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Výstavba kanalizácie napreduje
Jedna z najväčších investícií „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čiste-
nie odpadových vôd“ sa posunula do druhej časti realizovateľnosti.

Rozsiahlou dimenziou stavby,
žiaľ, vzniká veľa konfliktov 
a problémov, ktorých riešenie
nie je v právomoci mesta, 
a preto sme zvolali stretnutie
zainteresovaných osôb.

Dňa 3. októbra 2019 sa na
Mestskom úrade v Krásne
nad Kysucou stretli zástupco-
via obcí stredných Kysúc 
s primátorom mesta Ing. 
Jozefom Grapom, investorom
celej stavby na čele s generál-
nym riaditeľom Sevak-u, a. s.,
so zástupcami dodávateľ-
ských firiem a stavebným 
dozorom.

Zástupcovia obcí upozor-
ňujú na problémy, s ktorými
sa denne stretávajú naši obča-
nia, a požiadali o urýchlenú
nápravu, ktorú investor a do-
dávatelia prisľúbili. Preroko-
vali sa náležité požiadavky

občanov, niektorým sa dá vy-
hovieť, iným nie z technických
alebo logistických dôvodov.

„Sme si vedomí, že stavba
takéhoto charakteru prináša
množstvo problémov, ale aj na-
priek tomu je potrebné niekto-
rým nedostatkom predchádzať
a dodržiavať technologický
proces, zhutňovanie ciest, od-
strániť prekážky na komuniká-
ciách, ako sú výtlky, blato, či
prašnosť. Dohodlo sa, že na
štátnych cestách sa začne 
s provizórnym asfaltovaním
rýh pred zimnou údržbou, aby
sa zabránilo spomínaným 
výtlkom, a v prvej polovici bu-

dúceho roka sa začnú celo-
plošné úpravy. Pozitívnou sprá-
vou je, že nová čistička
odpadových vôd, ktorá sa bu-
duje v Krásne, bude na vysokej
technickej a ekologickej úrovni,
kde čistenie vody bude mať
oveľa vyššiu účinnosť ako tá
doterajšia,“ uviedol primátor
mesta Krásno nad Kysucou.

Stavebné práce na čističke
sú v predstihu a v druhom
štvrťroku budúceho roka
bude spustená do skúšobnej
prevádzky. 

Chceme poprosiť občanov
nášho mesta, ale aj dotknutých
obcí o trpezlivosť, kým 
sa stavba dokončí, a potom sa
začne s cestnými úpravami.
Dúfame, že stanovený termín
ukončenia kanalizácie bude
reálny.

Krížom-krážom osadami
Turisti objavovali krásu 

našich osád

Školy v meste
Počas prázdnin sa urobili

rekonštrukcie škôl

Srdečne Vás pozývame 
na 36. ročník cestného behu 

KráSňanSKá 
deSiatKa 2019
10. novembra 2019 

o 10.00 hod. 

Pozvánka

Kategória: muži – A (do 39), 
B (40-49), C (od 50); ženy – D (do 34), 

E (od 35), žiaci

Viac info: Jaroslav Pagáč, tel.: 421 917 529 045, 
e-mail: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk 

Do konca augusta 2019
sa stihlo vybudovať 67,5
km kanalizácie a 16,2 km
vodovodu. Je viditeľné, 
v akom rozsahu práce po-
stúpili. Dĺžka doteraz vy-
budovaných rozvodov je
pre lepšiu predstavivosť
ako cesta z Krásna do
partnerského mesta Fren-
štát pod Radhoštem.

Tiché jesenné dni nám pripomínajú, že sa blíži čas 
Dušičiek. V tieto dni si spomíname na tých, ktorí na
tomto svete boli pred nami. Je to čas, kedy sa stíšime 
a zaspomíname si na nich. Všetci si želáme, aby sme
tieto sviatky prežili v pokoji, v spomienkach na našich
zosnulých a v kruhu najbližších.

Blíži sa čas Dušičiek...
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Vyberáme z diára primátora
2. 9. slávnostné otvorenie školského roka

2019/2020 v soŠDas krásno a ZŠ mládež-
nícka krásno.

4. 9. Rokovanie so zástupcami nového závodu ohľa-
dom začatia prevádzky.

9. 9. konalo sa poslanecké grémium Žsk Žilina.
11. 9. Pracovné stretnutie k projektom a stretnutie

starostov stredných kysúc
12. 9. Rokovanie s investorom k výstavbe novej pre-

vádzky v meste.
14. 9. slávnosť uvedenia do života nového CD v Zbo-

rove nad Bystricou
15. 9. Hodové slávnosti v Dunajove.
16.-22.9.   európsky týždeň mobility.
17.-18.9.   medzinárodná konferencia „municipálna v-

4“ – smaRt ako nástroj na podporu cezhranič-
nej spolupráce.

20. 9. Zasadala komisia pre otázky zamestnanosti na
ÚPsvaR čadca.

Druhý ročník medzinárodného
podujatia sa venoval dvom dô-
ležitým témam. Prvou témou
boli kľúčové aspekty verejných
obstarávaní a druhou cezhra-
ničná spolupráca a skúsenosti
samospráv.

Každý tematický okruh
bol vzhľadom na aktuálnosť
tém, ale aj atraktivitu predná-
šok aj diskusie účastníkov za-
ujímavý a prínosný. A to tak
pre volených predstaviteľov
samospráv, ako  aj pre odbor-
ných zamestnancov miest a
obcí, ktorí sa podujatia zú-
častnili a aktívne sa zapájali
do diskusií.
Cezhraničná spolupráca a skú-
senosti samospráv – tento ná -
zov patril druhej nosnej časti

podujatia a bol obohatený
praktickými skúsenosťami
viacerých rečníkov. Jaromír
Jech zo Svazu měst a obcí
České republiky predstavil mi-
moriadne inšpiratívny projekt
združenia venujúci sa dobro-
voľnej spolupráci obcí, a to 
v prednáške s názvom Centrá
zdieľaných služieb – úspechy
a očakávania. Ide o projekt,
ktorého cieľom bolo skvalitniť
a zefektívniť verejné služby, 
a tak získať pre mestá a obce
ďalšie finančné prostriedky
využiteľné na ich rozvoj. Jaro-
mír Jech predstavil pilotný
projekt a informoval o kon-
krétnych preukázateľných prí-
nosoch, ktoré sa osvedčili pri
budovaní centier spoločných

služieb na úrovni 186 územ-
ných obvodov.

Primátor Jozef Grapa
predstavil prínos spolupráce s
Gminou Milówka a mestom
Frentštát pod Radhoštěm,
ktoré sa orientovali na kul-
túrne podujatia, zlepšenie ko-
munikácie medzi regiónmi,
rozširovanie turistickej infra-
štruktúry a budovania turistic-
kých trás vrátane cyklotrás.

Druhý rokovací deň me-
dzinárodnej konferencie „Mu-
nicipálna V-4: Smart ako
nástroj na podporu cezhranič-
nej spolupráce“ patril financo-
vaniu dobrých nápadov.

Kašický, veľvyslanec s oso-
bitným poslaním pre granty
Finančného mechanizmu Eu-
rópskeho hospodárskeho prie-
storu, Nórskeho finančného
mechanizmu a Švajčiarskeho
finančného mechanizmu,
predstavil konkrétne výzvy 
s finančnou alokáciou, ktoré
pomôžu rozvíjať mestá 
a obce.

Zástupca Európskeho zo-
skupenia územnej samo-
správy Gábor Lelkes priblížil
činnosť a aktivity EZÚS ako
príležitosti na cezhraničnú
spoluprácu. Vystúpenie obo-
hatil konkrétnymi príkladmi

financovania a realizácie am-
bicióznych komunálnych pro-
jektov v rámci cezhraničnej
spolupráce. Nakoľko význam
mnohých komunálnych pro-
jektov znásobuje spolupráca
viacerých samospráv na
úrovni regiónov, Jana Bere-
secká zo Slovenskej poľno-
hospodárskej univerzity
predstavila účastníkom podu-
jatia funkčné regióny ako ná-
stroj koordinovaného rozvoja
územia.

Cieľovou skupinou medzi-
národnej konferencie boli šta-
tutárni predstavitelia miest a
obcí, odborní zamestnanci
mestských a obecných úra-
dov, zamestnanci spoločných
obecných úradov, hlavní kon-
trolóri, prednostovia a  ekonó-
movia mestských a obecných
úradov. Podujatie sa uskutoč-
nilo 17. a 18. septembra 2019
v Kongresovom centre v Pieš-
ťanoch.

Medzinárodná konferencia
bola súčasťou aktivít v rámci
národného projektu ZMOS s
názvom Modernizácia miest-
nej územnej samosprávy, ktorý
realizujeme vďaka podpore z
Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu
Efektívna verejná správa.

Medzinárodná konferencia ZMOS
Združenie miest a obcí slovenska zrealizovalo 2. ročník medzinárodnej konferencie pod názvom
MunIcIPáLna V-4. ambíciou dvojdňového podujatia bola diskusia o témach, ktoré sa týkajú
miest a obcí v každom zo štátov Vyšehradskej formácie.

HoDiny pre verejnoSť 
preD zmenou:
pondelok: 07:30–12:00, 12:30–16:00 hod.
utorok: 07:30–12:00, 12:30–16:00 hod.
Streda: 07:30–12:00, 13:00–15:40

16:20–17:00 hod.
Štvrtok: 07:30–12:00, 12:30–16:00 hod.
piatok: 07:30–12:00, 12:30–16:00 hod.

Sobota, nedeľa: zatvorené

HoDiny pre verejnoSť po zmene
oD 1. októbra 2019:
pondelok: 07:30–16:30 hod.
utorok: 07:30–16:30 hod.
Streda: 07:30–16:00 hod.,

16:15–17:00 hod.
Štvrtok: 07:30–16:30 hod.
piatok: 07:30–16:30 hod.

Sobota, nedeľa: zatvorené

Pošta Krásno nad Kysucou 
oznámenie trvalej zmeny hodín pre verejnosť
Slovenská pošta, a. s. ozna-
muje svojim zákazníkom, že 
s účinnosťou od 1. októbra
2019 bude na pošte v Krásno
nad Kysucou realizovaná
zmena otváracích hodín. 
Dôvodom zmeny hodín pre
verejnosť je zmena organizá-
cie práce – zrušenie pošty 
Dunajov.

22. 9. Zúčastnil sa na matúšovských hodoch vo vyso-
kej nad kysucou.

23.-25.9.   konalo sa polročné stretnutie starostov a pri-
mátorov miest.

24. 9. Uskutočnilo sa 6. zasadnutie Rady Zmos.
24. 9. Pracovné stretnutie k projektom krížová cesta

a zberný dvor.
27. 9. Prebiehalo pracovné stretnutie s vedením se-

vaku ohľadom nových investícií v meste.
28. 9. Prvýkrát sa konal hokejový turnaj o pohár pri-

mátora mesta v mm aréne.
30. 9. konala sa regionálna komisia kysuce na Žilin-

skom samosprávnom kraji. ● stretnutie petič-
ného výboru pre dostavbu diaľnice D3.

3. 10. stretnutie so zástupcami obcí stredných kysúc
a investorom celej stavby kanalizácie.

9. 10. stretnutie s jubilantmi v reštaurácii kolkáreň.
16. 10. slávnostné uvítanie najmladších krásňanov na

mestskom úrade.

Mesto Krásno nad Kysucou
sa v posledných rokoch mení
v každej sfére, dôkazom čoho
je aj oblasť priemyslu, v ktorej
stúpa záujem investorov o bu-
dovanie nových závodov.
Médiá síce upozorňujú na
ochladenie trhovej ekonomi -
ky a niektoré firmy už zača li
s prepúšťaním zamestnancov,
no zdá sa, že nášho mesta sa
to netýka, o čom svedčí zača-
tie výstavby nového závodu.

Firma Trustacom, s. r. o.,
presunie časť výroby z inej lo-
kality do nášho priemysel-
ného parku a plánuje ju
rozšíriť. Je to slovenská firma
a zaoberá sa strojárenskou vý-
robou. Včera 1. októbra 2019
sa poklepkával základný

kameň plánovanej prevádzky
a práve v tento deň firma oslá-
vila 10. výročie od svojho
vzniku. „Po niekoľkých ro-
koch sa opäť vraciam do rod-
ného mesta, ktoré sa zmenilo
na nepoznanie. Dúfam, že s
pomocou mesta sa nám bude
dariť a budeme úspešní,“ uvie-
dol jeden z konateľov firmy.

Ďalšou firmou, ktorá pri-
chádza do priemyselného
parku, je firma 3 Energy
s.r.o., ktorá spája najmoder-
nejšie výrobné linky od kovo-
výroby a spracovania
súčiastok, cez následnú po-
vrchovú úpravu, až po tepelné
spracovanie. S výrobou sa plá-
nuje začiatkom budúceho
roka.

„Okrem týchto prevádzok,
ktoré začali stavebné práce
začiatkom mesiaca október,
mesto rokuje s ďalšími inves-
tormi, ktorí by budúci rok
mohli začať s výstavbou no-
vých závodov. Potešujúce je
ukončenie stavby najväčšieho
objektu pre firmu TI-Hanil
Slovakia, s.r.o., ktorá vyrába
brzdové a palivové vedenia.
Minulý mesiac jej bolo vy-

dané kolaudačné rozhodnutie
a začiatok spustenia prevá-
dzky by malo byť už koncom
tohto roka. Táto firma bude
jedna z najväčších zamestnáva-
teľov, ktorá zamestná až sede-
msto zamestnancov, časť príde
z mesta Čadca, odkiaľ sa
firma presťahovala, a ďalší
nábor zamestnancov sa usku-
toční v najbližších dňoch,“
povedal primátor mesta.

V meste pribudnú pracovné príležitosti
Krásno nad Kysucou sa v súčasnosti stáva
priemyselným centrom v okrese Čadca, a to
nielen počtom vytvorených nových pracov-
ných miest, novými halami, ale aj perspektívou
pre rozvoj mesta do budúcnosti.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo 4. septembra

uzn. č. 65/2019
mZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – mgr.
milan jesenský, Ing. vladimír kormanec, Ph.D., ove-
rovateľov zápisnice – miroslav Škrobian, marcel
sekoa program rokovania.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 66/2019
mZ konštatuje, že zvolený poslanec mestského
zastupiteľstva miloš Lastovica zložil zákonom pre-
písaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

uzn. č. 67/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 9433/2 – ostatné plochy o celkovej výmere
max. 80 m2 a p.č. kne 9476 – orná pôda o celkovej
výmere max. 20 m2, obe vedené na Lv 3396 za cenu
5,-€/m2 pre Peter Šurin a Renáta Homolová, rod. Šu-
rinová, obaja bytom Žilinská 814, 023 02 krásno nad
kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa  po-
zemok tvorí súčasť záhrady. náklady spojené s  vkla-
dom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 71/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a zámer prenájmu majetku v zmysle
§9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom prenájmu pozemku p.č. kne 9378
– ostatné plochy o výmere cca 20 m2, vedená na Lv
3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 72/2019
mZ odročuje žiadosť mariána Zehnala, bytom
krásno nad kysucou č. 202 s tým, že doručí súhlas
s prevodom majetku.
Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 73/2019
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 7195
– orná pôda o výmere cca 5 m2 a parcela p.č. kn-e
9439/3 – orná pôda o výmere cca 70 m2, obe ve-
dené na Lv 3396 v k.ú. krásno nad kysucou.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 77/2019
mZ schvaľuje preplatenie časti nákladov na napoje-
nie vodovodnej prípojky v mestskej časti kalinov pre
mgr. Lenku Zuščákovú, bytom kalinov 2120 v celko-
vej sume 216,50 €.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 68/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 9469/2 – orná pôda o výmere max. 15 m2, ve-
dené na Lv 3396 za cenu 5,-€/m2 pre martin maslík,
023 02 krásno nad kysucou č. 1272 v zmysle ust. §
9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa tvorí súčasť dvora. náklady spo-
jené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 69/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 9422 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
247 m2, vedené na Lv 3396, ktorá je totožná s par-
celou knC č. 8866/4 – záhrada o výmere 247 m2,
ktorá bola vytvorená z hore uvedenej parcely geo-
metrickým plánom milošom macurom - GeoDet zo
dňa 08.02.2019 za cenu 5,-€/m2 pre miroslav Poto-
čár,  023 02 krásno nad kysucou č. 1017 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 sa nachádza pri
jeho rodinnom dome a tvorí súčasť záhrady. náklady
spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 74/2019
mZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení zmien a noviel nájom svojho do-
časne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 1812 v k.ú. krásno nad kysucou, nachá-
dzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku p.č. knC
3557/11 – ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť po-
zemku knC 3755/90 – trvalé trávnaté porasty o vý-
mere 15 m2, vedeného na Lv 1812 do nájmu
nájomcovia bytového domu č. 1997, 023 02 krásno
1997 za cenu 40,-€/rok, od 1. 10. 2019 na dobu ne-
určitú v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže. 
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 75/2019
mZ neschvaľuje žiadosť P. Heltovej, krásno nad ky-
sucou č. 2093 o odpredaj pozemku.
Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 76/2019
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 9435-
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2, ve-
dená na Lv 3396.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 70/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 9378 – ostatné plochy o výmere max. 10 m2,
vedené na Lv 3396 za cenu 4,-€/m2 pre Peter Poto-
čár a manželka mgr. Iveta Potočárová, bytom 023 02
krásno nad kysucou č. 1397 v zmysle ust. § 9a) ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa tvorí súčasť ich pozemku. náklady spo-
jené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 81/2019
mZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení zmien a noviel nájom svojho do-
časne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 3396 v k.ú. krásno nad kysucou, nachá-
dzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku – kn-e
9433/2- ostatné plochy o výmere 1000 m2, vede-
ného na Lv 3396 do nájmu – LeGan stav, s.r.o. Ho-
relica 207 za cenu 2,-€/m2 od 1. 10. 2019 na dobu
neurčitú v zmysle ust. §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku na skladové priestory. 

mZ poveruje primátora mesta uzatvoriť zmluvu na
pol roka s tým, že nájomca odstráni materiál na pre-
najatom pozemku na vlastné náklady, ktorá sa mu za-
počíta ako nájom za 6 mesiacov.
Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 2

uzn. č. 82/2019
mZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení zmien a noviel nájom svojho do-
časne prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 3396 v k.ú. krásno nad kysucou, nachá-
dzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku – kn-e
9433/2 – ostatné plochy o výmere 1000 m2, vede-
ného na Lv 3396 a pozemku p.č. kn-C 3747/24 ,po-
zemku p.č. kn-C 3747/25, pozemku p.č. kn-C
3747/26, pozemku p.č. kn-C 3747/27, pozemku
p.č. kn-C 3747/28, pozemku p.č. kn-C 3747/29,
pozemku p.č. kn-C 3747/30 vedené na Lv 1812 do
nájmu – Ing. Pavol Šutý – ekostav, 023 01  oščad-
nica 19 za cenu 2,-€/m2 od 1.10.2019 na dobu ne-
určitú v zmysle ust. §9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku na skladové priestory. 

mZ poveruje primátora mesta uzatvoriť zmluvu na
pol roka s tým, že nájomca odstráni materiál na pre-
najatom pozemku na vlastné náklady, ktorá sa mu za-
počíta ako nájom za 6 mesiacov.
Hlasovanie: ZA – 9, zdržal sa – 1, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 83/2019
mZ schvaľuje počas dlhodobej Pn prevádzkovateľa
pohrebných služieb janka Pagáčová, krásno č. 2000
zastupovaním pohrebnou službou anna, so sídlom
v čadci na dobu určitú 1 rok.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 78/2019
mZ ruší uznesenie č. 33/2019 zo dňa 5. 6. 2019.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 79/2019
mZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vec-
ného bremena „In Rem“ bezodplatne medzi mestom
krásno nad kysucou a vlastníkmi pozemkov: p.č. kn-
C 1244/1, kn-C 1244/2, kn-C 1243/1, kn-C 1242/1,
kn-C 1242/2. Právo prechodu cez parcelu kn-C
1244/3. Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

uzn. č. 80/2019
mZ schvaľuje výšku nájmu na jednotlivé byty:
jednoizbový byt č. 1 na prízemí 

o výmere 21,18 m2 – 65,20€,
jednoizbový byť č. 2 na prízemí 

o výmere 35,70 m2  – 104,90€,
trojizbový byt č. 3 na poschodí 

o výmere 64,00 m2 – 182,40€,
Dvojizbový byt č. 4 na poschodí 

o výmere 50 m2 – 144,00€,
trojizbový byt č. 5 na poschodí 

o výmere 64 m2 – 182,40€,
Dvojizbový byt č. 6 na poschodí 

o výmere 50 m2 – 144,00€,
trojizbový byt č. 7 na poschodí 

o výmere 64 m2– 182,40€,
Dvojizbový byt č. 8 na poschodí 

o výmere 50 m2 – 144,00€.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.
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uzn. č. 86/2019
mZ berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu
mesta krásno nad kysucou za rok 2018.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 85/2019
mZ schvaľuje dodatok č. 3 zo dňa 24. 6. 2019
k Zmluve o výpožičke zo dňa 2. 1. 2017 pre mestský
podnik krásno nad kysucou, s.r.o., ktorý sa rozširuje
o toto vozidlo: Úžitkové vozidlo do 3,5 t Ca 001 Dj.

uzn. č. 87/2019
mZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodá-
renia mesta za I. polrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 88/2019
mZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 89/2019
mZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia krasbyt-
u za I. polrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 90/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
– predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na pod-
poru budovania verejne prístupných elektrických na-
bíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly ministerstva
hospodárstva slovenskej republiky na rozpočtový rok
2019, kód výzvy: 18409/2019-4210-36886, za úče-
lom realizácie projektu: „nabime sa prostredníctvom
rozvoja elektromobility“
– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s pod-
mienkami poskytnutia pomoci
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufi-
nancovanie realizovaného projektu v maximálnej
výške 242,85 €
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávne-
ných výdavkov z rozpočtu mesta .
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 91/2019
mZ schvaľuje prevod investorských práv, staveb-
ného povolenia a projektovej dokumentácie za sumu
1,-€ na severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Žilina. 
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 92/2019
mZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kul-
túry a knižnice.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 93/2019
mZ schvaľuje rozpis smien pracovnej pohotovosti
v zimnom období 2019/2020 s tým, že pohotovosť
vyhlasuje primátor.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2.

dodatok
mZ schvaľuje dodatok č. 5 k vZn č. 3/2015 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených mestom krásno
nad kysucou.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

uzn. č. 84/2019
mZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodáre-
nia mestského podniku krásno, s.r.o. za I. polrok 2019.
Hlasovanie: ZA – 10, ospravedlnení – 2

stiahnite si Krásno nad Kysucou
do svojho mobilu!

„mesto krásno nad kysucou sa neustále
prispôsobujeme súčasným moderným
trendom a snaží sa zavádzať Smart city
riešenia, ktoré zjednodušujú chod mesta
a znižujú náklady. mestská mobilná apli-
kácia krásno nad kysucou prezentuje at-
raktívnou formou dôležité  informácie
pre občana a formou bleskových správ
informuje o výpadkoch prúdu, vody či
plynu, organizovaných športových a kul-
túrnych akciách. aplikácia združuje
všetky doterajšie komunikačné pro-
striedky, ktoré mesto používalo v komu-
nikácii s občanmi. občania tak na
jednom mieste nájdu webovú stránku,
sociálne siete, noviny či SmS správy,“ 
hovorí primátor mesta ing. jozef Grapa.

aplikácia je zdarma a je dostupná pre
operačné systémy ioS a android. apliká-
ciu stačí len vyhľadať v Google play alebo
apple Store pod názvom krásno nad ky-
sucou a pohodlne si ju stiahnuť do mo-
bilného zariadenia. inštalácia aplikácie je
veľmi rýchla (aplikácia má iba 3 mb) 
a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihla-
sovanie alebo registráciu.

aplikácia pre telefóny s oS android:
https://play.google.com

aplikácia pre telefóny s oS ioS:
https://apps.apple.com

vďaka inštalácii vo vašom smartfóne
získate prehľad o novinkách v meste
a prípadných mimoriadnych situáciách
formou notifikácie. v aplikácii nájdete
všetky dôležité kontakty a stránkové ho-

diny na mestský úrad, ako
aj iné inštitúcie v meste.
jednoducho si môžete vy-
hľadať vlakové alebo auto-
busové spoje, či prečítať
noviny krásňan online.
v prípade, ak máte čokoľ-
vek na predaj, inzerát mô-
žete bezplatne zverejniť 
v susedskej burze, ktorá je
súčasťou aplikácie.

• jednoduché a intuitívne ovládanie 
aj pre deti a seniorov

• zasielanie aktuálnych správ priamo na
vaše mobilné zariadenie formou noti-
fikácie

• identifikácia neprečítaných správ
• kontakty a otváracie hodiny na samo-

správu a iné subjekty v rámci mesta
• adresy na web a sociálne siete mesta
• susedský bazár s občianskou inzerciou
• aktuálne ankety
• zasielanie podnetov vedeniu mesta
• kalendár podujatí s meninami
• mestské noviny krásňan
• vyhľadávanie vlakových a autobuso-

vých spojov

aplikácia pre svoj chod vyžaduje pri-
pojenie na internet, no pokiaľ nie ste 
online, notifikácie o nových správach sa
nestratia a budú doručené hneď, ako sa
váš telefón pripojí na Wifi alebo mobilné
dáta. notifikácie a správy majú mini-
málnu veľkosť, spotreba dát je takmer
nulová.

v prípade, že máte problém s inštalá-
ciou aplikácie, môžete nás počas strán-
kových hodín osobne navštíviť na
mestskom úrade, kde vám ochotne apli-
káciu spojazdníme.

mobilná aplikácia postupne nahradí
doterajšie SmS správy, ktoré budú 
fungovať už len do konca roka 2019.
preto neváhajte, sťahuje a inštalujte ap-
likáciu, aby ste ostali neustále v obraze!

Mesto Krásno nad Kysucou urobilo ďalší krok k otvorenosti a
informovanosti občanov v meste spustením aplikácie Krásno
nad Kysucou, ktorá je pre všetkých obyvateľov zdarma. Vďaka
tejto aplikácii budete mať informácie o novinkách, aktivitách
a podujatiach vždy po ruke.

Hlavné funkcie aplikácie
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AKé je KráSnO KráSne

slnečné počasie tento rok pritiahlo na mestské slávnosti množstvo ľudí nielen z Krásna. Zabávali
ich domáci i slovenskí interpréti. V nedeľu nechýbala tradičná svätá omša na námestí, ktorej sa
zúčastnilo veľa veriacich. 

„Mesto si zaslúži dôstojnosť 
a „osemnástiny“ je potrebné aj
primerane osláviť. Toto výročie
sme si začali pripomínať, keď
som nastúpil do funkcie primá-
tora, a myslím si, že je správne
spoločne sa stretnúť a zabaviť.
Už deväť rokov organizujeme
toto podujatie nielen ako spo-
mienku na vznik mesta ale ako
aj príležitosť poďakovať sa všet-
kým ľuďom, ktorí sa pričinili 
o rozvoj mesta ako celku a jed-
notlivých odvetví. Preto ma
teší, že každý rok sa čoraz viac
ľudí zabáva na námestí, 
domáci, ale aj ľudia zo širo-
kého okolia. K narodeninám
nám prišli zagratulovať aj sta-
rostovia z okolitých obcí a pred-
stavitelia štátnych inštitúcií,“
povedal primátor mesta Jozef
Grapa.

SOBOTA– Mesto na počesť
pripravilo bohatý kultúrny, ale
i športový program, ako sa na
významný sviatok patrí. V ran-
ných hodinách sa uskutočnil
0. ročník Turistického zrazu 
a v poobedňajších hodinách
vypukla hasičská súťaž 
Požiarny útok s vodou O

pohár primátora mesta 
a Krásno potvrdilo favorita.
Sobotný večer odštartovala po-
procková kapela Recover, kto-
rej členovia pochádzajú 
z rodných Kysúc a neďalekej
Žiliny.

Krásno navštívil aj Bon
Jovi revival a zaspieval jeho ne-
zabudnuteľné hity. Leader 
kapely Rado Moznich naspie-
val hokejovú hymnu "Nech
Bože dá", za ktorú získal zlatú
platňu. Po rockovom údere vy-
stúpila po prvýkrát na krás-
ňanskom pódiu známa
speváčka Dominika Mirgová,
ktorá zažiarila ako finalistka 
3. Slovenskej SuperStar. Naro-
deninová zábava gradovala 
diskotékou do neskorých 
nočných hodín.

NEDEĽA – Nedeľné dopolud-
nie patrilo slávnostnej svätej
omši, ktorú celebroval dekan
farnosti Mgr. Marian Vojtek 
s kaplánom Mgr. Michalom
Tichým. Anjelským spevom
sprevádzala sv. omšu spevácka
skupina Makabi.

Kultúrny program začala
domáca folklórna skupina

Vrabčiar, vystúpili i heligon-
kári Jarky Jelínkovej a usku-
točnila sa aj Zbojnícka svadba.
Predstavil sa i charizmatický,
nevidiaci spevák a hudobník s
viacnásobným talentom 
Marián Bango.

Mesto Krásno nad Kysu-
cou oslávilo 18-te narodeniny
od získania štatútu mesta a pri
tejto príležitosti sa primátor
mesta Jozef Grapa rozhodol
obdarovať jedného “dospe-
láka“, ktorému zaplatí kurz vo-
dičského preukazu skupiny B.
Na revanš musel oslávenec
zrealizovať nevšedný darček
pre mesto v akejkoľvek po-
dobe. Víťazkou sa stala slečna
Nataša Pošteková, ktorá 
prisľúbila vyčistiť studničky 
U Drozda, U Gavlasa, Lazný
potok a pri cyklotrase.

Svojráznym humorom 
a vtipom nás zabával popu-
lárny komik Ander z Košíc,
ktorý už päťdesiať rokov 
rozdáva dobrú náladu.

Bodkou za ukončením 
letných prázdnin bolo vystú-
penie slovenskej poprockovej
skupiny Vidiek.

OSLAVY DNÍ MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU

Mesto prekročilo prah dospelosti – víkend
plný športu, kultúry i zábavy

„Život v Krásne nad Kysucou
sa začínal v blízkosti rieky Ky-
suce a ľudia sa sťahovali do
hôr, kde boli krásne lúky a
lesy. Osídlili okolité kopce,
ktorým zanechali na pamiatku
svoje mená. Žili tu 
Sýkorovci, Macurovci, Šuste-
kovc, Gavlasovci... Skoro šty-
ridsať osád, dvorov obkolesuje
celé mesto. Sú prírodnými
strážcami života v doline.
Možno práve vrchársky život
dal meno Krásnu, pretože bol
nad riekou Kysucou, to hovorí
samotný názov mesta. Až mo-
derná doba prinútila ľudí sťa-
hovať sa nižšie a zároveň
bližšie k práci, pohodliu a ľah-
kosti žitia, pretože život v osa-
dách nebol jednoduchý. Človek
musel byť vo fyzickej kondícii,
aby zvládol častokrát aj trojho-
dinovú cestu k domovu. Boli
odkázaní na prírodu. Pestovali
a chovali zvieratá, ktoré boli
pre nich obživou.“ (úvod do
Prechádzok osadami)

Popri oslavách nezabú-
dame ani na históriu, veď
mesto Krásno je v tejto po-
dobe aj vďaka tým, ktorí žili v
osadách nad Krásnom, kde
obhospodarovali polia, doby-
tok a vychovávali svoje deti v
ťažkých životných podmien-
kach. Niektorí poznajú osady
z letných sv. omší, iní z roz-
právania starých rodičov, no
niektorí do týchto kútov
mesta ešte nezavítali.

Práve preto sme vydali
rozmermi síce malú, ale obsa-
hom veľkú publikáciu o krás-
ňanských osadách pod
názvom Prechádzky osadami
Krásna nad Kysucou. V ne-
deľu 1. septembra 2019 bola
uvedená do života. Autorkou
textov i fotografií je Ľubica
Podoláková. K čitateľom bola
poslaná symbolicky lipovou
halúzkou, keďže lipa je sym-
bolom osád i starých čias. Je
to strom našich predkov,
ktorý stojí často pri starých
domoch či poľných krížoch i
kaplnkách. 

„Krásňanské osady si za-
slúžia, rovnako ako mesto,
našu pozornosť a starostli-
vosť. Milí priatelia, vykročte
s nami do prírody a objavme
spoločne naše korene,
vážme si, čo nám predkovia
zanechali, a sprostred-
kujme tieto hodnoty našim
deťom,“ píše k publikácii pri-
mátor Jozef Grapa.

Zakúpiť sa dá v mestskej
knižnici v dome kultúry. 

Novinka o osadách
Pohľady na mesto z osád sú prekrásne



Koniec septembra sa už tradične niesol
v duchu myšlienky motivovať ľudí, aby
prispeli k lepšiemu ovzdušiu v meste a
zvolili si alternatívne formy dopravy v
rámci Európského týždňa mobility.

Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci
pod vedením riaditeľky školy Mgr. In-
grid Mikovčákovej sa každoročne zapája
do tejto kampane s cieľom zvyšovať zá-
ujem žiakov o ochranu životného pro-
stredia, ale aj svojho zdravia. Nebolo
tomu inak ani tento rok, študenti spolu
s učiteľmi vysadli na bicykle, aby spo-
ločne zdolali trasu Čadca – Krásno nad
Kysucou – Nová Bystrica a späť.

Nechýbala malá medzizastávka v
našom meste Krásno nad Kysucou, kde

sa študenti gymnázia mohli po prvýkrát
odfotiť pri dominantnej soche Kolesá ra-
dosti. My veríme, že radosť určite mali

nielen z bicyklovania, ale najmä že
splnili posolstvo tohtoročnej kampane
Európskeho týždňa mobility.

Medzi študentami i absolventami Gymnázia v Čadci je aj mnoho Krásňanov. už niekoľko rokov
sa koná športové podujatie cyklotour. 
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Cez letné prázdniny sa vo via-
cerých školských budovách
urobili vonkajšie i vnútorné
rekonštrukcie. Neobišlo to ani
najmenšiu školskú budovu
elokovaného pracoviska ma-
terskej školy U Blažkov, ktorú
navštevujú deti nielen z tejto
prímestskej časti, ale aj z
iných častí Krásna.

Mesto zrekonštruovalo
hlavný vstup do budovy a pre-
vádzkovateľa najviac potešila
rekonštrukcia rín a zvodov,
ktoré dlhodobo znepríjemňo-
vali prevádzku budovy.
Okrem deravých rín boli ne-
funkčné i zvody, ktoré zaprí-
činili vlhnutie budovy, čo
malo vplyv na vonkajšiu fa-
sádu budovy, ale aj na vnú-
torné omietky.

„Dúfame, že ani veľká sne-
hová nádielka ríny nepoškodí,
pretože sa narovnali aj lapače
snehu na streche,“ povedal
primátor Jozef Grapa a pri
prevzatí zrealizovaných prác
už premýšľal o ďalšom zlep-
šení, ktoré v tomto elokova-
nom pracovisku treba urobiť.
Primátorovou snahou je, aby
sa v rekonštrukčných prácach
pokračovalo aj v ďalšom
roku.

„Aj vďaka tomuto praco-
visku sme mohli umiestniť
všetky deti nielen od 3 rokov,
ale aj mladšie. Som rád, že v

Krásne nemusíme mať dlho-
dobý poradovník čakajúcich
rodičov o umiestnenie svojho
dieťaťa do materskej školy
tak, ako to často býva v iných
mestách,“ dodal.

Vylepšenia prišli aj do ma-
terskej školy. Škôlkari, ktorí
už minulý rok navštevovali
materskú školu si všimli, že
niektoré triedy sú vynovené
kobercami, skrinkami. Je na-
tretý plot a nechýbajú ani
nové pozinkované bránky a
iné úpravy, ktoré sa stihli
počas mesačných prázdnin.

„Vždy je oveľa horšie re-
konštruovať starú budovu ako
stavať novú. Veľkú časť prázd-
nin som musela stráviť v ma-
terskej škole, aby som bola k
dispozícii počas vykonávaní
úprav,“ uviedla Anna Šarlá-
ková riaditeľka MŠ.

Mesto zabezpečí navýše-
nie finančných prostriedkov
pre materskú školu. Každý
školský rok sa tu vykonajú re-
konštrukčné práce väčšieho,
či menšieho rozsahu. Či už je
to výmena depozitu, skriniek,
postieľok, periniek, rekon-
štrukcia sociálnych zariadení,
výmena okien, zateplenie fa-
sády budovy a iné elektroin-
štalačné práce.

„Aj keď tieto práce nie sú
lacnou záležitosťou, počas
môjho pôsobenia sa do

škôlky investoval väčší fi-
nančný objem ako za posled-
ných štyridsať rokov, keď sa
škôlka postavila. Tieto pe-
niaze sú využité účelne a
práve mladým rodinám treba
vytvárať vhodné podmienky,
aby tu radi žili a bývali. To, že
sa tak deje, svedčí aj veľký zá-

ujem o umiestnení detí do
škôlky. Žiaľ, prvý rok nemô-
žeme vyhovieť všetkým žiada-
teľom z kapacitných dôvodov.
Preto musíme hľadať nové rie-
šenia, projekty, aby sme uspo-
kojili všetkých žiadateľov,“
dodal primátor mesta Ing.
Jozef Grapa.

Cyklotour Gymo 2019 sa zastavil v našom meste

Cez prázdniny sa robili drobné rekonštrukcie škôl

upršaný slávnostný
začiatok školského
roka 2019/2020 bol
presunutý do vnú-
torných priestorov
najväčšej základnej
školy v meste. Primá-
tor mesta spolu s ve-
dením školy privítali
46 nových prváčikov
a zaželali im úspešný
štart do nového
školopovinného 
života. Každý prváčik
dostal darček. Do Európskeho týždňa mobi-

lity, ktorý prebiehal od 16. do
22. septembra 2019, sa po pr-
výkrát zapojilo aj naše mesto.

„Vzhľadom k tomu, že
Krásno nad Kysucou dispo-
nuje unikátnou cyklotrasou,
chceli sme motivovať obča-
nov a žiakov, aby si zvolili
udržateľný spôsob dopravy,
ktorý im vyhovuje. Vybrať si
mohli z viacerých alternatív,
ako je cyklistika, pešia chô-
dza, alebo mohli cestovať
SAD verejnou hromadnou
dopravou, ktorá poskytla ce-

stujúcim výrazné zľavy,“ uvie-
dol primátor mesta.

Cieľom kampane je znížiť
emisie uhlíka v ovzduší, zlep-
šiť kvalitu života a urobiť z
mestských častí príjemnejšie
miesta pre život a prácu.

„Do ETM sa zapojili žiaci
Strednej odbornej školy dre-
várska a stavebná, športovci
zo Vzpieračského klubu, ktorí
prišli na tréning po „vlast-
ných“ alebo na bicykli, ale aj
zamestnanci Mestského pod-
niku, či Mestského úradu a ši-
roká verejnosť. V spolupráci s

Mestskou políciou sme pri-
pravili hodinu dopravnej vý-
chovy pre žiakov Základnej
školy Mládežnícka, na ktorej
prostredníctvom zábavného
kvízu policajti hravou formou
vysvetľovali žiakom, ako sa
majú správať na ceste v pozí-
cii chodca a cyklistu,“ dodal
Jozef Grapa.

Víkendové slnečné počasie
nám skutočne prialo, a tak sa
viacerí nadšenci vydali na tu-
ristiku po osadách mesta a vy-
užili posledné slnečné lúče na
relax strávený v prírode.

22. september je už tra-
dične Medzinárodným dňom
áut, ktorý je vyvrcholením Eu-
rópskeho týždňa mobility.
Deň bez áut sa prvýkrát osla-
voval v roku 2000. Uplynulú
nedeľu prišli veriaci sláviť sv.
omšu bez motorových vozi-
diel a vymenili ich za bicykle,
vlastné nohy, prípadne auto-
busy MHD.

Všetkým, ktorí sa zapojili
do kampane ETM, ďakujeme,
že ste podporili ekologickejší
spôsob dopravy.

Mesto sa zapojilo do európskeho týždňa mobility
Témou ročníka 2019 bola Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PrEJdIME sa sPoLu!
dôraz bol kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli, ako aj na ich výhody pre zdravie, 
život né prostredie.

Materská škola na Lesníckej ulici s vynovenými triedami i bránou

Základná škola U Blažkov
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Dňa 30. augusta 2019 sa dožila 90 rokov života pani Anna Šus-
teková zo Zákysučia. Ku krásnemu životnému jubileu jej prišiel
zagratulovať primátor mesta Jozef Grapa a ako býva dobrým
zvykom, odovzdal jej darčekový kôš a kyticu kvetov. Spoločne
si zaspomínali na jej mladosť a pani Anna priznala, že napriek
jej úctyhodnému veku stále rada varí polievky. Možno práve
preto na svoj vek vôbec nevyzerá.Oslávenkyňa sa zároveň pod-
písala do Pamätnej knihy mesta a my jej prajeme ešte veľa v
zdraví prežitých rokov a ochranu nebeskej matky Panny Márie.

Kalendár vývozu 2019 separovaného zberu pre rodinné domy 
Blažkov  25.11. a 16. 12.      Krásno  26. 11. a 17. 12.      Kalinov  27. 11. a 18. 12.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! ĎakUjeMe.

Tradičné štvrťročné stretnutie primátora s jubilantami sa teší obľube. stretnutia sa konajú 
v čoraz väčšom počte. 

Pani Anna Šusteková
oslávila 90 rokov života

Stretnutie Ligy proti
reumatizmu 

Podujatie Bez bieleho plášťa sa konalo v stredu 2. októbra
2019v reštaurácii Kolkáreň. Liga proti reumatizmu na Slo-
vensku zorganizovala neformálne stretnutie s uznávanými
lekármi – reumatológmi, ktorí informovali o súčasných mož-
nostiach liečby reumatoidnej artritídy. 

V zaplnenej miestnosti boli nielen členky Jednoty dô-
chodcov a Zväzu telesne postihnutých, ale aj všetci, koho
táto problematika zaujíma.Opäť je tu jeseň a me-

siac október, ktorý v
plnej kráse čarovných

farieb zaujal svoje miesto.
Október je mesiac, ktorý je
oslavou jesene života a pripo-
mienkou úcty k všetkým star-
ším ľuďom. Ľudia, ktorí
skončili aktívny pracovný
život a vytvorili veľké hod-
noty, si zaslúžia, aby sa na
nich nezabúdalo. Patrí im
naše poďakovanie ako prejav
úcty za celoživotné dielo. Aj v
našom meste Krásno nad Ky-
sucou celoročne prejavujeme
seniorom úctu k ich veku a
náklonnosť v podobe milého
slova, úsmevu, zdvorilosti, ale
intenzívnejšie je to práve v
tomto mesiaci.

V stredu 9. októbra 2019
sme sa stretli s našimi seni-
ormi, ktorí oslávili narode-
niny v treťom štvrťroku.
Slávnostný obed sa konal v
miestnej reštaurácii Kolkáreň.

„Príjemne ma prekvapila
účasť, keď v plnej reštaurácii
bolo prítomných viac ako 120

seniorov, a atmosféra, ktorá
vládla medzi nami. Tieto
stretnutia organizujeme ako
poďakovanie sa za celoži-
votné dielo a úctu voči ľuďom,
ktorí celý život pracovali a vy-
konali kus práce. 

Chcem im osobne zagratu-
lovať k narodeninám a infor-
movať ich o aktuálnom dianí
v meste, čo sme urobili a aké
novinky plánujeme do bu-
dúcna. 

Dôchodcovia majú právo
byť informovaní, lebo sú sú-
časťou našej spoločnosti. Rád
si vypočujem ich názory, ale
aj sťažnosti a podnety, ktoré
treba vylepšiť. Srdečná atmos-
féra ma nabíja veľkou ener-
giou a povzbudzuje do ďalšej
práce v prospech mesta,
vidím, že to má zmysel. Po-
tvrdila to aj účasť najstaršieho
seniora, 93-ročného pána Fá-
bika, ktorý sa podľa slov jeho
nevesty na toto stretnutie
veľmi tešil a nemohol ho od-
mietnuť. Potvrdili to aj slzy do-
jatia, ktoré znamenali, že má

radosť a váži so toto pozva-
nie," povedal primátor mesta. 

Ako býva dobrým zvykom
na oslave narodenín, nemo-
hol chýbať ani malý darček
od primátora mesta a sláv-
nostný obed. O kultúrny pro-
gram sa postarala folklórna

skupina Vrabčiar, ktorá pote-
šila svojím spevom nejedného
seniora. „Stretnutie so seni-
ormi bolo krásne, hlboké a do-
jímavé. Úsmevy a spokojnosť
ovládla nielen seniorov, ale aj
mňa,“ dodal na záver Jozef
Grapa.

Októbrová jeseň s oslávencami

Krásňanský drapák 2019 umocnilo slnečné počasie 

V sobotu 15. októbra v Krásne prebiehal
2. ročník horského preteku Krásňanský
drapák 2019. Na štartovaciu čiaru nastú-
pilo 43 pretekárov. Preteky odštartoval zá-
stupca primátora mesta Jaroslav Pagáč.
Víťazstvo obhájil Roman Hulka z Bratis-
lavy. Množstvo zážitkov umocnilo slnečné

počasie. Krásňanský drapák je určený pre
všetkých milovníkov horskej cyklistiky,
ktorí majú radi aktívny životný štýl a chcú
niečo urobiť pre seba, ktorého cieľom je
nielen dobre si zašportovať, ale si aj zasú-
ťažiť. Trasa viedla po horskom teréne, as-
falte, lúkach, lesných cestách a navážkach.

Štart bol pred mestským úradom, odtiaľ
viedla trasa dlhá 18,2 km cez – Vysielač -
Hájnica – Blažkov – Vyšné Vane – Hájnica
– U Šurabov – Most Lásky – Kultúrny dom,
kde bol konečný cieľ. Preteky našťastie
prebehli bez vážneho úrazu a víťazom bol
každý, kto prišiel šťastne do cieľa. 

výSleDky:
muži do 39 rokov:
1. patrik podolák, Snežnica, 1:03:58s, 
2. marek Šidlo, knm, 1:04:39s
3. Štefan borik, krásno, 1:05:26s
muži nad 40 rokov:
1. roman Hulka, bratislava, 0:57:39s
2. zdenko Šidlo, radoľa, 1:02:30s
3. peter paršo, knm, 1:04:39s

Ženy:
1. pavlína maračková, zákopčie, 1:22:30s
2. viera macašková, zákopčie, 1:35:53s
3. nikola Gabrišová, pružina, 1:37:47s
Deti do 18 rokov:
1. Dominik Gabriš, pružina, 0:59:22s
2. tomáš jakuš, Čadca, 1:20:20s
3. marián podolák, krásno, 1:20:56s



S príchodom leta sa
v našom meste začínajú
letné omše pri kapln-

kách. Sú to vlastne pobož-
nosti pod holým nebom.
Keďže kaplniek väčších 
i menších je u  nás takmer
dvadsať, omše trvajú celé leto
a  medzi veriacimi sú obľú-
bené. Nazvali ich aj Tour de
Krásno. Tieto pobožnosti sú
vždy spojené s hodmi. Ľudia,
ktorí pochádzajú z  nejakej
osady, kde je kaplnka, pripra-
via pre ostatných veriacich
pohostenie. Stretnutia ľudí
v  osadách po omšiach pri 
kaplnkách sú bezprostredné
a prirodzené. 

Aj tento rok sa začala púť
po kaplnkách koncom júna
v  Laznom Potoku. Počasie
v tomto období roka býva ešte
premenlivé a  leto sa vlastne
iba začína, no počas omše
svietilo slnko, a tak si veriaci
prišli na svoje. Ďalšie júnové

pobožnosti sa konali pri 
kaplnkách U Capkov a U Ga-
vlasov. Júl je už pravé leto
a omše pod holým nebom na-
brali na intenzite. Teplé letné
počasie láka vždy do prírody.
Júlové omše sa začali pri 
kaplnke U Sýkorov a Macu-
rov. Tento Boží stánok patrí
medzi najstaršie, postavili ho
ešte začiatkom 20. storočia.
Na omši sa zrazu zozimelo,
ba veriacich pokropil dážď.
Na začiatku júla sa netradične
ochladilo. Ďalšie omše
U Blažkov a U Gaša už boli
v teplejšom, príjemnejšom po-
časí. Horúce leto sa najviac
prezentovalo počas omše Pri
cintoríne. Pobožnosť v  Niž-
ných Vaniach, ktorá sa konala
hneď na druhý deň, prekva-
pila dosť prudká búrka. 
Určite budú veriaci na ňu spo-
mínať. O  týždeň neskôr už
zasa bolo pravé slnečné letné
počasie pri kaplnke U Hacka.

Podobné to bolo aj v Jedlič-
níku a vo Vyšných Vaniach,
kde je najvyššie položená 
kaplnka. Postavili ju počas
prvej svetovej vojny. 

Púť po krásňanských 
kaplnkách „Tour de Krásno“
pokračovala v ďalších Božích
stánkoch – U  Kuljovských,
v  Kalinove, Pri stanici,
U Šustkov, U Gundáša aj pri
storočnom kríži vo Vlčove.

Omše pri
jednotlivých
kaplnkách
celebrovali
naši kňazi 
de kan ICLic.
Mgr. Marian Vojtek,
poverený správca miestnej 
farnosti, a  kaplán Mgr. 
Michal Tichý.

LAH
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Kaplnkovú púť absolvovali stovky veriacich
stretávanie sa na sv. pri kaplnkách každoročne priláka zástupy veriacich. sv. omše pod holým
nebom v krásnej prírode sú mimoriadne obľúbené.

Čas umierania a života

85 rokov
Verona Grapová

Anna Kormancová

80 rokov
Alžbeta Labáková
Anna Ďuranová
Anna Kolenová

75 rokov
Anton Lehocký
Štefan Janošík

70 rokov
Mgr. Oľga Poláčková

Jozef Kučák
Jozef Poništ

Marie Gargulová
Michal Gáborík
Marta Čaradová
Emília Targošová

Elena Buková

jUBILAnTI
september – október 2019

Ján Parišek, Eliška Kocifajová, Adam Mackovčák, 
Šimon Švaňa, Šimon Nadzam, Adam Zelina, 

Zuzana Sviteková, Jakub Kubica, Samuel Kufel, 
Timotej Macura, Mathias Zaťovič, Matej Mičica, 

Miroslav Varmus, Sofia Vošková

Matrika
noví spoluobčania

Pavol Suriak a Simona Lastovicová 
Roman Serafín a Terézia Stehlová 

Jakub Jánošík a Oľga Beláková
Martin Škerenčák a Michaela Vaňovcová 

Daniel Mihalda a Simona Skaličanová
Miroslav Baroniak a Eva Gavláková
Marián Seko a Klaudia Hrušková
Peter Jurga a Kristína Ondreášová
Marek Pagáč a Martina Jacková

Lukáš Šustek a Marika Gavláková

Povedali si áno

Ján Kubuš, Irena Ďuranová, Jolana Kormancová, 
Verona Pošteková, Ing. Emil Švábik, Emil Harcek, 

Mária Ignačáková, Anton Lehocký, Janka Mahútová,
Peter Ďurana, Ján Kubiš

navždy nás opustili

Búrlivé jesenné vetry nám ukazujú,
aký krehký a  zraniteľný je náš
život. Uvedomujeme si, že urči-

tým životným búrkam sa nevyhneme;
v  nich sa stávame neistými a  môžu
otriasť aj našimi životnými konceptmi,
našimi plánmi, predstavami a perspektí-
vami ako zemetrasenie. Vidíme v  tom
konfrontáciu s našou konečnosťou,

s  naším umieraním, s  našou vlastnou
smrťou. Október prechádza do 
novembra a  tento čas nám umožňuje 
so svojimi mnohorakými zvykmi na cin-
torínoch spriateliť sa s naším umieraním.

Mnohí veriaci ľudia, žijúci intenzívne
svoje kresťanstvo, sa neustále naučia 
prikývnuť svojej konečnosti, aby sa mohli
zasadiť vo väčšej vnútornej slobode plnej
vízii pre ľudskejší svet. Priznajme, že čím
viac je smrť v našom spoločnom živote
tabuizovaná, tým viac chradne.

Tvárou v  tvár smrti zažívame 
najintenzívnejší život, a preto si nielen
môžeme, ale aj musíme navzájom pomá-
hať učiť sa dôstojne žiť, ale aj zomrieť.
Ako kandidáti večnosti nemôžeme mať
strach pred smrťou, hoci aj žijeme a 
vážime si s úctou tento pozemský život.
Máme skôr strach pred tým, že sa stráca
úcta k  životu, a  teda i  k  umieraniu
a smrti.

Pokúšame sa deň čo deň vrásť do ná-
deje, že smrťou sa narodíme v  Bohu. 
Proces narodenia sa neuskutočňuje bez
bolesti, súčasne sa otvára netušený nový
život. Tak sa každodenne učíme zomie-
ranie prijímať v našich malých sklama-
niach a prekrížených nádejach, aby tým
narástla v nás tá sila dôvery, ktorá vie 
povedať smrti svoje áno. Aj pravidelná

návšteva cintorína nás konfrontuje
s vlastnou smrťou. „Konkrétne si pred-
stavím, že ma tu niekedy pochovajú. Nie-
kedy sa rozširuje pri tej myšlienke pocit
uloženia, príchodu, a niekedy sa vo mne
všetko vzpiera, lebo by som chcel toho
zažiť ešte veľa. Akékoľvek by tieto proti-
chodné pocity boli, v diskusii s umiera-
ním, smrťou a smútením zažijem veľkú
životnú intenzitu. Preto sú nariekanie
a smútenie pre mňa rozhodujúce témy
na spirituálnej ceste. Uverejnil som 
vo svojej knihe Prajem ti anjela útechy
15 listov pre smútiacich, v ktorých dodá-
vam odvahu podporovať sa navzájom
v smútku, náreku a smrti. Lebo na prahu
medzi životom a smrťou môžeme prísť
k  skúsenosti, že v mnohých životných 
situáciách neexistujú patentové recepty.
Keďže je pre mnohých ľudí toto zdanlivo
– nemôcť nič robenie – neznesiteľné,
žiaľ neurobia ani to, čo by bolo 
prospešné. Totiž bez slov byť jednodu-
cho jemnocitne tu,“ hovorí náboženský
spisovateľ Pierre Stutz.

„Dušičkové“ dni nám ponúkajú, aby
sme mohli vnútorne prijať toto tajom-
stvo života, rastu a umierania, ale aj ná-
deje v nový život s Bohom v jeho plnosti.

Marian Vojtek 
dekan-farár

Ikona s relikviami 
sv. Františka a sv. Kláry

Do našej farnosti 23. septembra
2019 bola prinesená Ikona
Král�ovnej františkánskej rodiny.
V utorok večer sa v Kostole sv.
Ondreja pomodlili františkánsky
ruženec a konala sa svätá omša
za členov bratstva sv. Františka.

Posledná sv. omša sa konala pri kaplnke na cyklotrase.

Sv. omša pri kaplnke 
U Sýkorov.

Sv. omša pri najmladšej
kaplnke U Hackov.



14Krásňan ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 15Krásňan

Turistický pochod sa konal prvýkrát a prechádzal našimi krásnymi osadami, ktoré sú označené
taľbuľami. Pri tejto príležitosti vyšla knižka Prechádzky osadami Krásna nad Kysucou, ktorú si
ako prví na cesty vzali práve účastníci pochodu. aj toto nové podujatie podporuje záujem o naše
korene a krásne ožívajúce osady.

Futbalový sviatok v stredu 11. septembra 2019 v Krásne sledovalo cez 1200 divákov. spartak
Trnava jasne potvrdila svoje kvality, keď o postupe rozhodla už v prvom polčase tromi gólmi.
Výsledok zápasu napokon bol TJ Tatran Krásno nad Kysucou – Fc spartak Trnava 0:4 (0:3).
Góly: 20' r. Tavares, 27' M. Kelemen, 40' F. dangubić, 88' B. Mitrea (11 m).

Spartak Trnava v Krásne

Stredná odborná škola drevárska a sta-
vebná v Krásne usporiadala 14. ročník
Medzinárodného turnaja v minifutbale
o Putovný pohár predsedníčky Žilin-
ského samosprávneho kraja, ktorý sa
uskutočnil 4. októbra 2019. 

Zišli sa tu súperi z  Poľska, Čiech
a Slovenska z týchto škôl: Zespól Szkól
Budowlano-Drzewnych Zywiec, Střední
škola nábytkářská a obchodní Bystřice
pod Hostýnem, Stredná priemyselná
škola informačných technológií KNM
a SOŠ technická Čadca. 

Medzinárodného turnaja sa zúčast-
nil primátor mesta Krásno a poslanec
ŽSK Ing. Jozef Grapa a zástupcovia zú-

častnených škôl. Na víťaznom 1. mieste
sa umiestnilo družstvo zo Strednej prie-
myselnej školy informačných technoló-
gií z KNM. Z tejto školy bol vyhlásený
najlepší brankár Tomáš Holák. 2.
miesto obsadilo družstvo zo Strednej
odbornej školy technickej z Čadce a jej
žiak Tomáš Hofer bol vyhlásený za naj-
lepšieho hráča. Zespól Szkól Budow-
lano-Drzewnych Zywiec a jej družstvo
skončilo na 3. mieste. SOŠ drevárska a
stavebná Krásno získala 4. miesto a na
5. skončila Střední škola nábytkářská a
obchodní Bystřice pod Hostýnem. Mgr.
M. Gavenčiaková 

Medzinárodný turnaj v minifutbale 
o Putovný pohár predsedníčky ŽSK

Peter Plánka, žiak 9. c triedy
Základnej školy Krásno nad

Kysucou. dňa 21. septembra
2019 sa zúčastnil Majstro-

vstiev slovenska v Košiciach
v kategórií starší žiaci, a to
behu na 1000 metrov cez

prekážky. ZísKaL MEdaILu 
MaJsTra sLoVEnsKa.

Získal zlatú 
medailu v behu

NOVÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE
Krížom-krážom osadami

Turistický pochod Krížom-
krážom osadami sa uskutoč-
nil 31. augusta 2019.
Podujatie zorganizoval Turis-
tický oddiel HKO v spolu-
práci s mestom Krásno nad
Kysucou. 

Pochodu sa zúčastnilo cez
60 turistov a nadšencov.

Účastníci tohto skvelého
podujatia mali možnosť spoz-
nať Krásňanské osady, poko-
chať sa krásnou prírodou,
tradičnou ľudovou architektú-
rou, vychutnať si očarujúce
panoramatické výhľady, otes-
tovať svoje fyzické schopnosti
a v neposlednom rade nadvia-

zať nové priateľstvá. 
Na výber boli 3 trasy,

všetky so začiatkom pri Mest-
skom úrade v Krásne nad Ky-
sucou:
MODRÁ TRASA mala 11,5
km (časovo približne 4,5
hod.) – viedla od MsÚ – U
Gavlasov – U Šustkov – U
Grapov – U Jantov – Vlčov –
Zákysučie – MsÚ 
ZELENÁ TRASA v dĺžke 20
km (približne 7,5 hod.) od
MsÚ – U Gavlasov – U Šust-
kov – Vojtov vrch – U Macu-
rov – U Drozdov – Nižné
Vane – Vyšné Vane – Vodáreň
– MsÚ. 

ČERVENÁ TRASA najdlhšia
trasa mala 30 km (približne
11,5 hod.) od MsÚ – U Gavla-
sov – U Šustkov – Vojtov vrch
– U Macurov – Dunajov – U
Drozdov – Nižné Vane –
Vyšné Vane – U Gašov – U
Šurabov – Most lásky a pria-
teľstva – U Kuljovských – U
Lastovicov – Kalinový vrch –
U Hackov – Estakáda – MsÚ. 

Medzi turistami sme mali
kolegu Eduarda Koprnu,
ktorý aj fotil. Jeho skupine sa
podarilo zvládnuť približne
23 km (úroveň Zelenej trasy).
Najťažšie a zároveň najkritic-
kejšie bolo stúpanie na Vyšné

Vane v obedňajších hodinách,
kedy slnko poriadne pálilo.
Výstup úspešne zvládli a po-
kochali sa okolitým prostre-
dím. Nádherný bol výhľad na
Bystrickú dolinu z rozhľadnev
Zborove. Odmenou pre všet-
kých bolo vychladené pivko a
chutná klobása, ktoré ich po
túre čakali v reštaurácii
Lapek. Tešíme sa na pokračo-
vanie tohto úspešného podu-
jatia. 

Text a foto: EK
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Medzinárodný hokejový turnaj 
O pohár primátora mesta
V sobotu 28. septembra 2019 sa v MM aréne po prvýkrát uskutočnil hokejový turnaj o pohár
primátora mesta Krásno nad Kysucou. od začiatku boli zápasy vyrovnané. 
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Postup zo skupín si zabezpe-
čil tím Falcons Čadca a tím
HC Pohoda vďaka lepšiemu
skóre. Vo vyraďovacej časti
sa stretli tímy z 1. miesta s
tímom z 2. miesta druhej ta-
buľky. V prvom vyraďova-
com zápase o finále zdolal
tím Falcons Čadca tím

ČSSR 4:1 a tak si zabez-
pečil postup do finále.

V druhom zápase sa
stretli tímy HC Pohoda a
Ochodnica. V napína-
vom zápase strhol výhru
na svoju stranu tím
Ochodnica výsledkom
2:0 a stal sa druhým fina-

listom. V súboji o 3.– 4.
miesto sa stretli tímy ČSSR a
HC Pohoda. Výsledok bol
celkom jednoznačný. ČSSR
porazilo HC Pohoda vysoko
4:0, a tak sa stali bronzovými
medailistami. 

Vo finále sme videli obrat

práve Ochodnice, ktorá pre-
hrávala 0:1 a napokon vy-
hrala zaslúžene 3:1 a
porazila tím Falcons Čadca.
Víťazom 1. ročníka o pohár
primátora mesta Krásno nad
Kysucou sa stal tím Ochod-
nica. Srdečne gratulujeme.

ocenenia HráČov
najlepší brankár: vlado chromčák (ochodnica)

najlepší strelec: radek blažek (ochodnica)-4 góly, 
milan Škrobánek (ochodnica)-4 góly

najlepší hráč: miroslav miko (Hc pohoda)

all Star (výber najlepšej 6-ky turnaja):
(b) vlado chromčák (ochodnica)

(D) peter kráľ (ČSSr)
(D) michal macek (falcons Čadca)

(f) radek blažek (ochodnica)
(c) miroslav macek (falcons Čadca)

(f) miroslav miko (Hc pohoda)


