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DEŇ UČITEĽOV 2017

28. marec je deň, kedy si pripomíname narodenie
významného učiteľa národov Jána Amosa Komenského,
teda Deň učiteľov. V piatok 31. marca 2017 sa v
Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou zišli pedagogickí zamestnanci, aby si prevzali ocenenie za obetavú
prácu.
Už od útleho detstva sa podieľajú na formovaní našej
osobnosti, spolu s rodičmi a výchovnými pracovníkmi.
Nie je to ich zamestnanie, ale povolanie, poslanie, ktoré
vykonávajú s láskou a pokorou na vysokej odbornej
úrovni. Každý z nás si rád zaspomína na svojich učiteľov. Veď do prvého ročníka sme prišli ako nepopísané
listy a oni nás trpezlivo a pomaly viedli cestičkami
poznania, zapaľovali v nás záujem o nové, neznáme a
krásne. Pozorným zrakom sledovali naše úspechy i neúspechy. Stali sme sa ich deťmi, o ktoré sa s láskou a
pochopením starali. Snažili sa nám primeranými formami a metódami priblížiť to nové vo svete vedy a techniky, estetiky či umenia, aby sme boli nielen múdri, ale aj
dobrí, chápaví k problémom iných, ochotní pomôcť tým,
ktorí to potrebujú.
V slávnostnom príhovore sa primátor mesta Jozef Grapa
poďakoval všetkým učiteľom, ktorí sa snažia urobiť z
nás ľudí. Vyjadril im našu úctu, uznanie a zaželal im,
veľa pevného zdravia, spokojnosti v rodinách, aby sa

každý deň do školy tešili a domov odchádzali spokojní
s výsledkami svojej práce.
Za mesto Krásno si prevzali svoje ocenenie:
ZŠ Krásno nad Kysucou – Mgr. Renáta Zátková, Mgr.
Jana Kuljovská, Mgr. Marcela Brisučiaková, PaedDr.
Mária Kováčiková
MŠ Krásno nad Kysucou – Viola Macurová
ZUŠ Krásno nad Kysucou – Mgr. Jaroslava Jelínková
Po odovzdávaní Komenského plakiet, pripravilo pre
všetkých učiteľov mesto Krásno nad Kysucou hudobný
program v podobe vystúpenia herca, speváka a zabávača Štefana Skrúcaného.
Práca učiteľa je nadčasová, pretože ako povedal už
dávno Ján Amos Komenský: Učiteľ bude vždy ten, ktorý
v spoločnosti ,,vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
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Vzácna návšteva biskupa Tomáša Galisa

Veriacich v našom meste určite potešila informácia o tom,
že v utorok 25. apríla 2017 príde na pastoračnú návštevu
diecézny biskup mons. Tomáš Galis. Pastoračná návšteva
začala na farskom úrade, ale tak ako dobrý pastier, vybral sa
otec biskup i za svojimi veriacimi. V dopoludňajších hodinách
sa stretol s tými najmladšími žiakmi základnej školy, kde ho
sprevádzal primátor mesta, riaditeľ školy a kňazi z našej
farnosti i z biskupstva. Žiaci ho milo privítali a usporiadali
biskupovi program, v ktorom predstavili prácu školy, ale najviac
času venovali tomu, aby sa mohli porozprávať s biskupom o
jeho živote, mladosti, ale i doterajšej práci. V diskusii boli pred-

nesené veselé i vážne otázky a
často sa sálou niesol smiech. Potom
sa otec biskup vybral za tými staršími, na strednú odbornú školu
drevársku a stavebnú, kde sa živo
zaujímal o študentov, najmä odkiaľ
pochádzajú a čo študujú. Pri
návšteve dielní pri ukážke praktického vyučovania ocenil najmä remeselníkov – drevárov, čalúnnikov i
murárov a pripomínal im, že remeslo má zlaté dno. Povzbudzoval ich v
tom, aby z nich boli dobrí remeselníci, ktorých je nedostatok nielen u
nás, ale aj vo svete a uviedol prípady
či už z Talianska alebo iných štátov. O situácií v škole ho informoval riaditeľ školy spolu so svojimi spolupracovníkmi. Spolu s
primátorom sa odobrali na mestský úrad, kde prerokovali
spoluprácu farského úradu, ako aj informácie o činnosti
diecézy. Primátor rozobral tému možného zriadenia dekanátu
v Krásne nad Kysucou. Okrem pracovných vecí diskusia
pokračovala súkromným rozhovorom o rodine, o činnosti
diecézy a o výchove detí ku kňazskému povolaniu. V
popoludňajších hodinách navštívil biskup osady U Sýkory,
Nižné Vane, U Kuljovských a U Lastovicov. Záver dňa patril celebrovaniu sv. omše biskupom vo farskom kostole sv. Ondreja.

Workshop pre život a turizmus
V dňoch 21. až 23. apríla 2017 prebiehal Workshop k rozvoju mesta a jeho
budúcnosti. Na trojdňovej akcií sa
zúčastnilo 20 významných architektov z Poľska, Čiech a Slovenska, ktorí
realizovali svoje projekty vo významných európskych mestách. Celú akciu
priblížil koordinátor projektu architekt Milan Šuška.
„Tento Worshop sa uskutočnil cez
víkend a v jeho priebehu sa uskutočnil
tiež terénny prieskum. Jeho účastníci si
mohli ohmatať územie a následne
navrhnúť drobné zásahy do krajiny,
ktoré by mohli Krásno zatraktívniť nielen pre občanov, ale aj turistov.
Architektov – krajinárov sme rozčlenili
do tímov, ktoré obišli celé územie.
Záverečný tretí deň nebudú žiadne
výsledky pre verejnosť, ale pre architektov sú poznávacie, z ktorých vzídu ich
nápady. Tie, ktoré schváli mesto. Za
mesiac, keď bude Workshop pokračovať
budú prvé výsledky a na vernisáži sa

oboznámia s návrhmi. Teda na začiatku
vznikne koncept s nápadmi, budú
schválené a vybrané miesta k nejakým
drobným zásahom. Musím povedať, že
architekti sú nadšení touto krajinou“.
V piatok v priestoroch Kysuckého
múzea prezentovali architekti – krajinári svoje realizované diela. Samuel
Netočný, ktorý má korene na
Kysuciach, pracuje vo viedenskom
ateliéri. Predstavil kaplnku Vzkriesenia v regióne Poprad.
„Workshop sa organizuje aj najmä
z dôvodu, aby architekti – krajinári
navrhli riešenia pre zlepšenie života
našich občanov a tiež zatraktívniť mesto
pre návštevníkov v rámci turizmu.
S využitím cyklotrasy, múzea, historických mostov a ďalších zaujímavosti. Ide
nám tiež o rozšírenie medzisídliskových
projektov, autobusových zastávok a ďalšie, ktoré architekti zapracujú do svojich
projektov. V nedeľu bol záverečný
výstup s náčrtmi a myšlienkami, ktoré

sa v priebehu niekoľkých týždňov
vyhodnotia a tie najlepšie sa spracujú do
realizačných projektov. Na vstupnom
stretnutí sme si povedali akú máme
predstavu, čo by sa v Krásne dalo ešte
vylepšiť. Príprava na túto akciu trvala 3
mesiace a medzi našimi občanmi koloval
dotazník, v ktorom sa mohli občania
vyjadriť čo by chceli v meste vylepšiť.
Našou podmienkou bolo, že návrhy,
skice a projekty budú aspoň načrtnuté
a tie, ktoré vyberieme bude sa uvažovať
o ich realizácií a tiež sa určia podmienky. Dohodli sme sa, že to musia byť udržateľné projekty z prevádzkového hľadiska a realizovateľné“, povedal primátor mesta Jozef Grapa. Ešte je
potrebné dodať, že vybrané projekty
by sa mali začať realizovať v budúcom roku.
PM
Workshop je financovaný z prostriedkov
OOCR Malá Fatra
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MM Arénu sprevádzkujú za pol roka

Vizualizácia ako bude MM Aréna
vyzerať vo finále.
Výstavba nového zimného štadióna a multifunkčnej budovy MM
Arény v Krásne je v poslednom čase
často spomínannou témou. Ako
pokračuje stavba sa mohli presvedčiť
vo štvrtok 13. apríla 2017, primátor
mesta Jozef Grapa, poslanec NR SR
Ján Podmanický a starostovia
kysuckých obcí. S celou stavbou ich
na malom kontrolnom dni oboznámil úspešný podnikateľ Miroslav Martykán. Prehliadka stavby začala
v hokejovej hale, ktorá je kompletne dokončená, zatiaľ
však bez ľadu. Pod budúcou ľadovou plochou sa
nachádza 22 kilometrov potrubia, v ktorom bude 1,2
tony čpavku.
Potom sa presunuli do srdca zimného štadióna do
strojovne, v ktorej budú pracovať dva výkonné kompresory. Strojovňa je komplet hotová, spustí sa až otvorením
celého športového areálu. Všetko teplo, ktoré sa bude
vyrábať pri chladení využijú na dokurovanie časti športového komplexu. Zimný štadión má svoju vlastnú
studňu, ktorá bude zásobovať technológiu chladenia. Na
ostatné činnosti sa bude používať pitná voda zo štátneho
vodovodu. Hostia prešli aj ďalšími priestormi – priestormi vodného sveta, detského sveta a diagnostickou miestnosťou, v ktorej je vykurovanie umiestnené v stenách
a nie v podlahe z jednoduchého dôvodu. V tejto silovej
časti stroje zaberajú veľa priestoru a kúrenie by bolo
neúčinné, má aj ďalšiu prednosť, dá sa využívať aj na
chladenie. Investor sa snaží dokončiť stavbu, čo najskôr,
avšak kvôli náročnosti stavby a projektu sa termín
otvorenia posunul. Prehliadka športového areálu skončila opäť na budúcej ľadovej ploche. Tu si starostovia
vyskúšali ochranné plexiskla a tiež sa vžili do úlohy
hokejistov a vyskúšali striedačku, na ktorej zapózovali
pred objektívom.
Podnikateľ Miroslav Martykán na otázku ako vznikol
nápad postaviť takýto športový komplex sa usmial:
„Keď som pred štyrmi rokmi tento areál kupoval, dlho som
rozmýšľal, čo tu vybudovať pre občanov Kysúc. Nad projektom som dva roky premýšľal. Napokon vzniklo rozhodnutie,
aby Kysučania nechodili na športoviská do Čiech, ale aby mali
športové vyžitie tu na Kysuciach, postavím tu zimný štadión.

Splnil sa mi sen a dnes vidíte, že projekt je skutočnosťou.
Verím, že prinesie pre celé Kysuce veľmi zaujímavé športové
vyžitie pre všetkých mladých ľudí. Náklady na stavbu si
nechám pre seba. Je to veľká čiastka a myslím, že návratnosť je
v nedohľadne. Za pol roka, ak všetko dobre pôjde, bude zimný
štadión slúžiť širokej verejnosti. Areál bude v prevádzke po
celý rok a mesačné náklady len na energie predstavujú 30 tisíc
Eur. Možno, že tu vyrastú aj talenty a nádejní hokejisti, ktorí
tu budú začínať, sa po čase objavia buď v KHL alebo v HNL
a budú v dobrom spomínať moje meno“.
Nachádza sa tu reštaurácia so 70 miestami s výhľadom
na ľadovú plochu, detský svet, posilňovňa, squashové
ihriská a dve malé telocvične, vodný svet, v ktorom sú 4
sauny, zrkadlové priestory s oddychovou zónou
a špičková diagnostika hokejistov, moderné športovanie – crossfit, moderný fitnes, kulturistika, pre ženy
pilates, funkčné tréningy, TAE-BO... Všetci prítomní boli
s týmto areálom nadšení. Veľkú radosť prejavil aj primátor mesta Jozef Grapa. „Je to nádherný zimný štadión,
pre naše mesto to bude priestor, kde sa budú ľudia
schádzať a využívať aj vodný svet, ktorý v meste
nemáme“.
PM
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ČIERNE SKLÁDKY ničia prírodu a krásu nášho mesta

Vážení občania, v našom meste sa nám dlhodobo nedarí
naučiť niektorých našich spoluobčanov ekologicky myslieť a chrániť životné prostredie. Svoj odpad, prípadne
odpad zo svojich prevádzok a podnikateľskej činnosti sú
schopní vyviesť na miesta, ktoré nielen špatia vzhľad
krajiny, ale priamo ohrozujú prírodu a život v nej (rieky,
potoky). Aj keď mesto sa snaží predchádzať takýmto
javom, či už zakúpením a rozmiestnením nových nádob
na separovaný odpad, keď sme v meste rozmiestnili 160
veľkoobjemových nádob na separáciu skla, plastov, tetrapakov, kovových obalov a papiera, taktiež sme zakúpili a rozmiestnili 550 domových nádob na separovanie
plastov, tetrapakov a obalov z nápojov. Vybudovali sme
nový zberný dvor, ktorý je otvorený pre verejnosť od
1. januára 2017 – 2-krát v týždni a od 1. apríla 2017
chceme rozšíriť prevádzku zberného dvora na 4-krát
týždenne aj v sobotu od 8.00 – 13.00 hod. Aj napriek
tomu je to pre niektorých nezodpovedných nepostačujúce a z nevedomosti alebo preto, aby ušetrili pár eur zo

svojho rozpočtu a najmä živnostníci a podnikatelia na
svojej prevádzkovej činnosti, vyvážajú odpad na nezákonné skládky do prírody, ktorých odstránenie stojí tisíce eur. Chceme však upozorniť takýchto nezodpovedných obyvateľov, že vyvezenie odpadu mimo miesta
na to určeného je podľa novely zákona trestný čin a pri
zistení páchateľa mu hrozí dokonca trest odňatia slobody. Čierne skládky nevytvárajú len naši spoluobčania
a podnikatelia, ale častokrát i občania mimo Krásna,
ktorí tu odpad dovezú. Prosíme všetkých občanov, aby
na mestský úrad nahlásili takýchto znečisťovateľov, prípadne odfotili a poslali záznam z takejto činnosti.
Taktiež prosím všetkých našich občanov, aby využili
možnosti, ktoré mesto ponúka a odpad uskladňovali do
rozmiestnených nádob, prípadne doviezli na zberný
dvor. Bez pomoci Vás občanov nebude Krásno čisté a
množstvo financií, ktoré dávame do odstraňovania
takýchto skládok každým rokom narastá. Tieto peniaze
sú naše spoločné a môžeme ich využiť oveľa efektívnejšie, či už na rekonštrukciu chodníkov, výstavbu športovísk, vytvorenie oddychových zón, opravu a budovanie
detských ihrísk, alebo na činnosť kultúrnych a športových spolkov. Nezodpovedná činnosť sa prejavuje práve
teraz na jar, keď niekoľkomesačné devastovanie prírody
zakrýval sneh. Mesto organizuje pri príležitosti Dňa
zeme akciu "Vyčistime si naše Krásno, nech je opäť
krásne". Vyzývame všetkých dobrovoľníkov, občianske
združenia a spolky, športovcov, poľovníkov, hasičov, študentov a žiakov, ako i všetkých občanov, aby sa v tomto
období zapojili do čistenia a upratovania nášho mesta,
ale nielen v jeden deň, snažme sa o to celý rok, aby sme
to tu mali krásne a čisté.

DEŇ ZEME

Po tuhej zime sa rýchlo ohlásila jar a s tým spojené
jarné práce. Tohtoročná tuhá zima zanechala následky
na našich cestách a chodníkoch a tak sme sa tento rok,
o čosi skôr ako inokedy, dali do jarného upratovania.
Tento rok nám prvýkrát pomáha i čistiaci stroj, ktorý
mesto zakúpilo z dotácie poskytnutej Envirofondom.
Tento pomocník nám umožní rýchlejšie vyčistenie
chodníkov a ciest od posypových materiálov po zimnej údržbe.
Deň Zeme sa každoročne koná 22. apríla 2017 a vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia. Do čistenia sa zapojili aj zamestnanci mestského úradu a v utorok 4. apríla 2017 sa intenzívne
venovali upratovaniu neporiadku, ktorý sa po roztopení snehu a silnom vetre objavil takmer v celom
meste. Vyčistili celú dĺžku trávnatej plochy nábrežia
rieky Kysuca, popri cyklotrase od kultúrneho domu
smerom k pošte. Po tomto dni štafetu prebrali žiaci zo
Základnej školy a Strednej odbornej školy drevárska a
stavebná.

Pracovné stretnutie
na mestskom úrade
Vo štvrtok 13. apríla 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Jozefa Grapu s predsedom Žilinského
samosprávneho kraja Jurajom Blanárom a s poslancom
Národnej rady Jánom Podmanickým. Na stretnutí sa okrem
aktuálnej situácie v Krásne preberala aj situácia okolo
dostavby diaľnice D3 a prípustná pomoc zo strany župana
ako aj poslanca NR. Zhodli sa, že táto problematika sa bude
riešiť spoločne s petičným výborom. Ochota všetkých zainteresovaných pomôcť k urýchleniu dostavby D3 je veľká,
preto dúfame, že spojenie síl nám pomôže k splneniu
stanovených cieľov, ktoré trápia všetkých Kysučanov. Bola
prerokovaná pripravovaná rekonštrukcia strechy Kultúrneho
domu v Krásne a venovali sa projektom, ktoré sú financované z fondov Európskej únie. Župan, ako aj poslanec NR
prejavili uznanie, že sa naše mesto rozvíja správnym
smerom. Primátor im poďakoval za doterajšiu spoluprácu a
pomoc pri presadzovaní záujmov v prospech mesta i regiónu.

Krásňan
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Krížová cesta do Gavlasa

Súčasťou sviatku Veľkej noci
v našom meste býva už tradične
krížová cesta. Sprievod veriacich
začal aj tento rok svoju púť pri
Kostole sv. Ondreja a pokračoval
potom do osady U Gavlasa.
Počasie na Veľký piatok, keď sa
krížová cesta po Zelenom štvrtku
organizovala, vyšlo nad očakávanie. Aj keď zrána spŕchlo, v priebehu dopoludňajších hodín sa
obloha postupne vyjasnila. Veriaci
prešli ulicami mesta. Na čele
sprievodu bol kríž, ktorý pripomínal utrpenie Ježiša Krista. Niesli
ho vždy dvaja veriaci a striedali
sa. Spolu s nimi kráčali duchovní

našej farnosti spolu s miništrantmi. Krížovú cestu viedli farár
Marian Vojtek a kaplán Samuel
Sojčák. Pri každom zastavení krížovej cesty sa s veriacimi pomodlili a pokračovali v púti. Postupne
sa k sprievodu pridávali ďalší
veriaci. Boli medzi nimi celé rodiny s malými deťmi.
U Gavlasa pri kaplnke sa krížová
cesta skončila. Veriaci si so sebou
priniesli kamienok a položili ho
ku krížu venovanému misiám.
S kamienkom si každý prítomný
doniesol k Božím mukám svoje
starosti, teda všetko to, čo ho trápi,
aby sa s Božou pomocou s neresťa-

mi a neduhmi vyrovnal.
Veľkonočné sviatky pokračovali
Bielou sobotou a radostným
Zmŕtvychvstaním. Počas
Veľkonočnej nedele
a Veľkonočného pondelka sa už
mohlo veselo šibať a oblievať. Aj
keď počasie nebolo ideálne, skôr
pravé aprílové, nič neubralo na
radosti, s akou sa sviatky slávili.
LH

Nitriansky biskup Viliam Judák bol v Krásne

V piatok 7. apríla 2017 sa konalo slávnostné zasadnutie
Vedeckej rady Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou.
Zúčastnil sa ho aj primátor mesta Jozef Grapa. V úvode
sa prihovoril zúčastneným a privítal ich v našom meste.
V zasadačke pobočky múzea sa stretli odborníci z
popredných univerzitných, výskumných inštitúcií s

múzejníkmi. Cieľom stretnutia bola diskusia o dosiahnutých výsledkoch a smerovaní Kysuckého múzea do
roku 2020. Zasadnutia sa zúčastnil cirkevný historik a
biskup Nitrianskej diecézy, Jeho Excelencia Viliam
Judák. Primátor ho zvlášť privítal.
Jeho Excelencia Viliam Judák sa narodil v Harvelke na
Kysuciach. V rokoch 1980 – 1985 študoval na
Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave. 16. júna 1985 bol v Nitre vysvätený na kňaza
nitrianskej diecézy. Pôsobil na viacerých miestach.
Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za diecézneho biskupa Nitrianskeho biskupstva. Biskupské svätenie prijal 16. júla 2005 z rúk dovtedajšieho nitrianskeho
biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca. Je autorom
viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Zaoberá sa obdobím
kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Ovláda nemecký a taliansky
jazyk. Je držiteľom mnohých ocenení v rámci Slovenska.
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Mesto sa teší zo schváleného
cezhraničného projektu
Rok 2017 sa v Meste Krásno nad
Kysucou bude niesť v znamení realizácie projektu s názvom ,,Výstavba
cezhraničnej slovensko-poľskej
turistickej trasy“.
Vedúcim partnerom projektu je
Mesto Krásno nad Kysucou a ďalšími partnermi sú Gmina Rajcza,
Gmina Milówka z Poľska i Obec
Oščadnica spolu s Obcou Dunajov.
Spoločné financovanie projektu je
zabezpečené zo schválenej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z
Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko – Slovenská
republika z EFRR vo výške 3 040
227,61 Eur.
Projekt je zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva
nášho pohraničia. Piati partneri
ležiacich pri hraniciach sa spoja zok-

ruhovanou cyklotrasou, na ktorej
bude dochádzať k propagácii,
ochrane a zvýšení využívania tohto
bohatstva. Očakávaným výsledkom
projektu je vybudované infraštrukturálne zázemie pre voľnočasové
aktivity, teda prezentáciu, ochranu a
rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva zároveň a zvýšenie atraktivity
pohraničného
územia.
Spoločná cyklotrasa vedúca okruhom cez dve krajiny vytvára ľahký a
jednoduchý prístup, ako prilákať
zahraničných návštevníkov – dáva
možnosť prezentovať svoj región v
zahraničí.
Cyklotrasa bude pozostávať z jestvujúcich úsekov a nových projektom
vybudovaných úsekov. Na danej
trase bude množstvo objektov kultúrneho dedičstva, ktoré turisti/obyva-

POZVÁNKA
25. 5. 2017 o 17.00 hod.
Kultúrny dom v Krásne nad Kysucou

telia priamo spoznajú, a to aj vďaka
informačným tabuliam, ktoré budú
pri nich osadené. Riešenie kruhovej
cyklotrasy cez dve krajiny je unikát a
málo vídané riešenie spôsobu ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, pretože Slováci spoznajú
okrem svojho, aj to poľské a Poliaci
naopak.
Veríme, že celková realizácia tejto
myšlienky bude prebiehať bez
akýchkoľvek prekážok a na celkový
výsledok budeme hrdí, budeme sa
tešiť z nárastu turistov a pozorovať
progres na ochrane kultúrneho a
prírodného dedičstva.

Pri príležitosti
MDD

Predpredaj vstupeniek: Mestská knižnica 041/43 85 239,
alebo Mestský úrad – Kultúrne oddelenie kancelária č. 4 – 041/43 08 913

Vstupné: dospelí 7 Eur, deti 4 Eur

Krásňan
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Nová informačná tabuľa na Rázcestí
Vďaka dlhodobej dobrej
spolupráci Mesta
Krásno s vedením SAD
Žilina sa podarilo v
Krásne na autobusovej
zástavke Rázcestie dať
do prevádzky informačnú tabuľu. Je to pilotný
projekt, ktorým sa SAD
Žilina rozhodla ako
prvý v žilinskom kraji
nainštalovať v našom
meste na autobusovej
zástavke Krásno –
Rázcestie, na križovatke
pod mostom štátnej
cesty I/11. Tak ako
povedal riaditeľ SAD Ing. Peter Pobeha, táto zástavka je
jednou z najvyťaženejších dopravných uzlov, cez ktorú
prejde viac ako 20-tisíc cestujúcich z viacerých smeroch
od Žiliny, Čadce či z Bystrickej doliny. Denne tam
zastavuje približne 188 autobusových spojov.
Informačná tabuľa je unikátna v tom, že okrem informácii o príchode autobusov zo všetkých smerov
je pomocou GPS systému prepojená s každým autobusom a ukazuje presne dokonca i meškanie jednotlivých
spojov. Tabuľa je spojená s dispečerským systémom riadenia a informuje cestujúcich o príchodoch, prípadne
meškaní spojov.

Nainštalovanie informačnej tabule ocenil i podpredseda ŽSK Ing. Jozef Štrba, ktorý pripomenul, že spoločne
so SAD plánujú nainštalovať informačné tabule i do
samotných autobusov a prítomní si mohli na jednom z
dvoch autobusov takúto nainštalovanú informačnú
tabuľu pozrieť. V príhovoroch sa prítomní zhodli, že
tento pilotný projekt je v Krásne aj vďaka tomu, že s
vedením mesta je mimoriadne dobrá spolupráca a primátor mesta vie vytvoriť požadované podmienky, aby
sa takéto aktivity vedeli v meste zrealizovať. Potešili
nás i reakcie cestujúcich, ktorí ocenili tento systém
informovania verejnosti. Najmä seniori, ktorí často
nevedeli prečítať papierový cestovný
poriadok si pochvaľovali, že aj keď zabudnú okuliare
už vedia, kedy im príde najbližší autobus či mešká,
alebo ide načas. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa pripomenul, že mesto Krásno chce byť moderným mestom a
okrem iných technológií, ktoré zavádza ani toto nie je
prvá lastovička a mesto chystá modernizáciu všetkých
autobusových zastávok s novým dizajnom i novými
informačnými
technológiami
tak, aby sme
naplnili naše
heslo „Krásno
nad Kysucou –
moderné mesto s
bohatou históriou“.

Zníženie energetickej
náročnosti budovy
mestského úradu
„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Krásno zakúpilo
NOVÝ AUTOBUS
Mikrobus, ktorý slúžil pár rokov pre dopravu našich
kultúrnych súborov, športovcov, žiakov či dôchodcov už minulý rok mal problémy, časté sťažnosti na poruchovosť,
hlučnosť a zlé prepravné podmienky. Vďaka vedeniu SAD
Žilina sa nám podarilo dohodnúť nový autobus, ktorý sa
doposiaľ používal na diaľkovej linke Žilina – Brno. Za symbolickú cenu mesto získalo autobus, za ktorý sa už nemusí hanbiť a naši folklóristi, dôchodcovia, žiaci, športovci a ďalší budú
mať zabezpečenú dopravu na svoje podujatia. Autobus bude
k dispozícii len pre mesto. Má 50 miest na sedenie, klimatizáciu, chladničku, nainštalovaný televízor. Aj toto vybavenie spríjemní cestovanie, najmä na dlhšie trasy. Dúfame, že sme urobili radosť i rodičom žiačikov, ktorí hrajú futbal a mali nepríjemné zážitky z cestovania so starým mikrobusom.

Mesto Krásno nad Kysucou realizuje projekt
spolufinancovaný Európskou úniou na základe
podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby
objektu budovy mestského úradu. Hlavným
výsledkom projektu bude celková úspora spotreby
palív a energie na úrovni 83,00 Mwh/rok.
Názov projektu – Zníženie energetickej
náročnosti budovy mestského úradu v Krásne
nad Kysucou
Hlavný cieľ projektu – Zvýšenie energetických
úspor budovy a zníženie finančných nákladov na
spotrebu energie budovy mestského úradu.
Kontrahovaná výška NFP – 188 753,92 Eur
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Zo života Základnej školy Mládežníckej

Žiaci absolvovali dopravnú výchovu Zápis do 1. ročníka
Mestská polícia v Krásne dňa 22. marca 2017 v rámci
svojej preventívnej činnosti pripravila pre žiakov 2. a 3.
ročníka základnej školy dopravnú výchovu. Žiaci sa
oboznámili s dopravnými značkami v našom meste a
pomocou fotografií im bolo ukázané, kde sa takéto
dopravné značky nachádzajú. Naučili sa ako sa majú
správať na cestách ako chodci, ale aj ako cyklisti. S tým
je spojená osveta o význame nosenia bezpečnostných
pomôcok, ktorými sú cyklistické prilby a chrániče, ale aj
to, že dieťa musí byť vždy videné, k čomu slúžia
reflexné bezpečnostné vestičky, prípadne pásiky. Z
pozorovania mestskej polície bolo zistené, že deti
nezvládajú križovatku na Ulici 1. mája (pri Tescu) najmä
v ranných hodinách, kedy je zvýšená premávka. Preto
sme práve spomínanej križovatke venovali vyššiu
pozornosť a ukázali deťom ako správne prechádzať cez
cestu, pomocou prezentácie. Nadobudnuté vedomosti si
vyskúšali na praktických príkladoch pomocou hier. Na
základe kladných ohlasov, bola mestská polícia požiadaná susednou obcou Zborov nad Bystricou, s
ktorou spolupracuje, o dopravnú výchovu aj pre ich
žiakov Základnej školy.

S prichádzajúcimi jarnými dňami začínajú radosti i
starosti rodičov a detí, ktoré dovŕšia šesť rokov do 31.
augusta 2017. Rodičia týchto detí sú zo zákona povinní
vykonať zápis do 1. ročníka základnej školy. Aj u nás začali
mamičky a oteckovia so svojimi ratolesťami prichádzať na
zápis do Základnej školy Mládežnícka v Krásne nad
Kysucou, kde ich privítali nielen pani učiteľky, ale i žiaci
starších ročníkov a vo dverách budovy aj symbolický vrabčiak. Čas si krátili napr. maľovaním omaľovaniek a inými
aktivitami.
V triedach na zápise ich pani učiteľky skúšali kreslenie
farebnými pastelkami, spoznávať jednoduché geometrické
tvary a iné. Pre nás dospelých možno jednoduché, no pre
detičky zložité veci. Rodičia dostali aj zoznam pomôcok,
ktoré majú zabezpečiť deťom do 1. ročníka, aby mohol
prváčik spokojne nastúpiť do školy so svojimi kamarátmi a
novými spolužiakmi. Pri odchode si mohli vybrať pekný
darček, ktorý im pripravili starší žiaci.
Na zápis žiakov sa prišiel pozrieť aj primátor mesta.
Spolu s riaditeľom Vladimírom Targošom a zástupcami
školy si pozrel školské priestory a diskutovali o vybavení
učební novým nábytkom. Podľa primátora Jozefa Grapu si
zaslúži škola a noví žiaci aj pekný a moderný nábytok.
Doteraz sa budova školy rekonštruovala zvonku, vymenili
sa okná, nainštalovali sa nové kotly s modernou reguláciou
a teraz je čas sa venovať aj jednotlivým triedam. Preto od
budúceho školského roka chceme vynoviť nové triedy nielen pre prváčikov, ale i druháčikov. Primátor poprial
školáčikom najmä veľa trpezlivosti pri zvládaní nových úloh
a detskej radosti, ktorú mali z príchodu do školy. Nech im
nadšenie vydrží ešte dlho a nech ich sprevádza celou školskou dochádzkou.

DETI zo školského klubu
vynášali MORENU
Príchod jarného obdobia je spájaný, okrem iného aj s menej známym zvykom – Vynášanie Moreny, ktorá symbolizuje rozlúčku so zimou. Pripomenutím tejto tradície oživili pani vychovávateľky staroslovanský ľudový zvyk a ukázali deťom ako sa kedysi žilo na dedinách.
Dňa 24. marca 2017 sa vydal veselý sprievod detí zo Školského klubu detí s „vyparádenou“ Morenou po cyklotrase
popri rieke Bystrici do Kalinova. Rozlúčili sa s ňou riekankami a piesňami. Za pokriku, aby už dala pokoj zime, bola
hodená do rieky. Kým ju voda unášala, spoločne privítali JAR – konárikmi ozdobenými farebnými stužkami, veselými hrami, piesňami aj hudobnými tónmi heligónky v podaní Alexandra Ozaňáka, žiaka 3. ročníka. Deti sa posilnili teplým čajom, sladkosťou a s dobrou náladou sa vrátili do školského klubu. Vynášanie Moreny zanechalo v
deťoch nezabudnuteľný zážitok, a tak sa rozhodli, že sa stane v ŠKD tradíciou.

Krásňan
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FAŠIANGY, Turíce,
Veľká noc...
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Fašiangový karneval

Fašiangový karneval sa vo februári 2017 konal aj v ZŠ
Kalinove. Zábava, súťaže a tanec v maskách...

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame fašiangy. Fašiangy sú prechodom medzi zimným a
jarným obdobím. Na mnohých MŠ a ZŠ sa konajú detské maškarné plesy. Preto masky nechýbali ani v našom
meste. V piatok 24. februára 2017 prešiel fašiangový
sprievod v podaní detí zo ZŠ za zvuku heligónky, ozembuchu a rapkáčov po meste a zavítali aj na mestský
úrad. Všetkých prítomných privítal primátor mesta
Jozef Grapa. Na fašiangovú nôtu mu deti zahrali,
zaspievali a zavinšovali, no nezabudli ponúknuť dary,
ktoré primátorovi priniesli – slaninku, chlieb a klobásky.
Spoločne ich previedol po mestskom úrade a ukázal im
aj svoju kanceláriu s primátorskými insigniami, ktoré si
chcel každý jeden vyskúšať. Nakoniec ich ponúkol tradičnými fašiangovými šiškami s džemom. Nezabudol
podotknúť, že bude veľmi rád, keď tradícia fašiangových osláv bude pokračovať aj na budúci rok.

Zo života SOŠ drevárskej

Benefičný koncert ZUŠ

Úspešný benefičný koncert žiakov Základnej umeleckej
školy sa uskutočnil dňa 4. apríla 2017 v priestoroch kultúrneho domu. Cieľom koncertu bolo potešiť a podeliť sa navzájom
svojimi talentami a darmi, aby sme si nimi slúžili a zároveň
získali aj finančnú podporu pre potreby Kysuckej nemocnice s
poliklinikou v Čadci. Na koncerte zazneli skladby na klavíri,
flaute, husliach, či harmonikách. Zaspievali aj radostné hlasy
našej mládeže a svoj talent predviedli tanečné súbory.
Všetkým ďakujeme za účasť a finančný príspevok!

Primátor zavítal do MŠ

Stredná odborná škola drevárska
a stavebná sa zapája do Stredoškolskej
odbornej činnosti. Školského kola sa
zúčastnilo 14 súťažných prác, z ktorých
postúpilo do okresného kola jedenásť. Do
krajského kola postúpilo 10 súťažných
prác. 1. miesto obsadila s prácou Liečivá moc našich lúk
Simona Rucková. Práca Adama Vyšla na Zhotovenie učebných pomôcok na predmet chémia dosiahla 2. miesto. Získali
sme tri 3. miesta. Patrik Manák s prácou Akustické úpravy
v telocvični školy, Tatiana Tkadlecová s názvom Vplyv školských pokusov na motiváciu žiakov učiť sa predmet chémia
a Lenka Slížová s autorským dielom.
MURÁR 2017 – zúčastnili sme sa súťaže odborných vedomostí a zručností v odbore murár, v dňoch 3 – 5. apríla 2017
v SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže Nitra. Súťaže sa zúčastnilo trinásť družstiev zo Slovenska a Česka. Praktické zručnosti
pri murovaní segmentu podľa výkresovej dokumentácie, ktorý
bol ukončený povrchovou úpravou – omietkou. Našu školu
reprezentovali Rastislav Franek a František Bacula – žiaci 2.
ročníka učebného odboru murár pod vedením majstra
odborného výcviku Petra Šusteka. Mgr. M. Gavenčiaková

Dňa 11. apríla 2017 zavítal primátor Jozef Grapa do
Materskej školy Prvosienka, aby pozdravil aj našich škôlkaroch a pedagogických zamestnancov, ktorým odovzdal
malú pozornosť. Spolu s riaditeľkou Annou Šarlákovou si
pozreli priestory škôlky a rozprávali o tom, čo je potrebné
a nevyhnutné urobiť pre lepšie fungovanie tohto zariadenia. Naši škôlkari sa veľmi tešili na vzácnu návštevu.
Pripravili si aj malé vystúpenie v podobe pesničiek a tak
upravili pánovi primátorovi krajší deň.
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Dekan PAVOL ŠPITA
oslávil okrúhle narodeniny

Dekan PAVOL ŠPITA pri
rozlúčkovej sv. omši, 2013
Kostol sv. Ondreja, Krásno

Dekan Pavol Špita,
bývalý správca našej
farnosti v marci oslávil krásne 50. narodeniny. Dvanásť rokov
sa staral o našu farnosť a za to mu patrí
veľká vďaka.
S úctou a vďakou prajeme všetko dobré.
Vyprosujeme Vám
hojnosť Božích milostí, pokoj srdca, dobrotu mysle, veľa zdravia
a veľa pekných chvíľ
v živote a Vašom
poslaní.

PAVOL ŠPITA sa narodil 24. marca 1967, je rodákom z Rakovej. Za kňaza ho ordinovali 17. júna
1990. Pôsobil ako kaplán v Trenčianskej Teplej
(1990 – 1991), v Košeci (1991 – 1992), v Trenčíne
(1992 – 1993) a v Pruskom (1993 – 1996). Od roku
1996 – 2001 bol správcom farnosti Ochodnica a
2001 – 2013 bol správcom našej farnosti Krásno nad
Kysucou. V septembri 2002 mu udelili titul Dekan.
Od roku 2013 sa stal správcom farnosti Teplička
nad Váhom, kde pôsobí doteraz.

Krásňan

Pani Verona Pošteková
oslávila 90 rokov života

Dňa 4. apríla 2017 sa
dožila krásneho životného
jubilea 90 rokov pani
Verona Pošteková z
Krásna Kalinova.
Zablahoželať jej prišiel
zástupca mesta Jaroslav
Pagáč, odovzdal jej krásnu kyticu kvetov a darčekový kôš. Poprial jej veľa
zdravia, šťastia a Božieho
požehnania. Nechýbal ani
zápis do Pamätanej
knihy mesta.
Srdečne gratulujeme!

Roky tak padajú
ako meteory,
jubilant ich strácal
nevie ako ktorý.
Leteli do diaľav
tajomstvá vesmíru
nechajúc za sebou
činov hru nesmiernu.
Horkosť sa tratila,
zbavila reťazí,
dobro sa zaskvelo
a láskou víťazí.
Dožiť sa radosti
kvitnúceho rána
je zázrak milosti,
najkrajší dar Pána.

Stretnutie primátora so SENIORMI

Síce až október je mesiacom Úcty k starším, ale tak
ako primátor sľúbil v príhovore v roku 2016, že úctu k
starším a vďaku treba preukazovať nielen v tomto
mesiaci, ale oveľa častejšie, preto mesto Krásno nad
Kysucou zorganizovalo pre seniorov narodených v
tomto štvrťroku prvé spoločné posedenie. Uskutočnilo
sa vo štvrtok 6. apríla 2017 v miestnej reštaurácii
Kolkáreň.
V príhovore sa primátor Jozef Grapa poďakoval všetkým za prácu, ktorú pre mesto vo svojom celoživotnom
úsilí vykonali. Pripomenul, že tak ako mesto teraz vyzerá je aj veľká zásluha práve našich seniorov a ľudí, ktorí
tu pôsobili a pracovali v predchádzajúcom období. Preto
je našou povinnosťou, aj keď už sú na zaslúžilom

dôchodku sa s nimi občas stretnúť a poďakovať im, aby
nemali pocit, že už sú odložení niekam do kúta a tí, ktorí
vedú toto mesto už o nich nemajú záujem.
Primátor sa okrem stretnutia a poďakovania s nimi aj
poradil, čo v Krásne sa urobilo dobré, čo treba napraviť,
čo treba do budúcnosti pripraviť a ako oni cítia vývoj,
ktorý tu v posledných rokoch nastal.
Všetci prejavili veľkú vďaku za to, že toto stretnutie sa
uskutočnilo. Vyjadrili i presvedčenie, aby takéto stretnutia neboli ojedinelé, ale aby sa pravidelne opakovali.
Seniori si zaspomínali na časy aktívnej práce, vzájomne
sa informovali o spolužiakoch a priateľoch, o ktorých
nevedeli, prípadne nevedeli ako sa ich život vyvíja.
Intenzívne sa zaujímali o dianie v meste, čo sa pripravuje a čo sa bude v Krásne pre nich a pre ich vnukov robiť.
Milo padli najmä uznanlivé slová o tom, ako sa Krásno
mení k lepšiemu a pridali uznanie za prácu vedeniu
mesta, akou je presadiť rôzne vzťahy a riešiť problémy
od ministerstiev počnúc až po samosprávny kraj. V
rámci kultúrneho programu svojím vystúpením potešili
srdiečka babiek a dedkov malí heligonkári.
Primátor mesta je vďačný, že v takom hojnom počte sa
zúčastnili a prijali jeho pozvanie a prisľúbil, že takéto
stretnutia bude organizovať pravidelne. Už teraz sa tešíme na ďalšie vydarené stretnutie s našimi seniormi,
ktoré sa uskutoční v letnom mesiaci júl.

Krásňan
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Uvítanie detí do života 2017
Dňa 28. februára 2017 sa po prvýkrát v tomto roku v
Krásne nad Kysucou uskutočnilo uvítanie detí do života. Za obdobie september 2016 až január 2017 v Krásne
nad Kysucou pribudlo 22 detí, ktoré sa v utorok stretli
na mestskom úrade, kde ich po krátkom programe detí
z Materskej škôlky v Krásne privítal primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. Vo svojom príhovore vyzdvihol najmä
význam rodiny a výchovy. Všetkým drobčekom

JUBILANTI
m a r e c – a p r í l 2 017
90 ROKOV
Verona Pošteková

85 ROKOV
Anna Koňušíková
Hedviga Podhorská
Irena Gavlasová
Justina Miková

80 ROKOV
Anna Galgánková
Vincencia Hornišová
Alojz Ďurana
Irena Kubalová
Antónia Švábiková
Helena Šusteková

75 ROKOV
Mária Janošíková
Ján Šadlák
Jolana Šupicová
Ján Šuráb
Jozef Sýkora
70 ROKOV
Miroslav Svačina
Mária Škoriková
Imrich Macura
Mgr. Milan Jesenský
Jolana Labáková
Jolana Košarová
Marta Mokryšová
Irena Kučerová
Milan Vlček
Božena Dominková
Anna Paulusová

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2017
Máj
Jún

Blažkov
22.
26.

Krásno Kalinov
23.
24.
27.
28.

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

poprial zdravie, krásne detstvo a rodičom veľkú trpezlivosť pri ich výchove. Zoznam detí: Ján Zajac, Júlia
Škorvagová, Charlota
Ďurčanová, Oliver
Belko, Filip Kubišta,
Matteo Sýkora, Ema
Fuňáková, Hugo Kubala,
Jakub Hinko, Patrícia
Glovaťáková, Sebastián
Čimbora, Oliver Voška,
Michal Kyjak, Erik
Petev, Sára Janasová,
Nela Ondrušková,
Katarína Zuzčáková,
Matej Bíro, Ľubomír
Oravec, Samuel Kuchtík,
Daniela Macurová,
Viktória Tomčalová.

MATRIKA
NARODENÍ:
Šimon Capek, Bianka Ihelková,
Adam Švaňa, Lukáš Lehocký,
Rebeka Nadzamová, Daniel Dráb,
Rebeka Zátorská, Alexandra Šurabová,
Richard Šustek, Richard Byrtus,
Nela Kormancová, Lea Tomčalová,
Natália Jancová, Lívia Kováčová
ÚMRTIA:
Pavel Podhorský, Valent Mihalda, Marián
Lehocký, Antónia Ďuranová, Justín Šustek,
Ladislav Novotný, Leonard Valik
SOBÁŠE:
René Pastva a Bc. Patrícia Jurgová
Dávid Koňušík a Božena Ďuranová
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Krásňan

Výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno

Dňa 23. februára 2017 sa v miestnej reštaurácii LAPEK
konala výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno.
Predseda TJ Tatran Krásno Ján Zátek, oficiálne privítal
primátora mesta Ing. Jozefa Grapu a ocenených športovcov a funkcionárov nášho mesta. Priebežne sa svojimi
výročnými správami prezentovali všetky jednotlivé
oddiely, kde spomenuli svoje úspechy z roku 2016.
Zároveň sa prijal do štruktúry TJ Tatran Krásno nový
oddiel Bowlingu a osamostatnil sa Klub Vzpieračov.

• Hokejbal: Adam Greguš
• Cyklistika: Milan Hacek
• Klub otužilcov – Krásňanské mrože: Patrik Šefar

Najlepší športovec mesta za rok 2016
Dominika Brodová

Za reprezentáciu v športe
Emil Chilý, Miroslav Škrobian

Ocenení športovci
• Tenis: Janko Čierňava
• Futbal: Pavol Lastovica
• Stolný tenis: Katarína Stehlová
• Vzpieranie: Dominika Brodová
• Futsal: Tím CF Galacticos: Kamil Koleno
• Futsal: Tím FC Debakel: Juraj Švábik

NEDEĽNÁ TURISTIKA

V nedeľu 19. marca 2017 sa uskutočnila prvá tohtoročná turistická vychádzka v našom meste HKO pri príležitosti
Svetového dňa vody. Zorganizoval ju Klub turistiky Vysoká nad Kysucou a Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Žilina v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou a obcou Vysoká nad Kysucou. Turistickí nadšenci absolvovali trasu dlhú
11 km. Okrem studničiek navštívili viaceré osady a sakrálne a technické pamiatky – kaplnky a historické mosty na území
mesta. Všetci účastníci dostali ako poďakovanie za účasť Pamätný list.
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