresleného humoru

Milovník umenia Štefan Štrba a autor kresieb
Roman Sika (vľavo)
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na turistický pochod prišlo viac ako 100 turistov

ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA |  16Krásňan

Krásňanské deti radi športujú – Detské super preteky

turistický oddiel HKO a
mesto Krásno zorganizo-
valo už 3. ročník turistic-
kého pochodu
KRÍŽOm–KRÁŽOm Osa-
Dami, ktorý sa konal v na-
šom meste v sobotu 3. sep-
tembra 2022 a bol súčasťou
podujatia Dni mesta
Krásno. Vyznačenými tra-
sami v tento deň prešlo viac
ako 100 turistov. 

Vďaka pochodu mali tu-
risti možnosť prejsť krás-
ňanské osady, vidieť krásnu
okolitú prírodu a tradičnú
ľudovú architektúru. Origi-
nálne panoramatické vý-
hľady si prišli vychutnať tu-
risti aj z iných kútov Kysúc –
z Dunajova, Ochodnice,
Zborova nad Bystricou,
Čadce, Kysuckého nového
mesta, Rudiny, ale aj zo Ži-
liny, Divinky, stráňav, stan-

kovian. na výber boli 4
trasy, všetky so začiatkom
pri mestskom úrade:

modrá (krátka) trasa 11,5
km – 4,5 hod. MsÚ Krásno
nad Kysucou – U Gavlasov –
U Šustkov – U Grapov – U
Jantov – Vlčov – Zákysučie –
MsÚ Krásno nad Kysucou

Zelená (stredná) trasa 20
km – 7,5 hod. MsÚ Krásno
nad Kysucou – U Gavlasov –
U Šustkov – Vojtov vrch – U
Macurov – U Drozdov – Nižné
Vane – Vyšné Vane – Vodáreň
– MsÚ Krásno nad Kysucou

Červená (dlhá) trasa 30
km – 11,5 hod. MsÚ Krásno
nad Kysucou – U Gavlasov –
U Šustkov – Vojtov vrch – U
Macurov – Dunajov – U
Drozdov – Nižné Vane – Vy-
šné Vane – U Gašov – U Šura-
bov – Most lásky a priateľstva
– U Kuljovských – U Lastovi-

cov – Kalinovský vrch – U
Hackov – Estakáda – MsÚ
Krásno nad Kysucou

Bonusová trasa 30 km –
11,5 hod. MsÚ Krásno nad
Kysucou – U Hackov – Kali-
novský vrch – U Lastovicov –
U Kuljovských – Most lásky a
priateľstva – U Šurabov – U
Gašov – Vyšné Vane – Nižné

Vane – U Drozdov – Dunajov
– U Macurov – Vojtov vrch –
U Šustkov – U Gavlasov –
MsÚ Krásno nad Kysucou.

Poslednú bonusovú trať
s prehľadom zdolali len to-
máš Kupec, Helena Kup-
cová, Viera matejičková a
terézia martikánová.

tento rok začali Dni mesta netra-
dične, s novým podujatím pre naj-
mladších – DeTsKé super
preTeKy, ktoré bolo zároveň rozlúč-
kou s prázdninami. Pretekov sa zú-
častnilo viac ako 90 detí, rozdelených
do troch vekových kategórií: Baby
(deti vo veku od 4 – 6 rokov), mini
(deti vo veku 7 – 9 rokov), Junior (deti
vo veku 10 – 12 rokov). 

takáto bohatá účasť milo prekva-
pila. Pretek sa uskutočnil pod vede-
ním Janka Drahňáka a jeho manželky
Lenky, ktorí skompletizovali a vytvá-
rali jednotlivé disciplíny. 

Všetky deti dostali na pamiatku di-
plom za účasť a medailu ako motivá-
ciu, že nie je dôležité vyhrať, ale
zúčastniť sa.

VÝsLeDKY DetsKÝCH PReteKOV
Kategória Baby:
1. miesto: saška Kubová, 2.miesto:
Šarlotka Ďurčanová a 3. miesto:
Peter Kormanec.
Kategória Mini: 1. miesto: tomáš
seko, 2. miesto: Júlia Vršková, 
3. miesto: Pavlínka Čimborová.
Kategória Junior: 1. miesto: sára
Drahňáková, 2.miesto: Damián Ka-
pitulčin, 3. miesto: Gregor murčo.


