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Do kažDej  Domácnosti

V tomto čísle nájdete:

Putovanie po kaplnkách
V polovici septembra sa

konala posledná 
sv. omša pri kaplnke

Cyklotrasa až do Poľska
Nový úsek cyklotrasy pove-

die až do poľskej Milówky

Materská škola 
s novým vybavením

Deti dostali nové 
skrinky a postieľky

na vianoce naše mesto 
ozdobí drevený betlehem

KoMunálne voľby 2018
Informácie pre voličov na str. 2

Mesto Krásno – raj  
pre cykloturistov i turistov

Pozývame Vás 
na nový chodník

Krásňanskými osadami

Počas dvoch najlepších podujatí v meste vznikal nový drevený betle-
hem s postavami v životnej veľ kosti. Už teraz sa tešíme na vianočné 
obdobie, keď tieto umelecké diela vytvoria sviatočnú atmosféru. 

Prvú časť tohto diela vytvorili umeleckí rez-
bári pred Svätojánskym jarmokom – sochu

Panny Márie, sv. Jozefa, Ježiška
v jasličkách a ovečku s pastierom.
Počas osláv Dní mesta v sep-

tembri predstavili druhú časť
betlehemu, ktorú tvoria po-
stavy Troch kráľov – Gašpara,
Melichara a Baltazára. Sochy
požehnal dekan Marian Voj-
tek. 

Ako primátor uviedol:
„Chcem sa poďakovať
umelcom, že vytvorili takéto

pekné sochy. Veľmi sa teším na vianočný čas
a vianočnú atmosféru, keď rozsvietime strom-
ček. Tieto sochy sa tiež stanú symbolom Via-
noc a verím, že nielen pre nás, ale
aj pre turistov, ktorí tu zavítajú.“

Sochy zhotovili umeleckí rez-
bári: Panna Mária – Miroslav
Trnovský, Ježiško a ovečka – Mi-
chal Trnovský, Sv. Jozef – Martin
Kalman, Pastier – Michal Kopá-
sek, sochy Troch kráľov – Michal
Husár a Michal Kopásek. 

Máme nové ihrisko

Drevené
sochy Svä-
tej  rodiny
a pastiera 
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  1.  Milan Broda, 33 r., živnostník, sns
  2.  Milan Buchta, 59 r., robotník, sns
  3.   Vojtech Buchta, 56 r., referent, nezávislý kandidát
  4.  Eva Čimborová, 60 r., živnostník, sns
  5.  Margita Ďurišová, Mgr., 68 r., predsedníčka oo jDs 

a ZPCCH, smeR – sD
  6.  Ľubomír Faktor, Ing., 48 r., manažér, kDH
  7.  Jozef Grapa, Ing., 60 r., primátor, nezávislý kandidát
  8.  Jana Jarabicová, Mgr., 31 r., verejný zdravotník, smeR – sD
  9.  Milan Jesenský, Mgr., 71 r., dôchodca, HZD
10.   Marta Jozefíková, PhDr., 65 r., referent, kDH
11.   Vladimír Kormanec, Ing., PhD., 34 r., technik, nezávislý

kandidát
12.  Jozef Králik, Ing., 65 r., dôchodca, nezávislý kandidát
13.  Pavol Krkoška, 47 r., riaditeľ obecného podniku, nezá-

vislý kandidát
14.  Rudolf Kuljovský, 32 r., skladník, HZD
15.  Milan Kuric, 54 r., robotník, sns
16.  Terézia Kvašňovská, 48 r., opatrovateľka, sns
17.  Miloš Lastovica, 51 r., robotník, nezávislý kandidát
18.  Monika Lastovicová, PhDr., 42 r., sociálna pracovníčka,

nezávislá kandidátka

19.  Rudolf Masár, 44 r., sZčo, smeR – sD
20.  Jozef Mozol, Mgr., 31 r., moderátor, sme RoDIna
21.  Mária Murčíková, Mgr., 59 r., radca, sns
22.  Jozef Murín, Bc., 66 r., dôchodca, kss
23.  Viera Olbertová, Ing., Mgr., 58 r., sZčo, oĽano
24.  Martin Ondruška, Mgr., 37 r., pedagóg ZŠ, smeR – sD
25.   Jaroslav Pagáč, 56 r., zástupca primátora, nezávislý kandidát
26.  Michal Pagáč, 35 r., vedúci tímu, HZD
27.  Jozef Pauk, PhDr., 66 r., konateľ spoločnosti, kDH
28.  Peter Poláček, Ing., 49 r., technik, kDH
29.  Radoslav Polák, 39 r., bezpečnostný technik BoZP a Po,

smeR – sD
30.  Milan Rebroš, JUDr., PhD., 43 r., riaditeľ, smeR – sD
31.  Marcel Seko, 31 r., sZčo, sme RoDIna
32.  Stanislav Sýkora, 63 r., dôchodca, kDH
33.  Peter Škola, 58 r., invalidný dôchodca, sns
34.  Miroslav Škrobian, 46 r., vodič, smeR – sD
35.  Oľga Šumská Lastovicová, Ing., 52 r., sociálny referent, sns
36.  Anna Trauerová, Ing., 53 r., odborný radca, smeR – sD
37.  Lukáš Vyšinský, 31 r., živnostník, sns

VO VOLEBnOM OBVODE SA VOLí 12 POSLAncOV.

KoMunálne voľby 2018

č. 1  Volebná miestnosť: Základná škola Michalkov č.s. 613
č. 2  Volebná miestnosť: Základná škola Kalinov č.s. 431
č. 3  Volebná miestnosť: Mestský úrad – prízemie č.s. 1255

Informácie pre voličov MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – mgr. milan
jesenský, PhDr. marta jozefíková, overovateľov zápis-
nice – vojtech Buchta, marta Buková a program rokova-
nia mZ doplnený o žiadosť p. Hinkovej, krásno č. 2099.

MZ berie na vedomie stanovisko mestskej kontrolórky
k dodržaniu podmienok prijatia návratných zdrojov fi-
nancovania – preklenovací úver k projektu „výstavba
cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“.

MZ v Krásne nad Kysucou podľa príslušných ustano-
vení zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení schvaľuje prijatie úveru vo výške
1 509 478,25 eUR poskytnutého zo strany Prima
banky slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, slovenská republika, Ičo: 31 575 951, Ič DPH:
sk2020372541, zapísanej v obchodnom registri
okresného súdu v Žiline, oddiel: sa, vložka číslo:
148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie
zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia fi-
nancovania investičného projektu: „Výstavba cezhranič-
nej slovensko-poľskej turistickej trasy“ v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg v-a Poľsko-slo-
vensko 2014–2020, s podporou projektu v zmysle prí-
slušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej
z fondov európskeho spoločenstva formou: európsky
fond regionálneho rozvoja. Program cezhraničnej spo-
lupráce Interreg v-a Poľsko-slovensko 2014–2020.

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta Krásno
nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z dô-
vodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. knC
44/49 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 106
m2, vedené na Lv 1812 za cenu 3,32€/m2 pre Ing.
jozef Grapa a manželku Ing. Renátu Grapovú, obaja
bytom 023 02 krásno nad kysucou č. 1223 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 - pozemok nachádza pri ich
rodinnom dome a tvorí súčasť záhrady.

MZ odročuje žiadosť Služby, s.r.o., Kysucká cesta 2,
023 02 Krásno nad Kysucou o odpredaji pozemkov.

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. kne 1115 –
orná pôda o výmere 869 m2, vedenou na Lv 3713, pod
B6 v podiele ¼. mZ schvaľuje dohodu medzi žiadate-
ľom ondrejom masarikom ako budúcim kupujúcim
a mestom krásno nad kysucou, ako budúcim predáva-
júcim, ktorá bude zahŕňať aj otázku, že časť podielu,
ktorá pripadá vlastnícky na mesto krásno nad kysucou
sa ponechá vo vlastníctve mesta, aby sa na tejto časti
pozemku zabezpečilo vybudovanie časti prístupovej
cesty. 

MZ schvaľuje žiadateľom Barbore Kučerovej, bytom
Krásno č. 1486 a Adamovi Buchtovi, bytom Krásno č.
1464 úpravu cesty na pozemkoch p.č. Knc 12502/1
vo vlastníctve mesta spojenú s výrubom stromov na
vlastné náklady žiadateľov s tým, že zlikvidujú vyrú-
bané kríky a drevnú hmotu.

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. kne 9421 –
orná pôda o výmere cca 25 m2, vedenou na Lv 3396. 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prebytočnosť ma-
jetku 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 12569/8 – orná pôda o výmere cca
70 m2, vedenou na Lv 1812. 

mZ ruší uznesenie č. 86/2016 zo dňa 14. 12. 2016.

- MZ schvaľuje: zmluvu o zriadení vecného bremena
na pozemkoch: C-kn č. 12416/7, druh pozemku: za-
stavané plochy a nádvoria, o výmere 3170 m2, C-kn
č. 12416/11, druh pozemku: zastavané plochy a ná-
dvoria, o výmere 17 m2, zapísaných na liste vlastníctva
č. 3396, v k.ú. krásno nad kysucou, obec krásno nad
kysucou, okres čadca najmä nasledovné práva:
● umiestnenia stavby „Hyunnam automotive krásno

nad kysucou soH 502 vn prípojka (ďalej len
stavba) na parcelách,

● právo vykonávať údržby, opravy, úpravy, rekon-
štrukcie alebo modernizácie stavby na parcelách,
a to len v rámci rozsahu vecného bremena a bez ná-
hrady,

● v práve prechodu, vstupu a prístupu na parcely, pra-
covníka oprávneného z vecného bremena alebo ním
poverenými osobami, v ktoromkoľvek čase a roč-
nom období za účelom vykonávania prevádzky,
opráv a údržby stavby umiestnenej na parcelách 

pre stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Raj-
čianke 2927/8, 010 47 Žilina, slovenská republika,
Ičo: 36 442 151, zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Žilina, oddiel: sa, vložka č. 1051/L.

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. kne 9409 –
orná pôda o výmere 79,5 m2, vedenou na Lv 3396. 

MZ schvaľuje príspevok z rozpočtu mesta 500,-€ ako
jednorázový sociálny príspevok deťom po zomrelej
márii korchanovej.

MZ odročuje žiadosť obyvateľov bytového domu č.
1303 do prejednania žiadosti na bytovej schôdzi.

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena o výmere
cca 20 m2 na parcelu 6780/41 z dôvodu vybudovania
prístupovej cestu k objektu bývalej trafostanice, po-
stavenej na p.č. 6780/216 pre Patrika Buchtu, bytom
krásno nad kysucou č. 1435. Úhradu za zriadenie vec-
ného bremena vo výške 6,-€/m2, ktorá bude uhradená
ako jednorázová úhrada s tým, že pri vymeriavaní po-
zemku bude prítomný pracovník mestského úradu.

MS 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
12415/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere cca
120 m2, vedenou na Lv 1812. 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

MZ nesúhlasí s výsledkami verejnej obchodnej súťaže
na predaj požiarnej zbrojnice č. 1594. mZ schvaľuje vy-
písanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom požiar-
nej zbrojnice s novými podmienkami verejnej súťaže,
ktoré boli prejednané na mestskom zastupiteľstve:
● priestory ponúknuť na služby, ktoré v meste chýbajú

(práčovňa, cukráreň)
● prevádzka bez výroby, bez vytvárania hluku, zápa-

chu a iných okolností, ktoré obmedzujú občanov
z priľahlých budov

● bez reštauračných zariadení, herní, stávkových kan-
celárii a nočných klubov

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
● predloženie žiadosti o nFP za účelom realizácie pro-

jektu „Priblížme sa k spoločnému prírodnému a kul-
túrnemu dedičstvu“, ktorého ciele sú v súlade

s platným územným plánom mesta v sR a progra-
mom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
kraja v sR,

● zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci,

● zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufi-
nancovanie realizovaného projektu vo výške roz-
dielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
nFP vo výške 4 794,02 eur v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

MZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu
Mesta Krásno nad Kysucou za rok 2017.

MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodá-
renia mesta Krásno nad Kysucou za I. polrok 2018.

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého
návrhu.

MZ schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslancov vo
výške 285,-€ brutto/osoba. 

MZ schvaľuje na základe par. 18c, ods. 5 zákona č.
369/1990 Zb odmenu 27 % z mesačného platu hl.
kontrolóra pre Ing. Zuzanu Buchtovú za obdobie apríl,
máj, júl, august 2018.

MZ schvaľuje Jaroslavovi Pagáčovi, zástupcovi primá-
tora, mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu pri-
mátora vo výške 17% schváleného platu primátora
mesta krásno nad kysucou.

mZ v krásne nad kysucou na základe ust. §2 ods. 2 zá-
kona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov schvaľuje poskytnutie ná-
hrady platu za nevyčerpanú dovolenku primátorovi za
rok 2017.

MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Krasbyt-u
za I. polrok 2018.

MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mest-
ského podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o. za I. polrok
2018.

MZ schvaľuje vyradenie nepotrebného majetku mesta
na základe zápisnice zo zasadnutia finančnej komisie.

MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti
v zimnom období 2018/2019 s tým, že pohotovosť
vyhlasuje primátor.

MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kul-
túry a knižnice.

MZ schvaľuje objednať pre občanov Mesta Krásno
nad Kysucou služby na krytej ľadovej ploche v kom-
plexe mm aréne vo výške výberu dane z nehnuteľnosti
z tejto prevádzky.

MZ schvaľuje do Rady školy pri ZŠ Mládežnícka
krásno nad kysucou – mgr. jozefa mozola, martu Bu-
kovú a do Rady školy pri mŠ Lesnícka krásno nad ky-
sucou – vojtecha Buchtu a mgr. margitu Ďurišovú
a ďalších zástupcov navrhne primátor mesta.
mZ schvaľuje dodatok č. 1 k vZn č. 17/2017 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta krásno
nad kysucou.

Uzn.č. 45/2018

Uzn.č. 47/2018

Uzn.č. 48/2018

Uzn.č. 49/2018

Uzn. č. 44/2018

Uzn.č. 46/2018

Uzn.č. 50/2018

Uzn.č. 51/2018

Uzn. č. 52/2018

Uzn. č. 53/2018

Uzn. č. 54/2018

Uzn. č. 55/2018

Uzn. č. 56/2018

Uzn. č. 57/2018

Uzn. č. 58/2018

Uzn. č. 59/2018

Uzn. č. 60/2018

Uzn. č. 61/2018

Uzn. č. 62/2018

Uzn. č. 63/2018

Uzn. č. 64/2018

Uzn. č. 65/2018

Uzn. č. 66/2018

Uzn. č. 67/2018

Uzn. č. 68/2018

Uzn. č. 69/2018

Uzn. č. 70/2018

Uzn. č. 71/2018

Uzn. č. 72/2018

Uzn. č. 73/2018

Uzn. č. 74/2018

Uzn. č. 75/2018

Uzn. č. 76/2018

Uznesenia mestského zastupiteľstva z 12. septembra 2018

voľby sa budú konať 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. 
Voľba je jednokolová. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac
platných hlasov. Za primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa podľa zákona
vykonajú nové voľby. Právo voliť do orgánov samosprávy obce má plnoletý obyvateľ obce, ktorý má v nej trvalý pobyt. občania
môžu vo voľbách aj kandidovať.

1. JoZef graPa, Ing.,
60 r., primátor, nezávislý kandidát

Volebné okrsky

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Pre voľby PrImátora mesta

č. 4  Volebná miestnosť: Základná škola Struhy č.s. 1343 – pavilón „B“
č. 5  Volebná miestnosť: Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie
č. 6  Volebná miestnosť: Budova Železníc SR – stanica

Mesto Krásno nad Kysucou uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta: 

Mesto Krásno nad Kysucou uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského zastupiteľstva podľa
jednotlivých volebných obvodov: Volebný obvod č. 1.

2. marta JoZefíKová, PhDr., 
65 r., referent – Žilinská univerzita, kDH

3. PavoL KrKoŠKa, 
47 r., riaditeľ obecného podniku,
nezávislý kandidát

4. marceL seKo, 
31 r., sZčo, sme RoDIna

5. oľga ŠUmsKá LastovIcová, Ing., 
52 r., sociálny referent, sns

Zoznam zaregistrovaných kandidátov Pre voľby do mestsKého ZastUPIteľstva
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Z diára primátora
16. 8. Zúčastnil sa kontrolného dňa ohľadom stavby

cyklotrasy.
20. 8. Rokoval o otázkach zamestnanosti na

ÚPsvaR v čadci.
21. 8. mal stretnutie na sevaku ohľadom projektu

kanalizácie. • Zúčastnil sa kontrolného dňa
cyklotrasy za účasti Doporastavasfaltu.

22. 8. jednal s belgickým investorom. • mal pra-
covné stretnutie s wójtom milowky ohľadom
spoločných projektov. • mal stretnutie s ria-
diteľom múzea p. jesenským.

23. 8. Rokoval na mestskom podniku k projektu by-
toviek. • jednal s pracovníkom železníc
ohľadom parkoviska pred Žs.

27. 8. mal rokovanie s p. Šutým ohľadom riešenia
opráv ciet. • Zúčastnil sa na 74. výročia osláv
snP na skačkove.

28. 8. mal kontrolný deň na cyklotrase.
30. 8. stretol sa s riaditeľom ZŠ, ktorý ho pozval 

na začiatok školského roka.
1. - 2. 9. Zúčastnil sa osláv Dni mesta 2018.
3. 9. Zúčastnil sa otvárania nového školského roka

v základnej škole a zároveň návštívil aj deti v
materskej škole.

6. 9. mal komisiu dopravy pri Žsk v Žiline.
8. 9. Zúčastnil sa festivalu gospelovej hudby

Gospelové kysuce 2018 na námestí.
12. 9. viedol mestské zastuptieľstvo v krásne.
13. 9. Zúčastnil sa poslaneckého grémia.
15. 9. Zúčastnil sa na osláv v Dunajove.
16. 9. Bol pri slávnostnom odovzdávaní ocenení

v rámci osláv v Zborove nad Bystricou.
17. 9. Zúčastnil sa na zastupiteľstve Žsk v Žiline.
19. 9. mal kontrolný deň na cyklotrase.
20. 9. stretol sa s riaditeľom správy ciest ohľadom

ciest v našom katastri.
21. 9. Privítal účastníkov súťaže v spievaní

v kultúrnom dome. • Bol na stretnutí o
otázkach zamestnanosti na UPsvaR v
čadci.

25. 9. na mestskom úrade slávnostne privítal 
najmladších krásňanov spolu s rodičmi a 
súrodencami.

28. 9. slávnostne otvoril nové detské ihrisko na
sídlisku struhy.

3. 10. Zúčastnil sa stretnutia so seniormi jubilantmi.

dni mesta sa tento rok uskutočnili v dňoch 1. a 2. septembra. nimi sme si pripomenuli 17. výročie
vyhlásenia Krásna nad Kysucou za mesto, ale 1. september je zároveň štátnym sviatkom – dňom
Ústavy sr. a, ako sa hovorí, do tretice všetko dobré – práve v tomto období oslávil náš primátor
Ing. Jozef grapa svoje okrúhle šesťdesiatiny a aj na slávnosti prijímal početné gratulácie.

Program Dní mesta bol naozaj bohatý. V so-
botu sa našim občanom predstavil TJ Tatran, od-
diel vzpierania, nadhodovou súťažou juniorov,
mužov i žien o pohár primátora. Vtedy ešte
vládlo slnečné letné počasie. Potom sa odkiaľsi
prihnala búrka, no tá bola krátka, čoskoro pomi-
nula a mohlo sa oslavovať ďalej. 

Na námestí pred kultúrnym domom sa bolo
na čo pozerať. Vo večernom programe pred po-
četným obecenstvom vystúpili speváčka Mi-
chaela Martykánová, rocková skupina Metalinda
(bez Paľa Drapáka, ale s novým spevákom, čo si
návštevníci hneď všimli) a potom prišiel na rad
Michal David revival a jeho populárne pesničky.
Na konci programu bola diskotéka pre všetky ve-
kové skupiny.

Druhý deň osláv sa začal sv. omšou pod
holým nebom. Na námestie prišiel početný dav
veriacich, ktorý sa mohol po pobožnosti občer-
stviť pri stánkoch. Súčasťou omše bolo posväte-
nie drevených sôch Troch kráľov od rezbárov
Michala Husára z Vrútok a Michala Kopáska z
Krásna. Hneď popoludní sa spustili kolotoče
a s nimi aj ďalší program. Počasie však neprialo,
a tak sa kvôli výdatným dažďom boli aj malé
zmeny, čo sa neodrazilo na počte návštevníkov. 

Vystúpenie populárnej skupiny Drišľak malo
úspech. K slovu sa dostali tiež silné ženy či sku-
pina POLEMIC. Najmä však známy herec a zabá-
vač, pripravovateľ viacerých televíznych show
programov Štefan Skrúcaný, ktorý celý program
moderoval.     

LH

OSLAVY Dní Mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU

„srdečne ďakujem za milé blahoželania k môjmu sviatku,
ktoré som prežil v slávnostnej atmosfére mestských
slávností. veľmi ma potešili milé slová a hlavne stretnutia
s vami. Každé podujatie pripravujeme pre vás a vaše rodiny
a teší ma, keď sa stretávame a môžeme sa pozhovárať.
stretnutia s vami sú pre mňa dôležité, keďže som často
pracovne vyťažený a podujatia ponúkajú priestor aj na os-
obný rozhovor. Ďakujem.“  s vďakou Jozef grapa

Napriek počasiu sme zažili krásny
kultúrny a športový víkend
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Krásne jesenné počasie privítalo dňa
28. septembra 2018 deti s rodičmi
na slávnostnom otvorení ihriska na
sídlisku struhy. vyrástol tu nový det-
ský stánok, z ktorého majú oby-
vatelia bytoviek radosť.

aKé Je Krásno Krásne

Pre celkový estetický dojem bolo treba upraviť aj poslednú zanedbanú časť pri
námestí s fontánou. Po porade s architektom a záhradníkom sa pristúpilo k úprave
tohto priestranstva na malú oddychovú zónu, ktorá je v súčasnosti už sprístupnená
verejnosti. Pôvodná vysoká zeleň sa odstránila a okolitý neupravený terén bol odde-
lený oporným múrikom. Nasadená zeleň zahŕňa kry, kvety a dominantou je krásna
jedľa, ktorá bude slúžiť ako vianočný mestský strom, keď vyrastie. Vybudovaný chod-
ník a lavičky spríjemnia oddych občanom, ktorí sa pohybujú v tejto lokalite, prípadne
čakajúcim na autobus. V budúcnosti sa pripravuje alternatíva sochy zakladateľa
nášho mesta alebo drevený reliéf, ktorý by symbolizoval históriu nášho mesta.

slávnostné uvítanie detí do života

Dňa 25. septembra 2018 sa po druhý-
krát v tomto roku v Krásne nad Kysucou
uskutočnilo uvítanie detí do života, kde
bolo pozvaných 10 chlapcov a 18 dievčat.
Za uplynulé obdobie február - september
2018 v meste Krásno nad Kysucou pri-
budlo 28 detí, ktoré sa v utorok stretli na
mestskom úrade, kde ich po krátkom vy-

stúpení detí z materskej škôlky srdečne
privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.

Vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu
rodiny. „Dávajte deťom svoju rodičovskú
lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie
bolo znásobené v budúcnosti ich láskavým
a starostlivým vzťahom voči Vám a za-
znelo z ich úst veľakrát slovo ďakujem,“

uviedol primátor mesta. Všetkým drobče-
kom poprial zdravie, krásne detstvo a ro-
dičom veľkú trpezlivosť pri ich výchove.
Ako býva zvykom, nechýbal ani pamätný
zápis do kroniky mesta a následne primá-
tor mamičkám odovzdal finančnú darče-
kovú poukážku a ružu ako poďakovanie za
prínos pre mesto.

JubIlantI
september – október

2018
85 rokov
Mária Bírová

Anna Murgašová

80 rokov
Štefan Paulus
Jolana Bírová

Františka Buchtová
Anna Jakubcová
František Bielik

Karol Švábik

75 rokov
Helena Kopásková

Anna Jesenská
Stanislav Zuzčák
František Jakubec

Ján Kubala

70 rokov
Ivan Gargula

Mária Fuňáková
Mgr. Marta Jarabicová

Václav Glončák
Jozef Jakubec

Miroslav Vaňovec
Božena Gašperová
Helena Čimborová

Anna Šusteková
Rudolf Kormanec

Ihrisko slávnostne otvoril primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, zástupca primátora
Jaroslav Pagáč a poslanec mestského za-
stupiteľstva Mgr. Jozef Mozol. Ihrisko bolo
financované výlučne z rozpočtu mesta. 

„Veríme, že ihrisko si po revitalizácii a mo-
dernizácii obľúbia najmä deti. Som veľmi rád,
že krásňanské rodiny dostávajú ďalšiu
vhodnú príležitosť, ako stráviť spolu voľný čas
vo vyhľadávanom verejnom priestore. Toto
ihrisko je prvé s novou filozofiou usporiada-
nia hracích prvkov. Okrem doterajších bolo
rozšírené o exteriérové cvičiace prvky, ktoré

sú určené aj pre rodičov. Mamičky môžu ak-
tívne využiť voľný čas a zároveň dohliadať na
dieťa, ktoré sa pohybuje po ihrisku. Takéto
ihriská plánujeme postaviť aj v ďalších mest-
ských častiach. V blízkej dobe tam pribudne
ping-pongový hliníkový stôl a do budúcnosti
mesto plánuje rozšíriť medzisídliskový prie-

stor na stretávanie sa aj dospelých obyvate-
ľov,“ uviedol primátor Jozef Grapa.

Na ihrisku sa nachádza zostava so
šmýkačkou, hojdačka na pružine Koník,
hojdačka preklápacia, hojdačka reťazová
dvojmiestna, koloto, pieskovisko so zásuv-
ným krytom a 3x fitnes stroje.

atraktívna parková zeleň

občania mesta sa už niekoľ ko rokov
dožadujú vybudovať splaškovú kanal-
izáciu. Po dlhých a náročných jednani-
ach, ktoré sa týkajú zabezpečenia pro-
jektu, stavebných povolení a najmä
financií, sa začína etapa realizovania
kanalizácie a výstavba novej modernej
čističky odpadových vôd.

Prvotné práce sa začali na privádzači,
ktorý bude hlavnou vetvou, ďalej budú
pokračovať v mestskej časti Blažkov a ná-
sledne vo všetkých mestských častiach.
„Proces výstavby kanalizácie je veľmi zložitý
a náročný systém, ktorý bude trvať približne
dva roky. Preto si vyžaduje veľkú trpezlivosť
a pochopenie občanov. Po jej dokončení
máme pripravené finančné zdroje na celo-
plošné asfaltovanie mestských komunikácií,

ktoré budú značne poškodené,“ uviedol pri-
mátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vedenie
mesta má záujem predísť vzniku problé-
mov pri tejto veľkej stavbe, a preto primá-
tor zvoláva stretnutia s občanmi, na
ktorých spolu s investorom a pracovníkmi
SEVAK-u, s projektantmi prezentujú sys-
tematicky postup prác, časový harmono-
gram a odpovedajú na otázky občanov.

Prvé stretnutie sa uskutočnilo 1.
októbra 2018 v mestskej časti Blažkov,
kde v týchto dňoch začínajú prvé práce
na odkanalizovaní. Občania prejavili
veľký záujem o spoločné stretnutie a ma-
terská škola sa zaplnila zvedavými oby-
vateľmi mesta. V rámci diskusie bolo
prerokované aj vybudovanie prípojok k
rodinným domom, ktoré prejavia záujem
s tým, že nebudú musieť mať stavebné a
rozkopové povolenie, ktoré by inak mu-
seli vybaviť samotní občania.

Postupne bude mesto organizovať
ďalšie takéto stretnutia vo všetkých do-
tknutých lokalitách, aby minimalizovalo
možné nedorozumenia. Kanalizácia je
nutná pre ďalší rozvoj mesta, pre životné
prostredie, pre nás a ďalšie generácie.

Začal nový veľký projekt na zlepšenie kvality života v meste

Október je vyhlásený za Mesiac úcty k star-
ším. Je to mesiac, keď nielen staršia generácia
vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach
do zapísaných stránok knihy života, ale aj
mladšia generácia si väčšmi uvedomuje pevné
miesto, ktoré v jej živote zaslúžene patrí starým
rodičom. Úcta k človeku je veľmi dôležitá a nie-
len v tomto mesiaci. 

Primátor mesta Jozef Grapa v príhovore vy-
jadril najmä uznanie a poďakovanie všetkým dô-
chodcom, ktorí prispeli k rozvoju nášho mesta
Krásno nad Kysucou. „Ďakujme Bohu, lebo nám
dovolil, aby sme sa tu dnes mohli spolu stretnúť,
lebo nikdy nevieme, kedy nás postihne choroba a
uvedomíme si, že čo berieme ako samozrejmosť, je

to najvzácnejšie. Zdravie je najdôležitejším ukazo-
vateľom v každom článku nášho života,“ uviedol
primátor. Jubilanti boli obdarení pri príležitosti
svojho sviatku malou pozornosťou od primátora
mesta Jozefa Grapu v podobe nástenných hodín
s motívom kostola Sv. Ondreja.

obľúbené stretnutie so seniormi
dňa 3. októbra 2018 mesto zorganizovalo stretnutie s našimi seniormi,
ktorí mali narodeniny za posledný štvrťrok. stretnutie sa konalo v reš-
taurácii Kolkáreň v príjemnej atmosfére, ktorú umocnil skvelou
zábavou spevák, imitátor a zabávač Števo hruštinec, ktorého dar reči
a improvizácie dávajú podujatiam punc jedinečnosti a originality.

Kalendár vývozu 
separovaného zberu pre rodinné domy 

Blažkov  26. 11. a 17. 12.      Krásno  27. 11. a 18. 12.      Kalinov  28. 11. a 19. 12.
UPOZORNENIE: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! ĎAKUJEME.

Máme moderné ihrisko medzi bytovkami
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Zmenu alebo, povedal by
som obrat, aby sa

Krásno stalo mestom, začal už
môj predchodca Jozef Horník.
Žiaľ, nemohol pokračovať v
začatej práci, a tak som pre-
bral mesto v situácii, keď práve
začínala kríza. Nebolo dosta-
tok finančných porostriedkov.
Museli sme šetriť aj na úrade,
vypínať elektrinu, boli časy,
keď sme nemali ani na platy.
Ale bolo potrebné zareagovať
na túto situáciu. A tam je to
rozhodujúce, či človek dokáže
aj z tohto nedostatku, z tejto si-
tuácie  vyťažiť, či dokáže nájsť
tú silu a energiu.

Pred 17 rokmi sme síce zí-
skali štatút mesta, ale dlhé ob-
dobie vtedajšie vedenie mesta
neurobilo nič preto, aby z obce
alebo z dediny to mesto aj za-
čalo tvoriť. Stávalo sa, že keď
som kvôli ťažkej ekonomickej
situácii šetril i na výjazdoch do
Bratislavy na minister stvá, po-
zýval som ich sem, aby sme
jednania uskutočnili tu v
Krásne. Prišli a pýtali sa – vy
ste dedina alebo mesto?
Niekde totiž zachytili, že sme
mesto, ale nevyzeralo to tak.
Mali sme papier, že sme
mesto, ale nemali sme ani ná-
mestie, kde by sa ľudia mohli
schádzať, stretnúť sa a pove-
dzme zabaviť. Nevraviac o
tom, že tu fungovali kultúrne
spolky, ale mali veľmi malú
podporu a len vďaka nadšen-
com z ich radov toto obdobie
prežili.

Museli sme začať s drob-

nosťami, ktoré boli takpove-
diac zadarmo. Napríklad oz-
načenie ulíc. Dovtedy som
takmer nevedel, na akej ulici
býva moja sestra – ako sa tá
ulica volá. 

Postupne sme opravili Dom
smútku, aby mohla byť aspoň
dôstojná rozlúčka s tými,
ktorí tu prežili celý život. To
bola úcta tým, ktorí odchá-
dzali z tohto života.

Tí, ktorí len vstupovali do
života, sa učili v päťdesiatroč-
ných starých učebniach, v
chladných miestnostiach so
zariadením, ktoré si pamätajú
aj niektorí moji rovesníci. Za-
čali sme teda s rekonštrukciou
celého školského areálu. Naj-
skôr exteriéru – zateplenie, vý-
mena okien a nadstavba, nové
strechy, ako aj interiéru –
nové učebne, moderné triedy,
knižnica, rekonštrukcia ku-
chyne, jazykové učebne, cen-
trum voľného času a iné. V
rovnako havarijnom stave
bola škôlka, kde bolo nutné
vymeniť strechu, kotolňu,
umyvárky a sociálne zariade-
nia pre deti.

Hneď potom, ako sme rie-
šili havarijné stavy budov a ko-
tolní, sme sa pustili do
bu dovania námestia s parkovi-
skom a následne Námestie sv.
Ondreja s pešou zónou a as-
faltovou promenádou okolo
rieky Kysuce, kde je aj dosta-
tok zelene. A zrazu tieto dve
námestia, promenáda s pešou
zónou už dali Krásnu punc
mesta. Začali ma ľudia zasta-

vovať a pochvaľovať si, že sa
môžu poprechádzať, zájsť na
zmrzlinu, spoločne stráviť
voľný čas a jednoducho sa tu
dobre cítiť. Ako v meste.

Keď sme urobili základné
veci pre kultúru a spoločenský
život, aby sa v Krásne dobre
žilo i oddychovalo našim ob-
čanom, začali sme stavať chý-
bajúce športoviská a detské
ihriská, kde v súčasnosti je vy-
budovaných 6 detských ihrísk
nielen v centrálnej zóne, ale
vo všetkých mestských čas-
tiach. Postupne sa nám poda-
rilo vybudovať ihriská v
školských areáloch, futbalový
areál – tribúnu spolu s fitnes-
centrom a bowlingovou drá-
hou a ostatné.

Keď si zrazu občania uvedo-
mili, že v Krásne sa oplatí žiť,
a nesťahovali sa, bol silný zá-
ujem o nové byty, a preto sme
začali stavať úplne nové síd-
lisko na zelenej lúke, kde je
doteraz postavených 9 byto-
vých domov a ďalšie sú rozo-
stavané. A keď pred pár
rokmi tu bola čierna húština a
ľudia sa báli chodiť po ceste,
teraz je tam v podstate jedna
malá kysucká obec, lebo tam
býva vyše 400 ľudí. O niečom
svedčí i fakt, že v tejto časti
sme mali problém udržať ob-
chod, a zrazu, keď prišli ľudia,
o obchod prejavila záujem ob-
chodná spoločnosť, ktorá pri-
niesla kvalitné služby.
Oplatilo sa jej to, lebo sa do
tejto časti priviedol život. 

Bývanie nám zabezpečilo,

že sa mesto prestalo vyľudňo-
vať. Uvedomil som si však, že
keď chceme mesto udržať,
musíme poskytnúť našim
ľuďom a ľuďom z okolia aj
prácu. Preto v spolupráci so
štátom sme postupne do
nášho mesta prilákali viacero
investorov, ktorí v čase veľkej
nezamestnanosti ponúkli
prácu tým, ktorí ju nemali
alebo museli za ňou odchá-
dzať. A postupne k nám pri-
chádzajú ďalší a ďalší
investori.

Mesto potrebovalo časom
riešiť rôzne celospoločenské
problémy. Napríklad most na
vstupe do Krásna od Čadce
bol v havarijnom stave. Keby
sme vtedy rýchlo nezareago-
vali, je celkom možné, že ho
uzavrú a tento frekventovaný
prístup do mesta bude jedno-
ducho zrušený, mimo prevá-
dzky. Museli sme využiť
všetky možnosti, ako získať
peniaze na rekonštrukciu, aby
Krásno nebolo odrezané od
sveta. Dnes je to technický
historický unikát – most so sv.
Jánom Nepomuckým, ktorý
je pre nás už typickým.

Krásno dostávalo už mest-
ský tvar a aj ľudia si to všímali.
Povedal by som, že už sa stá-
valo centrom diania, a tento
pocit ešte umocnilo aj vybu-
dovanie cyklotrasy. Bola to
náročná investícia aj odvážny
projekt, zložitý na financova-
nie aj technické uskutočnenie.
Ale cyklotrasa v Krásne uro-
bila svoje. Veľmi ma tešilo, že

po roku – po dvoch sa uká-
zalo, že si ju obľúbili aj ľudia
zo širokého okolia a dávajú
nám to najavo. Slúži teda nie-
len Krásňanom – naši ľudia
majú kde oddychovať, majú
kde športovať, ale aj ľuďom z
okolia, ktorí spoznávajú naše
mesto a nechávajú tu peniaze
v službách, ktoré tu môžu fun-
govať. V tomto období cyklo-
trasa dostáva ešte úplne vyšší
význam, vzhľadom k tomu, že
tesne pred dokončením je
nová vetva cyklotrasy, ktorá
pôjde cez Dunajov smerom
na Žilinu a cez Oščadnicu do
partnerského mesta Milowka.
Táto cyklotrasa je unikátna v
tom, že v Krásne je križovatka
dvoch významných cyklotrás
s dĺžkami 35 a 22 km, ktorú
nenájdete nikde na Slo-
vensku.

Krásno už dostalo mestský
charakter investičnými stav-
bami, ale aj športovými a kul-
túrnymi podujatiami. Tie sme
zo začiatku pripravovali tak-
povediac s malou dušičkou, či
ich ľudia prijmú a či prídu.
Lebo som si bol vedomý, že sa
málo stretávame, málo komu-
nikujeme a okrem poznania
zo školských lavíc sa už ani
nepoznáme. A práve tieto po-
dujatia postupne prilákali ľudí
z bytov i z rodinných domov
kdesi na spoločné upravené
verejné priestranstvo s dob-
rými podmienkami na prí-
pravu čoraz náročnejších
podujatí. Ľudia si už uvedo-
movali, že Krásno prestalo
pôsobiť ako ospalé vidiecke
sídlo. Je potešujúce, že si naši
ľudia zvykli chodiť na tieto
podujatia, a je aj zaujímavé, že
v čoraz väčšom rozsahu tu
prichádzajú aj ľudia z okolia i
z väčších miest. Tento rok na
Dňoch mesta mi istá pani zo
Žiliny povedala, že spolu s
manželom sú na tomto podu-
jatí už tretí raz a preto, že sa
tu výborne cítia a páči sa im
tu, rozhodli sa prísť do
Krásna bývať. Momentálne
hľadajú miesto na stavbu
domu alebo bytu. Takýchto

zážitkov mám viac. A hoci sú
to individuálne názory, stále
mám dobrý pocit z toho, že
ľudia z krajského mesta a
iných miest chodia k nám na
podujatia a prejavujú aj zá-
ujem o bývanie v Krásne.

Keď už viacerí ľudia po-
chválili túto zmenu, uvedomil
som si, že v Krásne už nastal
obrat, o ktorý sme sa toľko
rokov usilovali a v každoden-
nom zhone sme si ani nestihli
všimnúť tú zmenu.

Bolo to v čase, keď nás ča-
kalo ešte dokončenie rekon-
štrukcie materskej školy a
mestského úradu. 

Pri rekonštrukcii materskej
školy sme si uvedomovali, že
s rozvojom mesta musíme nie-
len ponechať stav, aký je, ale
aj zvýšiť kapacitu v mater-
ských školách, pretože sme sa
stále usilovali, aby sa do
mesta sťahovali mladí ľudia a
aby kapacity v škôlkách ne-
chýbali, ako to býva v mno-
hých mestách. Dnes máme
celkovú kapacitu materských
škôl takmer 200 detí.

Nastúpenú zmenu a trend
nepripomínal jedine mestský
úrad. Aj keď budova, ktorej
pôvodný vzhľad si všetci ešte
dobre pamätáme, stojí na ná-
mestí, uvedomoval som si, že
všetky spomínané veci boli
pre život mesta dôležitejšie, a
tak medzi poslednými inves-
tičnými aktivitami bola rekon-
štrukcia mestského úradu
zvonku i zvnútra. Ale ten čas,
ktorý sme mali na prípravu,
verím, že stál za to, lebo sa
stretávam často len s pozitív-
nymi názormi na túto zmenu
a sám pociťujem, že ľudia na
úrad radi chodia a vybavia
všetko, čo potrebujú.

Ak sme chceli ďalej rozvíjať
mesto aj do širšej budúcnosti,
obmedzujúcim prvkom boli v
zásade dve veci: chýbajúca ka-
nalizácia v meststkých čas-
tiach a havarijný stav čističky
odpadových vôd, na ktorú už
nebolo možné pripájať ďalších
žiadateľov, a po druhé nedo-
statočná kapacita elektrických

rozvodov, či už pre domác-
nosti, alebo priemysel. 

V týchto dňoch sa začína
budovať kanalizácia, ktorá
svojím rozsahom pokrýva nie-
len mesto Krásno, ale aj celé
stredné Kysuce. 55 miliónov
eúr, ktoré do tejto stavby in-
vstuje vodárenská spoločnosť,
je jedna z jej najväčších inves-
tícií. Po dokončení to bude
mať nielen veľký prínos pre
životné prostredie, ale najmä
uľahčí život občanom, ktorí
budú pripojení. Môžeme pri-
pájať aj ďalšie budúce investí-
cie, ktoré čakajú na realizáciu.
V týchto novinách sa už pí-
salo o veľkej investícii energe-
tickej spoločnosti – 110 kV
transformovňa, ktorá vyrieši
problém s nedostatkom elek-
trickej energie na mnoho
rokov dopredu. Aj táto veľká
investícia je dôkaz, že rozvoju
mesta dôverujú nielen tí, ktorí
ho rozvíjajú, ale i tí, ktorí
doňho zvonku investujú.

Tým sa Krásno stáva akým -
si centrom, kde sa dobre žije,
ale je tu aj práca pre ľudí a dô-
vera pre ďalšie investície.

Podobne ako pred rokom
dôverovali nášmu mestu pod-
nikatelia, ktorí postavili MM
arénu, ktorá sa z večera do
rána stala fenoménom v širo-
kom okolí. Napríklad len
prednedávnom sa v nej konali
majstrovstvá Európy v bandi
hokeji. Tým sa Krásno stalo
dejiskom týchto majstrovstiev
Európy.

Počas rokov práce v meste

Krásno, počas starostlivosti o
mestské časti i osady, za celý
ten čas som mal jeden sen.
Môj otec pochádzal z osady
U Grapov a prežil v nej det-
stvo. Tam mám svoje korene.
Tak ako väčšina našich obča-
nov má svoje korene U
Šustka, U Gavlasov, vo
Vlčove, U Sýkorov, U Šurá-
bov, U Lastovicov a v Niž-
ných Vaniach či ďalších
osadách, alebo majú k týmto
krásnym miestam jednodu-
cho vzťah.

Často som si spomínal, ako
tu deti chodili do školy, ako
ľudia chodili do roboty a
každú nedeľu do kostola. V
každom z nás takéto spo-
mienky občas ožívajú. A
každý sa rád vracia aspoň na
chvíľu, aspoň ako turista či už
pešo, či na bicykli do rodného
hniezda. 

Aj keď v osadách ostáva len
niekoľko starousadlíkov, obľú-
bili si ich chalupári a po-
stupne sme im chceli uľahčiť
život budovaním ciest, ale aj
sprístupniť ich pre tých, ktorí
tu prídu na návštevu. Tieto
osady sprístupňujeme, osa-
dzujeme zaujímavé infor-
mačné tabule pre každého
návševníka, budeme radi, ak
prídu, či už pešo, alebo na bi-
cykli. Aj pre deti, ktorí nepoz-
nali starých a prastarých
rodičov, ale môžu sa vcítiť do
ich spôsobu života tak, ako
som to ja mnohokrát cítil U
Grapov.

od prvých rokov po

Krásno nad Kysucou získalo štatút mesta v roku 2001. v tomto roku sme oslávili
jeho sedemnáste narodeniny. a o sedem rokov nás čaká veľké výročie – 700 rokov od prvej
písomnej zmienky o starobylej obci Krásno, dnes nášho mesta Krásno nad Kysucou. o tom,
ako sa v meste žilo, čo sa v ňom zmenilo a čo nás ešte čaká, hovorí primátor JoZef graPa.

mesto plné života

„Každý z našich občanov má niekde svoje korene. 
tie moje sú v krásňanskej osade U grapov a mojím 

domovom je mesto Krásno nad Kysucou.“
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Na úvod sa všetkým prí-
tomným prihovoril riaditeľ
školy Vladimír Targoš a pri-
mátor mesta Jozef Grapa,
ktorý poprial deťom veľkú
trpezlivosť, dobré známky a
veľa úspechov. Primátor
mesta nezabudol ani na ma-
lých prváčikov, ktorým daro-
val školské balíčky so
základnými pomôckami.

Ako je v posledných ro-
koch zvykom, mesto ako zria-
ďovateľ základnej školy
využilo aj tieto prázdniny na
rekonštrukciu niektorých
školských priestorov. Okrem
spojovacieho chodníka medzi
pavilónom A a C a prístupo-
vého chodníka okolo školského
areálu nastali zmeny aj v ob-
jekte školy, konkrétne v škol-

skom klube. Pre veľký záujem
detí o školský klub sa museli
rozšíriť kapacitne priestory,
aby škola mohla vyhovieť
všetkým žiadateľom.

Po otvorení školského
roka v Základnej škole Mlá-
dežnícka sa presunul primá-
tor mesta do Materskej škôlky
v Krásne nad Kysucou, kde
nastali tiež zmeny. Po minulo-
ročnej rekonštrukcii budovy
sa zakúpili tento rok nové
skrinky na veci, postele či pa-
plóny. Okrem toho sú k dispo-
zícii nové podlahy, hygienické
zariadenia a koberce na hra-
nie. Pozitívne zmeny sú vidi-
teľné už na prvý pohľad 
a nadšenie neskrývali ani 
rodičia. JK

nový školský rok deti privítali 
v zrekonštruovaných priestoroch škôl
Po dvojmesačnom oddychu sa v pondelok 3. septembra 2018 opäť otvorili brány škôl, aby 
privítali viac ako 570 žiakov, škôlkarov, pracovníkov ZŠ a mŠ v Krásne nad Kysucou. Po sv. omši
vo farskom kostole sv. ondreja slávnosť ďalej pokračovala v areáli základnej školy. 

Učiteľský zbor 2018/2019

Nové postieľky, perinky a vankúše pre deti v MŠ 

Nové skrinky a podlaha v Materskej škole na Lesníckej ulici

Stredná odborná škola drevárska a sta-
vebná Krásno sa po tretíkrát zapojila do
projektu ZLEPŠIME SPPOLOČNE
SLOVENSKO. Tohtoročným grantovým
projektom bolo SPPravme to 2018 pod
názvom Remeslo má zlaté dno. Jeho cie-
ľom bolo zorganizovať Deň remesiel na
námestí pred kultúrnym domom. Žiaci
pri jednotlivých stánkoch prezentovali
tradičné remeslá: stolár, tesár, murár, ma-
liar, čalúnnik, ktorým sa učia na škole.  

Deň remesiel prebehol dňa 15. sep-
tembra 2018 na námestí pred kultúrnym
domom. Žiaci si pripravili vlastnoručné
výrobky. Celý finančný výťažok z predaja
výrobkov bol venovaný dôchodcom,

ktorí žijú v Domove sociálnych služieb
v Krásne. Kúpou tomboly ich podporili
aj občania mesta Krásno. Jediná stredná
škola v meste sa môže pochváliť nielen
úspechmi v  rôznych projektoch,  súťa-
žiach, prezentáciách, ale aj odbormi,
ktoré sú veľmi žiadané na trhu práce. Sú
to učebné odbory: stolár, tesár, murár,
maliar, čalúnnik, študijnými odbormi:
operátor drevárskej a  nábytkárskej vý-
roby, operátor stavebnej výroby, drevár-
stvo a  nábytkárstvo–manažment
v  drevárstve, technológia ochrany
a tvorby životného prostredia a nadstav-
bové štúdium: podnikanie v remeslách
a službách.

Fotografie z veže kostola:
Kalinov, v pozadí Bystrická dolina Kalinov smerom na centrum mesta

Pribudli nové podlahy a výzdoba tried pre najmenších

rekonštrukciu kostola 
v Kalinove sa podarilo
dokončiť pred zimou

v Krásne má remeslo zlaté dno

Kostol Božského Srdca Ježišovho v Kalinove cez letné
prázdniny prešiel prvou veľkou rekonštrukciou. Menili
sa okná na choruse, železné časti na veži sa natierali,
robila sa nová fasáda kostola a chýbajú ešte drobné
vonkajšie rekonštrukcie. Pri kostole sa rozšírilo parko-
visko, keďže starších veriacich dovážajú na boho-
služby. V pláne je aj výmena krytiny prístrešku.
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Pred príchodom jesene sa
definitívne skončila púť po
krásňanských kaplnkách, kto-
rej dali názov Tour de Krásno.

Ide o letné putovanie za
modlitbou a stretnutím. Jed-
notlivé omše sprevádzalo po-
väčšine krásne letné počasie,
plné slnka a sviatočnej pohody.
Iba na niektorých miestach –
najviac počas omší vo Vyšných
Vaniach, Nižných Vaniach
a U Gašov – výdatnejšie pršalo,
no sviatočná nálada podpo-
rená príjemnou letnou teplo-
tou prilákali aj tu dostatok
veriacich. Prvé omše letnej
púte sa začali v júni pri kapln-
kách v Laznom potoku
a U Capkov. 

O týždeň neskôr sa usku-
točnila vrchovská omša U Sý-
korov a U Macurov. Veriaci
okrem chvíľ sviatosti a mod-
litby sa mohli potešiť tiež vý-
hľadom na naše mesto a na
krásy okolitej prírody.

Aj ostatné omše boli po-
dobné. Júl sa začal fatimskou
pobožnosťou a po sviatosti Pri
cintoríne museli veriaci stúpať
do osady U Kujovských. Všade
ich vítali ľudia s otvorenou ná-
ručou a po pobožnosti ich pria-

teľsky pohostili. Nasledovali
kaplnky v Nižných Vaniach,
U Gavlasa a U Hacka. Hac-
kovská kaplnka je najmladšou
kaplnkou, omša sa tu konala
tretíkrát. Do osady zavítal i pri-
mátor mesta Ing. Jozef Grapa
s manželkou Renátou. Počasie
bolo vynikajúce a vydržalo
ešte ďalšie dni. V auguste sa
pútnici sústredili na pobožnosť
V Jedličníku a potom prišli na
rad tzv. horské púte – to veria-
cich čakali Vyšné Vane, kde je
najvyššie položená kaplnka,
a osady U Lastovicov a U Gaša.

September sa opäť začal fa-
timskou pobožnosťou a oslávili
sme Dni mesta. Spolu s nimi
oslávil okrúhlu šesťdesiatku
primátor mesta Ing. Jozef
Grapa. Na námestí pri kultúr-
nom dome sa konala sviatočná
omša a v popoludňajších hodi-
nách ešte pobožnosť U Gun-
dáša. Ďalšie pekné, ešte stále
letné počasie sme mali na cy-
klotrase, kde sa v Kalinove
U Šustka konala predposledná
letná omša. Tá posledná bola
po sviatku Sedembolestnej
Panny Márie pri Storočnom
kríži vo Vlčove. Touto omšou
sa definitívne skončilo tohto-

ročné letné putovanie po krás-
ňanských kaplnkách Tour de
Krásno. Bolo plné zážitkov
a neopakovateľných chvíľ, svia-

točnej pohody a pravej letnej
radosti a príjemných stretnutí.

LH

Krásňan

Za ostatkami sv. ondreja do amalfistovky veriacich navštívilo letné sv. omše
sv. omše pod holým nebom patria k obľúbeným cieľom veriacich počas letného obdobia. táto
pomyselná púť mala 18 zastavení. Pri každej kaplnke sa zišlo množstvo veriacich. Každé miesto,
kde sa nachádza kaplnka, má svoju históriu a príbeh. stretávajú sa tu celé rodiny i veriaci zo
širokého okolia. sv. omše celebrovali naši kňazi – dekan IcLic. mgr. marian vojtek a nový kaplán
mgr. michal tichý. 

Po ceste sme sa zasta-
vili v kláštore na hore
Montecassino pri hroboch
sv. Benedikta a sv. Školas-
tiky. Prezreli sme si kate-
drálu v Neapole, kde sa
nachádza aj kaplnka sv. Ja-
nuára, biskupa a muče-
níka. Svätú omšu sme mali
i v Pápežskej bazilike Ru-
žencovej Panny Márie v
Pompejách, aby sme nako-
niec dorazili až do Amalfi.

Sv. Ondrej bol povo-
laný Pánom Ježišom ako
prvý z apoštolov. A on za-
volal k Ježišovi svojho
brata Šimona Petra. Bol v
zbore apoštolov. Po Ježi-
šovej smrti a nanebovstú-
pení hlásal evanjelium v
malej Ázii a na pobreží
Čierneho mora a potom
prešiel do Grécka. Tu vie-
dol kresťanskú obec v Pa-
trase. Bol tu ukrižovaný
podľa tradície na kríži v
tvare X, ktorý sa odvtedy
volá Ondrejský kríž. To sa
stalo 30. novembra roku
60. Keď cisár preniesol

sídlo do Carihradu (Kon-
štantinopolu), chcel mať v
meste ostatky nejakého
významného apoštola, po-
dobne ako v Ríme boli
ostatky sv. Petra a sv.
Pavla. V roku 357 prikázal
preniesť ostatky sv. On-
dreja do Konštantínopolu.
Obyvatelia Patrasu si ne-
chali potajme časť z jeho
hlavy. 

V roku 1206 počas
plienenia Konštantínopolu
pápežský legát kardinál
Capuano z Amalfi zachrá-
nil tieto ostatky a doviezol
ich do Amalfi, odkiaľ po-
chádzal. V roku 1208 tieto
relikvie obyvatelia Amalfi
slávnostne preniesli do
krypty – kaplnky ich kate-
drály. Odvtedy je hrob
apoštola Ondreja v Amalfi. 

V roku 1460, keď Turci
vpadli do Grécka, relikvia
z hlavy sv. Ondreja bola
prenesená do Ríma, kde sa
uchovávala v Bazilike sv.
Petra. Tu bola viac ako 500

rokov, kým v roku 1964 ju
pápež blahoslavený Pavol
VI. pri návšteve gréckeho
patriarchu Atenagorasa
vrátil pre cirkevnú obec v
Patrase.

V katedrále sv. Ondreja
v Amalfi v utorok 11. sep-
tembra 2018 o 11.00 ho-
dine sme mali sv. omšu ku
cti sv. Ondreja a prosili
sme ho, aby za nás orodo-
val, chránil našu farnosť a
mesto a bol nám príkla-
dom na ceste evanjelia.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Dekan Marian Vojtek

Krypta hrobu sv. Ondreja s bronzovou 
sochou svätca a zlatým stropom, so štyrmi
obrazmi z jeho života. V roku 1208 tu boli
privezené svätcove ostatky. 

Začiatkom septembra sa Krásňania vydali na púť do talianska spolu s dekanom marianom 
vojtekom a so sprievodcom vdp. marekom smatanom. v skorých ranných hodinách sa 31 pút-
nikov vydalo na letisko smer rím. odtiaľ sa presúvali autobusom smerom na juh talianska.

Katedrála sv. Ondreja pochádza z 11. storo-
čia, je postavená v byzantskom štýle, nad
vchodom je krásna freska sv. Ondreja.

Pohľad na mesto Amalfi, ktoré je zapísané 
v zozname UNESCO a je známe produkciou
citrónového likéru, výrobou keramiky a v mi-
nulosti ručne robeným papierom.

U Lastovicov

U Hackov

U Šustkov

V Jedličníku

Na stanici
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Dňa 8. septembra 2018 sa
na námestí pred kultúrnym do-
mom uskutočnil už 16. ročník
gospelového festivalu Gospe-
lové Kysuce 2018. Organizá-
tori neskrývali nadšenie z hoj-
nej účasti, lebo spoločne s
účinkujúcimi i  návštevníkmi
festivalu vytvorili priestor pre
silný umelecký a duchovný zá-
žitok.

Gospelové popoludnie od-
štartoval detský spevácky zbor
Vtáčatá, ktorý pôsobí vo far-
nosti Krásno už od roku 1989.
Takmer štyridsiatka súčast-
ných i bývalých Vtáčeniec pod
vedením ich vedúcich Márie
Michalíkovej a Lenky Kyzeko-
vej vytvorili svojím hodinovým
moderovaným programom at-
mosféru spontánnej a úprim-
nej radosti z oslavy Boha.

Program festivalu pokračo-
val slávením svätej omše na
námestí pred kultúrnym do-
mom, ktorej liturgiu doprevá-
dzal miestny mládežnícky spe-
vácky zbor Makabi a
talentovaný mladý organista
Miroslav Jozefík. „Bijúci kla-
divom“ minulý rok oslávili 30.
výročie svojho založenia a sú
pevne zakorenení nielen v obe-
tavej hudobnej službe miestnej
farnosti. Pod vedením diri-
gentky Gabriely Bírovej sa usi-
lovali naladiť ľudské srdcia na
Boží dotyk v  Eucharistii

a z hĺbky srdca ho osláviť. Sv.
omšu celebroval vdp. dekan
Marian Vojtek a  vdp. kaplán
Michal Tichý, ktorý v homílii
zdôraznil dôležitosť vzájom-
ných rozhovorov a komuniká-
cie medzi ľuďmi, z  ktorých
pramení porozumenie, láska
a odpustenie. Po sv. omši vy-
stúpila domáca kapela Dizraeli,
ktorej názov v preklade „spra-
vodlivosť v  akcii“ je vyjadre-
ním úmyslu jej piatich členov
zaujať v rôznych životných si-
tuáciách pohotový postoj na
obranu spravodlivosti a

pravdy. Na festivale kvalitným
pestrým hudobným sprievo-
dom a dokonale zladeným via-
chlasom roztancovali a roztlie-
skali publikum, ktoré všetkých
členov na čele s lídrom kapely
Ľubomírom Harcekom oce-
nilo búrlivým potleskom.

Za Mesto Krásno pozdra-
vil prítomných jeho primátor
Jozef Grapa, ktorý vo svojom
príhovore ocenil prácu občian-
skeho združenia Kultúrny pra-
meň. Pán primátor neskrýval
radosť z naplneného námestia
a  zo spoločenstva porozume-

nia a prajnosti, ktoré dokážu
vytvoriť obyvatelia tohto
mesta.

Milým osviežením večer-
ného programu, ba priam po-
riadnou sprchou festivalového
večera, bola chválová gospelová
kapela An(dž)elino z Nitry. Jej
hudobný štýl, christian – rock
je na gospelovej scéne menej
typický, ale o  to príťažlivejší,
a nielen mladšej generácii. Čle-
novia kapely veria, že hudba
je jeden z veľkých fenoménov
dnešnej doby, ktorý spája ľudí
bez rozdielu veku a  je pro-
striedkom vyjadrenia pozitív-
nych emócií zvlášť u mládeži,
lebo aj ich prostredníctvom
môžu opäť obnoviť vzťah s Bo-
hom, a  tak získať nové sily
a odvahu do života s Ním.

Záver festivalového večera
patril gospelovej kapele F6. Už
samotný názov skupiny hovorí
o ich posolstve, ktorým je
evanjelizácia prostredníctvom
hudby. Názov F6 je odvodený
z úryvku Biblie, a to šiestej ka-
pitoly Listu Efezanom. Píše sa
v ňom o Božích bojovníkoch
v Božej zbroji, ktorí túžia šíriť
pravdu, pokoj a posolstvo lá-
sky, odpustenia i porozumenia
medzi všetkými ľuďmi bez aký-
chkoľvek spoločenských či ra-
sových predsudkov.

Na záver moderátorky fes-
tivalu Zuzana Šimčíková a Ga-
briela Bírová poďakovali
v mene organizátorov festivalu
O. z. Kultúrny prameň a spo-
luorganizátorov Farnosti
Krásno, Mesta Krásno i firmy
SLSystem všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom, či už
službou, financiami, modlit-
bou, obetou, pôstom i svojou
prítomnosťou, pomohli, aby sa
mohol aj 16. ročník festivalu
zdarne zrealizovať.

Najväčšia vďaka smerovala
do neba Pánu Bohu, lebo Jeho
prítomnosť a silu organizátori
i účastníci festivalu pociťovali
počas celého sobotného dňa.

Mgr. Gabriela Bírová

Festival Gospelové Kysuce 2018
dňa 8. septembra 2018 sa na námestí pred kultúrnym domom v Krásne uskutočnil už 16. ročník
gospelového festivalu gospelové Kysuce 2018. dva spevácke zbory a tri gospelové kapely
prilákali hojný počet návštevníkov z mesta i širokého okolia. 

Majstrovstvá Európy otvoril primátor
mesta Jozef Grapa a predseda Slovenskej
asociácie Bandy Lukáš Vepy. Primátor
pozdravil a privítal všetkých účastníkov a
poprial im príjemný pobyt v meste. 

V úvodnom stretnutí ME s zmeralo
sily Slovensko s Nemeckom.Vyhralo Slo-
vensko tesne 4:3. V ten deň hrali všetky
mužstvá svoje zápasy. V nedeľu už išlo do
tuhého, v prvom štvrťfinále Rusi porazili
Čechov tesne po predĺžení a v druhom
Nemecko si poradilo s Ukrajinou. 

V semifinále narazili na seba dve
ruské mužstvá Veteráni Krasnojarsk a
Pervolavsk, ktoré skončilo nerozhodne a
o postupe rozhodovalo predĺženie, napo-
kon úspešnejší boli Veteráni z Krasno-
jarska, ktorí čakali na svojho súpera z
dvojice Slovensko – Nemecko. Slováci
boli aj v tomto nedeľnom zápase úspešní
a postúpili do finále. Súboj o tretie miesto
bol jednoznačnou záležitosťou Pervo-
lavsk, ktorý porazil Nemecko vysoko 9:1. 

Vo finále muselo Slovensko čeliť Vete-
ránom Krasnojarsk. Tí aj ako 50 a 60-
roční nezabudli nič z minulosti, výborne
korčuľovali a mali vynikajúcu techniku a
tak po zásluhe vyhrali 4. Medzinárodný
turnaj v Rinkbande, keď vo finále porazili
slovenskú reprezentáciu 4:2. Táto prehra
Slovákov nič nezmenila na skutočnosti,
že sa stali Majstrami Európy v tomto ne-
známom športe, pretože Veteráni z Kras-
nojarska súťažili len na Medzinárodnom
turnaji. 

Pre MM Arénu v Krásne a samotné
mesto sú ME historická udalosť. Prečo sa
rozhodli pre Krásno, k tomu pripojil nie-
koľko slov Lukáš Vepy. „V priebehu mesia-
cov máj a jún na tomto štadióne sme hrali
Rinkbandy ligu v rámci Slovenskej repu-
bliky. Tu nám vytvorili vynikajúce pod-
mienky s príjemným prostredím. Tak sa
rozhodlo, že tieto ME sa uskutočnia v MM
aréne v Krásne nad Kysucou“.

Slovensko reprezentovali hráči Skalice
a Trenčianskych Teplíc, v zostave chýbal
hráč Martina. Slovenskú reprezentáciu
tvorili hráči: Michal Hanic, Samuel Što-
fík, Marián Korpáš, Peter Beneš, Kristián
Lukšo, Marek Nezník, Dávid Ferletjak,
Miroslav Krídl, Gabriel Krídl, Stanislav
Opavský, Matej Michalovič a Oliver Što-
fík. 

Hlavným trénerom bol šved Jonsson
Lillis Stefan, asistent trénera Lukáš Vepy
a manažér mužstva Ľudovít Vepy.   

PM

v Krásne nad Kysucou sa konal bandy hokej,
slovensko sa stalo Majstrom európy

Zimný štadión v mm aréne v
dňoch 8. až 9. septembra 2018
žil neobyčajným hokejom rink-
bandy. medzinárodná federá-
cia bandy fIb rozhodla, že
majstrovstvá európy v rink-
bandy a 4. medzinárodný turnaj
v rinkbandy sa bude konať na
slovensku v našom meste. do
Krásna pricestovali mužstva z
nemecka, Českej republiky,
Ukrajiny, dve mužstvá z ruska,
Pervolavsk a veteráni Krasno-
jarsk, zložené z bývalých úspeš-
ných hokejistov ruska a uspo-
riadajúce slovensko.

výsLedKy me:
Štvrťfinále: Pervolavsk – česká repu-
blika 3:2 po predĺžení. nemecko – Ukra-
jina 1:0.
semifinále: veteráni krasnojarsk – Per-
volavsk 3:2 po predĺžení. slovensko –
nemecko 5:1. o tretie miesto Pervo-
lavsk – nemecko 9:1. 
finále: veteráni krasnojarsk – slovensko
4:2. slovensko sa stalo majstrom európy
v Rinkbandy hokeji. veteráni krasnojarsk
vyhrali 4. medzinárodný turnaj v tomto
športe.

IndIvIdUáLne ocenenIa:
najlepší brankár: samuel Štafík – slo-
vensko. 
najlepší strelec: Burlakov – veteran
krasnojarsk. 
najužitočnejší hráč: konoplev – Pervo-
lavsk. 
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Nový projekt upriamuje pohľad z
centra mesta do krásnej prírody, k staveb-
ných pamiatkam našich predkov do osád.
Vybranými osadami povedú okruhy
vhodné nielen pre turistov, ale aj pre hor-
ských cylistov. Ako sa v minulom roku
ukázalo, objavil sa nový trend  bicyklova-
nia horským terénom. Krása a čaro osád
láka ľudí, ktorí chcú odísť od uponáhľa-
ného sveta a túžia na chvíľu spomaliť.
Život v osadách, kde žili naši starí rodičia
či prarodičia, bol ťažký, ale ako mnohí spo-
mínajú na druhej strane bol krásny. Žiť v
objatí prírody, ktorá vedela aj potrápiť, no
vedela aj pohladiť dušu. 

Mesto Krásno postupne rekonštruuje
poľné prístupové cesty a prepája jednot-
livé osady tak, aby boli dostupné pre tu-
ristov a vhodné na cykloturistiku. Usadili
sa desiatky orientačných drevených

stĺpova sedemnásť veľkých informačných
tabúľ, ktoré budú umiestnené pred vstu-
pom do jednotlivých osád. Tabule obsa-
hujú podrobný popis osád a farebne
vyobrazené zaujímavosti, ktoré sa nachá-
dzajú v danej lokalite, ako aj podujatia,
ktoré sa konajú v meste počas roka. 

„Chceli sme využiť tento jedinečný po-
tenciál, s ktorým mesto disponuje, a zaujať
nielen domácich obyvateľov, ale najmä turis-
tov. Plánujeme oživiť osady a dúfame, že
okrem cyklotrasy, ktorá je unikátna v rámci
Slovenskej republiky, budú aj trasy do osád
pre horské bicykle jedným veľkým lákadlom,“

uviedol primátor mesta Jozef Grapa.
Nadšenci cykloturistiky si mohli 

odskúšať nové trasy a značenie na terén-
nom cyklistickom preteku Krásňanskom
drapáku. Tento projekt plánujeme v bu-
dúcnosti rozšíriť aj do susedných obcí. Cez
horské chodníky sa táto trasa napojí na je-
stvujúce cyklotrasy, smerom na Bystrickú
cyklomagistrálu a na novovybudovanú
trasu do Poľska a smerom na Žilinu. Po do-
budovaní spoločného cyklistického diela
si môžu záujemcovia o cyklistiku prísť na
svoje v našom krásnom Kysuckom 
regióne.

PROJEKTOVÍ PARTNERI:PROJEKT REALIZOVANÝ CEZ:

„Spoznávajme svoju históriu, kultúru, prírodu a zvyky“ / „Poznawanie swojej historii, kultury, 
przyrody i tradycji“

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

rozbieha sa unikátny projekt
osaDaMI Mesta

Mesto Krásno nad Kysucou
v spolupráci s ostatnými zainte-
resovanými obcami realizuje
projekt „Výstavba cezhraničnej
slovensko-poľskej turistickej
trasy“, číslo projektu:
PLSK.01.01.00-SK-0056/16-00,

ktorý bol schválený na realizá-
ciu v rámci Programu Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014-
2020.

Keď sa pred šiestimi rokmi
otvorila cyklotrasa po katastrál-
nom území Nová Bystrica,

Zborov nad Bystricou, Klu-
bina, Stará Bystrica, Radôstka,
Krásno nad Kysucou, veľmi
rýchlo si našla svojich priazniv-
cov. V tom období to bola je-
diná, vyasfaltovaná a viac ako
30km dlhá cyklotrasa, akou ne-
disponovalo žiadne mesto v
okolí. Mesto Krásno je pred do-
končením ďalšieho úseku cy-
klotrasy, ktorý povedie cez
hranice katastra obce Dunajov
až do partnerského mesta Mi-
lówka. Nová trať cyklotrasy po-
vedie z obce Dunajov –
Ochodnica pokračuje popri
rieke Kysuca s niekoľkými pre-
mosteniami. Pri železničnej sta-
nici Krásno nad Kysucou
prechádza cez rieku na druhú
stranu, až na námestie pred
kultúrny dom a ďalej, popri

rieke Bystrica, okolo priemysel-
ného parku. Poza bývalý závod
Drevina prechádza po príjazdo-
vej ceste k železničnej stanici
Oščadnica. Ďalej po príjazdo-
vej ceste na časť vybudovanej
cyklotrasy okolo potoku Oščad-
ničanka a smeruje až do obce
Oščadnice – Rovne, smerom
na poľskú stranu do Gminy –
Rajča až do partnerského
mesta Milówka, kde konči v
centre mesta. Asfaltový povrch
cyklotrasy novovybudovaných
úsekov v dĺžke viac ako 20 km
pospája už existujúce trasy s
poľskou stranou a cyklisti budú
môcť využívať viac ako 40 km
dlhú trasu. Aktuálne sa projekt
realizuje a koncom mesiaca
október 2018 bude cyklotrasa
slúžiť občanom a turistom.

nový úsek cyklotrasy povedie 
z Dunajova až do poľskej Milówky


