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Nové dopravné ihrisko
Deti z elokovaného pracoviska Materskej školy
Krásno – Michálkov dostali k Medzinárodnému dňu
detí jeden výnimočný darček, ktorý im 5. júna 2017
odovzdal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Vďaka iniciatíve pani učiteľky M Březovičovej
a nadácii Nadácii Volkswagen Slovakia sa podarilo cez
projekt Cesta nie je park, vybudovať v areáli MŠ Blažkov
dopravné ihrisko. Cieľom je naučiť deti dodržiavať
a aplikovať pravidlá cestnej premávky – naučiť sa
správne prechádzať cez cestu, jazdiť vpravo, osvojiť si
správne reakcie na svetelné signály, používanie
reflexných prvkov, poznávanie dopravných značiek.
Deti okrem ihriska dostali aj kolobežky a bicykle.

Vďaka praktickému tréningu pomôže nadobúdaniu
správnych bezpečnostných, orientačných návykov
deťom na ceste. Ako sa vyjadril primátor mesta: „Som
milo prekvapený ako tieto deti ovládajú dopravné značky
a predpisy, vedia sa správať na ceste a prejsť bezpečne po
prechode pre chodcov. Dúfam, že i vďaka výchove sa predíde
dopravným nehodám či zraneniam na cestách.“
Toto ihrisko je výnimočné práve tým, že vo väčších
mestách nemajú, alebo sa zrušili takéto dopravnovýchovné ihriská a naše mesto v súčasnosti kráča
s trendom. Ihrisko okrem detí z MŠ môžu využiť aj detí
z iných materských či základných škôl. Bude slúžiť pre
všetky školy v meste.
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Krásňanský Deň detí s úsmevom na tvári

Hasiči oslavovali
svojho patróna
V nedeľu 7. mája 2017 oslavovali svojho patróna sv.
Floriána členovia Dobrovoľného hasičského zboru
Krásno nad Kysucou. Zraz všetkých zúčastnených bol
ráno o 7:00 hodine pred požiarnou zbrojnicou a následne v sprievode išli do farského kostola sv. Ondreja na
slávnostnú omšu, kde si uctili svojho patróna. Po skončení svätej omše sa spolu so správcom farnosti Mgr.
Mariánom Vojtekom a kaplánom Mgr. Samuelom
Sojčákom všetci odfotili. Po ukončení sa premiestnili k
požiarnej zbrojnici, kde bolo priateľské posedenie a prebehla živá diskusia, zároveň sa konal aj deň otvorených
dverí s ukážkami hasičskej techniky.

1. jún patrí tradične tým najmladším – deťom. V našom
meste sme oslavovali tento sviatok v nedeľu 4. júna 2017.
Po úvodnom slove primátora mesta Ing. Jozefa Grapu
sme privítali medzi nami šaša zo Šašiakova, ktorý zabával deti žonglovaním, kreslením a inými zábavnými
súťažami. V areáli ZŠ čakala už známa Cesta rozprávkovým lesom, kde deti spolu s rodičmi absolvovali niekoľko stanovíšť a nechýbala ani sladká odmena. Veľkej obľube sa tešili aj maskoti Mimoň a Kinderco, s ktorými sa
detičky mohli odfotiť. Námestie ožilo pri vystúpení príslušníkov colnej správy, ktorí ukázali prácu s cvičeným
psom. Vyhľadal návykové látky, drogy, označil pachové
stopy a zbrane, s ktorými colníci bojujú proti pašerákom
drog, či narušiteľmi zákona. Hitom sa stala simulovaná
ukážka horiaceho vraku auta a príjazd členov DHZ s
hasičskou technikou na miesto požiaru. Iní si mohli
vyskúšať ako sa sedí v jazdeckom sedle, alebo sa odviesť
na koníkoch v koči. Plné ruky farbičiek mali aj animátori
zo ZUŠ, lebo detskej fantázii sa medze nekladú a veľmi

SMS-info – bezplatné prijímanie užitočných informácii

REKONŠTRUKCIA BUDOVY
mestského úradu

Hasiči získali druhé miesto
V sobotu 20. mája 2017 sa uskutočnilo okresné kolo
dorastencov, mužov a žien v súťažných disciplínach štafeta 8x50 m a požiarny útok s vodou. Zúčastnilo sa 30
družstiev z celého okresu. Naše domáce družstvo mužov
DHZ Krásno nad Kysucou sa umiestnilo na druhom
mieste. Na nešťastie od prvého miesta ich delilo iba pár
stotín sekundy a dorastenci obsadili druhé miesto v
štafete. Z prvého miesta tak postúpilo na krajskú súťaž
družstvo DHZ Podvysoká.

Schátralá budova Mestského úradu v našom meste,
ktorej interiér je už zrekonštruovaný, sa v blízkej
dobe začne s dlho očakávanou rekonštrukciou exteriéru budovy, kde bude nová fasáda, vymenia sa
okná a umiestnia sa aj hodiny, ktoré budú odbíjať
čas. Námestie tak dostane nový nádych a úrad bude
reprezentovať mesto. Okrem úspor energií po rekonštrukcii sa vybuduje aj bezbariérový prístup, ktorým
sa ľudia komfortne dostanú na medziposchodie
výťahovou plošinou. „Verím, že sa všetko podarí splniť do osláv Dni mesta, kedy prichádzajú návštevníci
do mesta,“ povedal primátor mesta Ing. Jozef Grapa.
Predpokladané ukončenie stavebných prác je v
mesiaci október 2017.

rýchlo sa dokážu vžiť do rôznych rozprávkových postáv
alebo zvieratiek. Žiaľ, nie všetky deti sa môžu zúčastniť
na oslavách Dňa detí a tešiť sa aj zo športu, kvôli zdravotnému stavu. Preto sme pripravili jedno veľké prekvapenie autistickému chlapčekovi Marekovi Gregušovi,
ktorému primátor mesta daroval trojkolesový bicykel.
Veríme, že Marek bude šantiť na bicykli spolu so svojimi
kamarátmi a pomaly brázdiť ulicami mesta.
Námestie bolo zaplnené rôznymi atrakciami a nechýbala ani ružová cukrová vata a zmrzlina zdarma, ktorú
venovala všetkým deťom miestna BIBI zmrzlina.
Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program
plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň pre deti a rodičov v
Krásne. Plné námestie detí nás presvedčilo o tom, že
tieto podujatia majú zmysel. Deti sú našou budúcnosťou, preto im venujme svoj voľný čas a trpezlivosť.

Rekonštrukcia budovy Materskej školy
Mesto Krásno nad Kysucou zahájilo investičné práce na
rekonštrukciu budovy materskej škôlky, ktoré sú financované z Európskej únie. Okrem strechy, ktorá je už dlho nevyhovujúca sa zateplí a vymení celá strecha. Energetické
úspory sa zvýšia zateplením fasády, ktorá dostane farebný
nádych, sa vymenia aj okná. Rieši sa vykurovanie a to výmenou starých radiátorov za nové, prebehne rekonštrukcia
celej kotolne ako aj výmena všetkých svetiel. Zvýši sa
celková kapacita miest pre detí, ktoré sa budú prijímať už
od dvoch rokov, čo je veľká výhoda. Zníženie energetickej
náročnosti MŠ sa prefinancuje viac ako 230 000 Eur z čoho
95% financuje EÚ a z rozpočtu SR.

Mesto Krásno nad Kysucou spúšťa novú, inovatívnu, rýchlu a bezpečnú službu informovania
občanov prostredníctvom mobilnej aplikácie,
e-mailov či SMS správ. Stačí sa len zaregistrovať
a vybrať si spôsob, akým chcete byť informovaný.
Služba je pre príjemcov správ bezplatná.
Výhodou tejto služby je, že sa dostanete k informáciám z mestského úradu aj v čase, keď nie ste
v meste resp. nepočujete mestský rozhlas. V prípade ak ste boli prihlásení na odber SMS správ v
starom systéme je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na odber nanovo, keďže systémy nie sú kompatibilné.
Bližšie informácie o tejto službe, ako aj možnosť prihlásenia sa do systému nájdete na web
stránke www.mestokrasno.sk/sms
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 26. apríla 2017
Uzn.č. 30/2017 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení –
PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., overovateľov zápisnice – Mgr. Martin Ondruška, Mgr. Jozef Mozol
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 31/2017 – MZ odročuje odpredaj pozemku p.č. KNC 44/1
o výmere 200 m2 a schvaľuje komisiu na posúdenie odpredaja
majetku v zložení – V. Buchta, M. Buková, Mgr. M. Jesenský,
PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D., Mgr.
Jozef Mozol, Mgr. Martin Ondruška, Jaroslav Pagáč, MUDr.
Peter Zapletal, vedúca stavebného úradu, zástupca Okresného
dopravného inšpektorátu a projektant parkoviska pred ZS.
Uzn.č. 32/2017 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č. KNC 44/1
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, ktorá je vedená
na LV 1812 za cenu 15,-Eur/m2 pre Ing. Juraj Lahuta, 023 02
Krásno nad Kys. 1282 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok sa nachádza pri
jeho byte. Na odpredanom pozemku vytvorí parkovacie mesto
pre svoje motorové vozidlo a nebude žiadať mesto o rezidenčnú
kartu podľa platného VZN. Náklady na vypracovanie GP ako
i náklady spojené s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Uzn.č. 33/2017 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno
nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa prenájom pozemku – KN-E 9409
o výmere 600 m2, vedeného na LV 3396 do nájmu – Mgr. Lenka
Droštinová, 023 02 Krásno nad Kysucou 604 za cenu 1,-Euro/rok
od 1. 5. 2017 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 – zveľadenie svahu. Na pozemku počas nájmu nebude vykonávať deštrukčné zásahy (výrez drevín, prísny zákaz sypať smeti).
Uzn.č. 34/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť o predĺženie prenájmu pozemku pri zdravotnom stredisku pre Anna Šurábová,
023 02 Krásno nad Kysucou 1176.
Uzn.č. 35/2017 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta
Krásno nad Kys. a zámer prenájmu majetku v zmysle §9a ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom znení za účelom prenájmu pozemku v k.ú. v Krásne nad Kys., ktorý sa nachádza pred
plotom strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej vo výmere
cca 300 m2 na parcele KNC 12416/16, súčasť KN-E 9292.
Uzn.č. 36/2017 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812
v k.ú. Krásno nad Kys., nachádzajúcom sa v intraviláne mesta
z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenájom pozemku –
postavenie prenosnej garáže, časť pozemku, p.č. KNC 3557/11
– ostatné plochy o výmere 15 m2 a časť pozemku KNC 3755/90
– trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2 , vedeného na LV 1812
do nájmu Matej Buchta, 023 02 Krásno nad Kys. – Zákysučie
646 za cenu 40,-Eur/rok 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 od 1. 5. 2017.
Uzn.č. 37/2017 – MZ neschvaľuje žiadosti Ing. Antona Zuzčáka,
Krásno 1985, Stanislava Šurinu, Krásno 1997, Pavla Ďuranu,
Krásno 1534, Zuzany Bodoríkovej, Krásno 2055, Andreja
Borového, Krásno 1985 a Štefana Jakubca, Krásno č. 1997 na
postavenie prenosnej garáže v časti Zákysučie.
Uzn.č. 38/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť Jána Masnicu, 023 02
Krásno nad Kys. č. 420 o odkúpenie vlastníckeho podielu
k pozemku p. KN-E 9101 – orná pôda o výmere 431 m2 do
vyriešenia súdneho sporu.
Uzn.č. 39/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť Vlasty Jackovej, 023 02
Krásno nad Kys. č. 1489 o odkúpenie vlastníckeho podielu

k pozemku p. KN-E 9101 – orná pôda o výmere 431 m2 do
vyriešenia súdneho sporu.
Uzn.č. 40/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť Františka Ježu, 023 02
Krásno nad Kys. 834 o odkúpenie podielov k pozemkom na LV
č. 4267 a 4628 v k.ú. Krásno nad Kys.
Uzn.č. 41/2017 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia
s majetkom obce a v súlade s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi zriadenie vecného bremena v zmysle
zmluvy o budúcej zmluve, ktorá bude následne uzatvorená
medzi SSE – distribúcia, a.s. Žilina ako budúcim oprávneným
z vecného bremena a Mestom Krásno nad Kysucou ako budúcim povinnými z vecného bremena. Za zriadenie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu zaplatí žiadateľ ako budúci
oprávnený z vecného bremena povinnému z vecného bremena
(Mesto Krásno nad Kysucou) jednorazovú odplatu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 42/2017 – MZ schvaľuje finančný príspevok 1500,-Eur na
tematicko-poznávací zájazd do Londýna a okolia.
Uzn.č. 43/2017 – MZ schvaľuje odpis pohľadávky voči Ing.
Miroslav Bitarovský – AMOS PRODUCTION, Alexandra
Dubčeka 1244/8, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 33413827
vo výške 1464,74 Eur z účtovníctva ZŠ Mládežnícka 1343, 023 02
Krásno nad Kys.
Uzn.č. 44/2017 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 45/2017 – MZ schvaľuje rozdelenie finančných príspevkov podľa návrhu kultúrnej komisie.
Uzn.č. 46/2017 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 47/2017 – MZ schvaľuje uvoľnené nájomné bytu
v Zákysučí prideliť takto:
Byt č.4 dvojizbový o výmere 47,49 m2 v bytovom dome 2053
pre Lenka Tatarčiaková, bytom Krásno nad Ky. 1384.
Byt č.7 dvojizbový o výmere 50,62 v bytovom dome 1999 pre
Pavol Hrčka, bytom Krásno nad Kys. č. 1331
Byt č.9 dvojizbový v bytovom dome 1998 pre Katarína
Šurábová, Krásno nad Kys. 1499.
Uzn.č. 48/2017 – MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia
Krasbyt-u za rok 2016.
Uzn.č. 49/2017 – MZ berie na vedomie Plán hospodárskej činnosti Krasbyt-u na rok 2017 a Plán činnosti Krasbytu na rok 2017.
Uzn.č. 50/2017 – MZ berie na vedomie Rozpis skutočných nákladov na výrobu tepla za rok 2016.
Uzn.č. 51/2017 – MZ ukladá správcovi Krasbyt-u nevykonávať
z finančných prostriedkov drobné opravy bytov spojené s nájmom.
Uzn.č. 52/2017 – MZ ukladá správcovi Krasbyt-u upraviť nájom
bytov do fondu opráv na 0,15 Eur/m2.
Uzn.č. 53/2017 – MZ neschvaľuje žiadosť J. Gavlasovej, Krásno
1997 o namontovanie plastovej žalúzie na balkón.
Uzn.č. 54/2017 – MZ schvaľuje nájom:
časť pozemku KN-C 5970/1 – lesné pozemky o výmere 2m2,
vedené na LV č. 5511 od Združenie majiteľov lesov a pasienkov,
Krásno nad Kys. 62
časť pozemku KN-C 1450/1- zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2, vedené na LV č. 1306 od Stanislav Jakubec, Krásno
nad Kys.u 1090
časť pozemku KN-C 5550/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere
2m2, vedené na LV 2393 od Emil Ondrúšek, Krásno nad Kys. 1331
v podiele a Miloš Ondrúšek, Krásno nad Kys. 1652 v podiele
časť pozemku KN-C 5137/1 – záhrady o výmere 2m2, vedené na
LV 5605 od Pavol Ďurana, rod. Grapová, Krásno nad Kys. 1534
v podiele a Helena Ďuranová, Krásno nad Kys. 1534 v podiele \
časť pozemku KN-C 7908/6 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2
m2, vedené na LV 1772 od Pavol Špaldoň, Krásno nad Kys. 1433
v podiele1/1 a Kvetoslava Špaldoňová, rod. Chlebková, Krásno
nad Kys. v podiele 1/1
časť pozemku KN-C 4921/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2, vedeného na LV 5939 od Ján Murgaš, rod. Murgaš,
Kysucká 1794/7, 737 01 Český Tešín, ČR
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časť pozemku KN-C 8107/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2 vedcené na LV 5567 od Marek Pagáč, rod. Pagáč,
Krásno nad Kys. 2000
časť pozemku KN-C 11636 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2 vedeného na LV 3255 od Miroslav Laluha,
Krásno nad Kys. 882
časť pozemku KN-C 10609 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2, vedeného na LV 5319 od Anna Truchla, rod.
Šadláková, Krásno nad Kys. č. 561
časť pozemku KN-C 11152 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2 vedené na LV 1572 od Stanislav Sýkora, rod.
Sýkora, Krásno nad Kys. 158
časť pozemku KN-C 1549/1 – trvalé trávnaté porasty o výmere 2m2, vedeného na LV 2193 od Miroslav Tomčala, rod.
Tomčala, Krásno nad Kys. č. 206 v podiele 1/1 a Božena
Tomčalová, rod. Ďuranová, Krásno nad Kys. 206 v podiele 1/1
časť pozemku KN-C 5843/77 – záhrady o výmere 2 m2, vedeného na LV 2147 od Ondrej Plánka, rod. Plánka, Krásno nad
Kys. 1474 v podiele 1/1 a Anna Plánková, rod. Hacková,
Krásno nad Kys. v podiele 1/1
časť pozemku KN-C 8617/39 –zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2, vedeného na LV 5331 od Jozef Kameniščák,
Krásno nad Kys. 1421 v podiele 1/1 a Eva Kameniščáková, rod.
Kuchtíková, Krásno nad Kys. 1421 v podiele 1/1
časť pozemku KN-C 4606/2 – záhrady o výmere 2m2, vedeného na LV 763 od Leonard Valík, Krásno nad Kys. 750 v podiele
1/1 a Mária Valíková, rod. Pagáčová, Krásno nad Kys. 750
v podiele 1/1
časť pozemku KN-C 9677– zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2m2, vedeného na LV 2321 od Justína Capková, rod.
Fuňáková, Krásno nad Kys. 1071 v podiele 1/3, Milan Fuňák,
rod. Fuňák, Krásno nad Kys. 1170 v podiele 1/3 a Mária
Kováčová, rod. Fuňáková, Krásno nad Kys. 1334 v podiele 1/3
od všetkých za cenu do 10,-Eur/ročne.
Uzn.č. 55/2017 – MZ schvaľuje
a) prenájom pozemku KN-C č. 3812/15 zapísanej na LV č. 603,
okres: Čadca, obec: Krásno nad Kys., katastrálne územie:
Krásno nad Kys., od vlastníka Kubiš Pavol a Oľga, Zákysučie
643, Krásno nad Kys.
b) prenájom pozemku KN-C č. 4647/11 zapísanej na LV č. 5,
okres: Čadca, obec: Krásno nad Kys., katastrálne územie:
Krásno nad Kys., od vlastníka Ondrej Buchta, Zákysučie 1121,
Krásno nad Kys.
c) prenájom pozemku KN-C 4647/19 zapísanej na LV č. 793,
okres: Čadca, obec: Krásno nad Kys., katastrálne územie:
Krásno nad Kys., od vlastníka Mäkký Martin, Nesluša
d) prenájom pozemku KN-C 4158/1 zapísanej na LV č. 6903,
okres: Čadca, obec: Krásno nad Kys., katastrálne územie:
Krásno nad Kysucou, od vlastníka Združenie majiteľov lesov
a pasienkov, Krásno nad Kys. 62, 023 02 Krásno nad Kys.
e) prenájom pozemku KN-E č. 4155 zapísanej na LV č. 4240
a KN-E č.4156, zapísanej na LV č. 4282, okres: Čadca, obec:
Krásno nad Kys., katastrálne územie: Krásno nad Kys., od vlastníka Markuliak Emil č. 104 a Horáková Oľga, Kysucké Nové
Mesto
f) prenájom pozemku KN-E 9331, 9333, 9334, 9335, 9336, 9337,
KN-C 4154/1, 4155, 4156, 4158/6, 4158/7, 4158/8, 4158/9,
4158/24, 4272/1, 4647/15, 4647/16, 4682/21, 4682/35, 12529,
12530, 12531/1, 12531/2, 12531/3, 12587/1, 12587/13, 12587/14
od správcu Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 811 04
Bratislava v zábere vymedzenom projektovou dokumentáciou
Protipovodňová ochrana pred vnútornými vodami na
Vlčovskom a Capkovom potoku, v katastrálnom území
Krásno nad Kys. spracovanou spoločnosťou Lesel,s.r.o., Lúčna
3, 0401 01 Rozhanovce od všetkých do 10,-Eur/ročne.
Uzn.č. 56/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prioritnej osi 1.
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom
rozvoja environmentálnej infraštruktúry na realizáciu projektu: „Výstavba kompostárne v Krásne nad Kys.“ s výškou:
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• Celkových výdavkov na projekt 300 000,00 Eur
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 300 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 15 000,00 Eur (5 %)
oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 57/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho programu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok s kódom ROP-PO4-SC4312017-16 na realizáciu projektu: „Prvky zelenej infraštruktúry v
Krásne nad Kysucou“ s výškou:
• Celkových výdavkov na projekt 100 000,00 Eur
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 100 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 5 000,00 Eur (5 %)
oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 58/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2017 z Úradu vlády SR pre projekt s názvom „Výstavba multifunkčného a detského ihriska v
Zákysučí“ s výškou:
• Celkových výdavkov na projekt 98 000,00 Eur
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 98 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 44 600,00 Eur (45,51 %)
oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 59/2017 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre
projekt s názvom „Rozšírenie a modernizácia kamerového
systému v Krásne nad Kysucou“ s výškou:
• Celkových výdavkov na projekt 20 000,00 Eur
• Celkových oprávnených výdavkov na projekt 20 000,00 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 4 000,00 Eur (20 %)
oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta).
Uzn.č. 60/2017 – MZ schvaľuje prenájom pozemku KN-C č.
563/1, zapísanej na LV č. 5627, okres Čadca, obec Krásno nad
Kys., k.ú. Krásno nad Kys. od vlastníka TRANS KYSUCE,
s.r.o., Palárikova 3505/1A, 022 01 Čadca o výmere 180 m2 prislúchajúcej prístupu k parcele KN-C 562, na ktorej sa nachádza
budova ZUŠ do 500,-Eur/ročne.
Unz.č. 61/2017 – Mestské zastupiteľstvo
a) Schvaľuje – Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle
§ 23 zákona NR SR č. 31/2001 Z.z. všetky objekty súkromných
fyzických osôb v časti mesta: Horné Krásno (od ulice Lesnícka
a MsÚ po most sv. Jána a osady Gavlasov, Šustkov, Gašov)
b) Schvaľuje vedúcich prehliadkových skupín v zmysle § 24
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. týchto členov DHZ: Marián
Šustek, Krásno 247, Štefan Ploštica, Krásno 1233, Milan Buchta,
Krásno 935, Michal Gábor, Krásno 1270, Pavol Jacek, Krásno
1243, Karol Kasaj, Krásno 1479, Ján Kopásek, ml. Krásno 1433,
Peter Kopásek, Krásno 1433, Marián Kormanec, Krásno 193,
Jozef Kormanec, Krásno 1243, Peter Presalovič, Krásno 1331,
Vladimír Rábik, Krásno 1384, František Smržo, Krásno 1378,
Miroslav Smržo, Krásno 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457,
Peter Zjavka, Krásno č. 1314.
Uzn.č. 62/2017 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 zo dňa 1. 4. 2017
k Zmluve o výpožičke zo dňa 2. 1. 2017 pre Mestský podnik
Krásno nad Kys., s.r.o., ktorý sa rozširuje o tieto vozidlá:
Autobus Karosa LC 956.1072 CA 472 obstarávacia cena 2.940,-Eur
Zberové vozidlo MAN-Rotopress CA 485 CV obstarávacia
cena 170.400,-Eur.
Uzn.č. 63/2017 – MZ schvaľuje prísediacich súdu na funkčné
obdobie 2018–2021 – Mgr. Jana Marťáková, PhDr. Marta
Jozefíková, Marta Buková, Mária Zuzčáková, Mgr. Martin
Ondruška, PhDr. Jozef Pauk, Peter Gašperák, a JUDr. Štefan
Marťák.
Uzn.č. 64/2017 – MZ zrušuje Miestny národný výbor v Krásne
nad Kys. bez právneho nástupcu.
Uzn.č. 65/2017 – MZ schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb a koncepciu rozvoja sociálnych služieb.
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Deti si pripravili pre svoje mamičky krásny program

Dňa 14. mája 2017 sa v kultúrnom dome uskutočnil
kultúrny program, kde deti zo svojich básničiek a piesní
uvili pre svoje mamičky a babičky pestrofarebnú zvukovú
kyticu, aby spolu s nimi oslávili ich Deň matiek. V úvode
programu sa predstavili naši najmenší a to detičky z
materskej školy a nasledovali žiaci zo ZŠ v podaní
detského súboru Sedmohlások. Nechýbala ani spevácka
skupina Krásňanka. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa vo
svojom príhovore nezabudol ani na tie mamy, ktoré už žiaľ
nie sú medzi nami a pripomenul, že oslavujeme sviatok, na
ktorý by sme nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok našich
najdrahších bytostí. Deň matiek je príležitosťou poďakovať
za všetku vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá
matka zahŕňa svoje deti, za opateru a nekonečnú trpezlivosť
a obetavosť. V mene Vašich detí Vám chceme poďakovať za
každú rozprávku, ktorou ste obohatili a obzvláštnili detskú
dušu. Za každú pieseň, zaspievanú s láskou nad kolískou.
Za každý bozk na dobrú noc a za každé ráno a každý deň s
mamou. Za strach o dieťa, keď sa zmietalo v horúčke, za
každé slovo, ktoré ste svoje dieťa naučili. I za to, že svoje deti
učíte viere a láske, že každý deň im odovzdávate kus seba.
Za to, že držíte nad nimi ochranné ruky, keď kráčajú
životom. Aj za to, že keď z tej správnej cesty niekedy
vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. Na záver
kultúrneho programu vystúpil spevák Jozef Pavlusík, víťaz
šou Česko-Slovensko má talent a spestril nedeľné slnečné

Odkazprestarostu.sk
– nahláste problémy,
ktoré vás trápia
Mesto Krásno sa zapojilo do portálu
Odkazprestarostu.sk, ktorý umožňuje obyvateľom a návštevníkom nahlásiť problémy,
ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo.
Podnety môžete posielať buď z webovej
stránky www.odkazprestarostu.sk/krasnonad-kysucou, alebo priamo z mobilného telefónu, prostredníctvom aplikácií pre operačné
systémy Android, iOS a Windows Phone. Pri
každom podnete je potrebné uviesť krátky
názov a popis problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostredie,
parkovanie áut...), označiť na mape, kde sa
podnet nachádza a priložiť fotografiu, ktorá
daný problém dokumentuje.
Po potvrdení podnetu administrátorom
portálu nasleduje jeho odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál infor-
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Májové tradície – oslava krásy a ženskosti

popoludnie všetkým prítomným. Veľké poďakovanie patrí
našim deťom a pani učiteľkám za nádherný kultúrny
program, moderátorovi Mgr. Jozefovi Mozolovi a všetkým,
ktorí prispeli ku krásnemu popoludniu a Vám milé
mamičky a babičky za účasť.

muje prostredníctvom e-mailovej notifikácie.
Po zverejnení podnetu samospráva
odpovedá, či a ako ho bude riešiť. Ak mesto
Krásno nezašle prvú odpoveď do štrnástich
dní od pridania podnetu, podnet je automaticky označený ako neriešený. Na druhej
strane, mesto má možnosť uviesť, že podnet
nepatrí do jeho kompetencie a je možné
zmeniť zodpovednosť za jeho riešenie na iný
subjekt. Na Odkazprestarostu.sk je možné
podnetom prideliť štyri statusy, a to zaslaný,
v riešení, vyriešený a neriešený. Portál
zároveň umožňuje obyvateľom o každom
podnete slobodne diskutovať, hodnotiť, či je
odpoveď samosprávy uspokojivá, pridávať
komentáre či aktualizácie podnetov.
Pomocou aktualizácie má užívateľ, ako aj
všetci návštevníci portálu, možnosť zaslať
dodatočné informácie o stave, či riešení podnetu. Odoslanie aktualizácie je možné
priamo na portáli, alebo pomocou mobilnej
aplikácie.

Užívatelia na Odkazprestarostu.sk
najčastejšie nahlasujú problémy týkajúce
sa kvality ciest a chodníkov, dopravného
značenia, neporiadku, znečistenia životného prostredia. Okrem riešenia aktuálnych problémov obyvateľov, portál
pomáha zorientovať sa v kompetenciách
samosprávy. Môžu sledovať pod každým
podnetom komunikáciu medzi samosprávou a obyvateľmi, ale aj medzi samosprávami a ďalšími subjektmi, ktorí do
riešenia problémov vstupujú.
Ste s niečím v meste Krásno nad Kysucou
nespokojní? Nepáči sa vám neporiadok v uliciach? Prekážajú vám rozbité chodníky či
poškodené lavičky? Chýbajú vám smetné
koše alebo priechody pre chodcov? Odteraz
o tom môžete dať vedieť zamestnancom
mesta a jeho vedeniu prostredníctvom
portálu Odkazprestarostu.sk na adrese
https://www.odkazprestarostu.sk/krasnonad-kysucou

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie
lásky a zrodu nového života. Májová zeleň je symbolom
sily a dobrého rastu. Máje boli známe už v období
staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje domy ako
ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Poľnohospodárom mala
májová zeleň zase priniesť dobrú úrodu. Máj je niekoľko
metrov vysoký strom, väčšinou smrek alebo breza, ktorý
sa zvykne dozdobovať rôznymi stužkami či mašľami.
V nedeľu 30. apríla 2017 za účasti primátora mesta Jozefa
Grapu a hostí poslanca NR SR Jána Podmanického,
poslanca ŽSK Jozefa Cecha a Pavla Valárika vedúceho
Odboru výstavby a bytovej politiky spolu s členmi DHZ
Krásno sa staval Máj pred mestským úradom. Šikovné
detičky z folklórneho súboru Drevárik spievali a ozdobovali skoro 30-metrový Máj farebnými stužkami a
nechýbala ani folkórna skupina Vrabčiar. Celý mesiac máj
zdobil naše mesto a samozrejme aj domy, v ktorých bývajú
slobodné devy. A bolo ich stále v Krásne dosť. Na konci
mesiaca – 26. mája 2017 prišiel čas zváľať Máj. Primátorovi

mesta Jozefovi Grapovi prišli
pomôcť predseda ŽSK Juraj
Blanár a poslanec ŽSK Jozef
Cech.
Spolu
s
členmi
Dobrovoľného hasičského zboru Krásno za zvuku harmoniky a spevu folklórneho súboru Vrabčiar, ktorý bude
tento rok oslavovať štyridsiate výročie od svojho založenia
a ľudovej hudby Tomčalovcov. Váľanie sa šťastne vydarilo
a Majáles sa mohol začať. Do spevu a tanca hrala hudobná
skupina Primátor a veselica trvala dlho do noci.
„Posledné roky táto tradícia stavania Msája sa v našom meste
robí vo väčšom. Tieto korene potrebujeme udržiavať. Teší ma, že
prišlo veľa ľudí, prišli mladí ľudia, ktorí postupne budú preberať
štafetu tradícií. Môžem povedať, že je o ne veľký záujem.
Začínajú sa rozvíjať folklórne súbory a je potrebné ich podporiť
po materiálno-technickej stránke. Mám radosť, že aj najmenšie
deti majú záujem o folklór a dúfam, že tieto tradície v našom
meste sa budú naďalej rozvíjať“, skonštatoval primátor.
Nedeľňajšie popoludnie pokračovalo ďalším programom
v kultúrnom dome, kde vystúpilo obľúbené DUO Yamaha.

Vernisáž návrhov

PROJEKTY:

V piatok 26. mája 2017 sa na mestskom úrade uskutočnila prezentácia finálnych projektov v rámci workshopu
Krásno nad Kysucou atraktívne pre život i turizmus,
ktoré predstavili architekti námetov. Vernisáž si s obdivom
pozrel predseda ŽSK Juraj Blanár, poslanec ŽSK Jozef
Cech s primátorom mesta Jozefom Grapom, ale i zainteresovaní a občania mesta, ktorí mali možnosť hlasovať za
projekt, ktorý si najviac získal ich sympatie. Veríme že,
niekoľko víťazných projektov sa bude
realizovať v najbližšom časovom horizonte a mesto Krásno sa tak stane o
niečo atraktívnejšie nielen pre domácich
obyvateľov, ale aj pre turistov.

1. Naslúchadlo
2. Hojdačka
3. Landart
– Zabudnutá krajina
4. Landart
– Stratená krajina
5. Bývak
6. Ozvena
7. Vy/sýpka
8. Vzlet
9. Kopanice (Kopať)
10. ...ovci
11. „BUĎ KOPANICE,
BUĎ LAZY”
12. Lávka pod kamenným
mostom U Blažkov
13. Odporúčania ako za
verejné peniaze stavať
architektúru
14. Zrkadlenie – inštalácia
fotografií, dokumentujúca

narábanie miestnych obyvateľov s verejným priestorom v meste
15. Krásno na rieke
16. Krásna promenáda
17. Stromová kaplnka
18. Námestie Slobody
19. Sútok riek Kysuce
a Bystrice
20. Marketing a turistický
ruch
21. Nový mestský bulvár
22. Autobusové zastávky
23. Prechádzanie Krásnom
nad Kysucou a okolím –
cintorín
24. Kruh
25. Zahusťovanie
26. LAZY LAZY
27. Prepojenie a identita
priestorov mesta
28. Pilier odvahy
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Žiaci zo základnej školy na
Detský folklórny súbor
poznávacom zájazde v Londýne
Drevárik vystúpil vo
V dňoch 21. – 26. 5. 2017 sa žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ v
Frenštáte pod Radhoštěm Krásne
zúčastnili tematicko-poznávacieho zájazdu v

Mesto Frenštát pod Radhoštěm si pripomenulo 9. júna
2017 635 rokov od svojho vzniku. Pri tejto udalosti sme
boli pozvaní reprezentovať naše mesto Krásno nad
Kysucou kultúrnym vystúpením súboru Drevárik pod
vedením Zuzany Gacíkovej Zuzčákovej.
Pestrý celodenný program prebiehal na frenštátskom
námestí, kde sa na pódiu predstavovali spolky, športové
oddiely, záujmové organizácie, školy, zamestnávatelia i
organizačné zložky a odbory mesta. Počas dvanásť
hodinového programu vystúpilo na námestí viac ako
800 účinkujúcich. Celú akciu zakončil večerný koncert
„Pocta mestu“ Janka Ledeckého s kapelou.
Dopoludnia vystúpili na pódiu deti a žiaci z materských
a základných škôl. Nasledoval blok venovaný pozdravom partnerských miest. Za účasti primátorky mesta
Zdeňky Leščišinové a zástupcu primátorky mesta Pavla
Mičku pozdravili z pódia obyvateľov Frenštátu pod
Radhoštěm za poľské mesto Ustroň vedúca odboru kultúry, športu, školstva, turistiky pani Katarzyna CzyżKaźmierczak a za slovenské mesto Krásno nad Kysucou
zástupca primátora mesta Jaroslav Pagáč. Nasledovalo
vystúpenie detského folklórného súboru Drevárik z
Krásna nad Kysucou, kde sa deti predstavili s pásmom
„Kukujem kujem podkovičku“ a potom „Gorolská zbojnícka muzika Pavla Grzyba“ z Ustroně. Popoludnie
bolo venované umeniu, hudbe a tancu. Ďakujeme za
pozvanie a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie v rámci
spolupráce partnerských miest.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2017
Júl
August

Blažkov
24.
21.

Krásno Kalinov
25.
26.
22.
23.

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

Londýne. Počas pobytu mali možnosť spoznať miestnu
kultúru, zvyky, otestovať si v praxi svoje jazykové
znalosti, zoznámiť sa s novými ľuďmi a nadviazať nové
priateľstvá. Navštívili mnohé historické pamiatky,
pozornosť upútal hlavne Big Ben a známe Londýnske
oko. Rozptýlenie a zábavu si žiaci užili v Legolande a v
slnečnom letovisku Brightone. Vďaka finančnej podpore
poskytnutej primátorom Ing. Jozefom Grapom a
Mestskému zastupiteľstvu Krásna mohli žiaci navštíviť
aj Tower of London, Royal Pavilion a iné múzeá, za čo
im veľmi pekne ďakujeme. Pohodu a dobrú náladu
počas výletu podporovalo na anglické pomery
neobvyklé slnečné počasie. Domov sa všetci vrátili
bohatí na množstvo zážitkov a nových skúseností,
mnohí si taktiež uvedomili dôležitosť štúdia cudzích
jazykov a aj v budúcnosti plánujú návrat do Veľkej
Británie. Mgr. Martina Kuljovská, Mgr. Tomáš Murčík

Preteky Dračích lodí

Na prelome mesiacov máj a jún 2017 využili študenti
Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej kurz letných
pohybových aktivít. Na piešťanskej Sĺňave si zdokonalili pohybové zručnosti v plávaní a plážovom volejbale. Miestnu cyklotrasu v okolí vodného diela využili na jazdy na bicykloch
a kolieskových korčuliach. Dňa 3. – 4 júna 2017 zúčastnili
populárnych pretekov Dračích lodí o pohár primátora mesta
Piešťany – Dragon Cup Piešťany 2017. Dvadsaťjeden členná
posádka lode, z ktorej muselo byť minimálne 5 pádlujúcich
dievčat, súťažila na 180 metrovej trati medzi piešťanskými
mostami na Váhu. Stali sa najlepším školským tímom.
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Svätojánsky jarmok
a II. ročník folklórneho festivalu

V nedeľu 18. júna 2017 sa uskutočnil v poradí už VII.
ročník tradičného Svätojánskeho jarmoku, ktorý pripravili
mesto Krásno a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci.
Návštevníci jarmoku si mohli zakúpiť výrobky odľudových
remeselníkov, ktorí predstavili svoje výrobky ručných prác,
napríklad slamené výrobky, šité hračky, sklenené dekorácie,
sviečky, oblátky, servítková technika, štrikovanie,
medovníčky či slané pečivo.
Počas jarmoku mali návštevníci možnosť kultúrneho vyžitia v podobe II. ročníka Folklórneho festivalu, ktorým nás
sprevádzala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková. Po
slávnostnom otvorení primátorom Jozefom Grapom sa v
pripravenom folklórnom scénari predstavili zahraniční hostia
z valašského súboru Sedmikvítek, ktorí reprezentovali naše
partnerské mesto Frenštát pod Radhoštěm, folklórny súbor
Rozsutec zo Žiliny, ženská folklórna skupina Turzovanka z
Turzovky, Nebeská muzika z Terchovej a za domácich sa

predstavili heligonkári pani Jelínkovej a detská folklórna
skupina Sedmohlások spolu s folklórnou skupinou Vrabčiar.
K dobrej hudbe patrí aj súťaž vo varení kotlíkového
gulášu. Tento rok sa zapojilo šesť súťažných družstiev,
spomedzi ktorých mohlo vyhrať iba jedno – to najlepšie.
Preto odborná porota nemala ľahkú úlohu, ale nakoniec
rozhodla o nasledovnom poradí:
1. Hasiči
2. Hetky a Drevienka
3. Mestský úrad
4. Cyklošport, 5. Šuhaji, 6. A je to!
Počasie prialo a jarmočno–festivalovú atmosféru
umocňovali stretnutia s priateľmi, známymi či rodinou. A ako
sa na v minulosti vravievalo „Na svätého Jána otvára sa k
letu brána“, veríme, že letné počasie k nám bude vľúdne a v
septembri sa spolu opäť stretneme pri príležitosti Dni mesta
Krásna nad Kysucou.

Krásno
hľadá Talent 2017

Centrum voľného času pri ZŠ v Krásne v spolupráci s mestom Krásno pripravili 2. ročník zábavno-súťažného podujatia „KRÁSNO HĽADÁ TALENT 2017“, ktorého finále sa uskutočnilo v nedeľu 23. apríla 2017 v Kultúrnom dome
Krásno. Ani tento rok nebola núdza o skvelé talenty. Súťažiaci prišli zo Starej Bystrice, KNM, Zborova nad Bystricou
a samozrejme z Krásna. Súťažili jednotlivci i kolektívy. Porota nemala vôbec ľahkú úlohu vybrať tých najlepších.
Víťazkou súťaže sa stala Sofia Králiková zo Starej Bystrice. Druhé miesto získala tanečná skupina TERRA z
Kysuckého Nového Mesta s choreografiou „Nakupovanie“ a tretie miesto získal Martin Masaryk zo Zborova nad
Bystricou. Cenu diváka získal detský folklórny súbor Drevárik a cenu primátora získal Samuel Vojtáš zo Zborova
nad Bystricou. Gratulujeme všetkým oceneným a tešíme sa na ďalší ročník!

10

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

11

Život
v našej
farnosti

Maturanti si prevzali svoje vysvedčenia
SVIATOK Najsvätejšieho
Kristovho tela a krvi
Sviatok známy aj ako Božie telo sa v našom meste spája
s tradíciou procesií. Veriaci na čele s kňazom v slávnostnom sprievode nesú monštranciu ulicami mesta. Deti
na znak úcty a lásky k Bohu rozsýpajú na cestu lupene
kvetov. Sprievod sa zastavuje pri štyroch oltároch symbolizujúcich štyri svetové strany. Tejto krásnej tradície
sa zúčastnilo veľa Krásňanov, celé rodiny s deťmi.
Prikázaný sviatok je oslavou daru Eucharistie a vyjadrením úcty k Spasiteľovi prítomnému pod spôsobom
chleba a vína vo Sviatosti oltárnej. Každá svätá omša je
obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a
víno na Kristovu krv. Ježiš Kristus, keď pri poslednej

večeri ustanovil Oltárnu sviatosť, jasne povedal: „Potom vzal chlieb a vzdával vďaky,
lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa dáva
za vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal
kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi,
ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk 22,19-20)

JUBILANTI

Oprava veže
V súčasnosti prebieha oprava fasády
Kostola sv. Ondreja.
Omietka veže bola v
zlom stave. Vo veži
sa vymenia hodiny
a vymenilo sa uchytenie zvonov.

V piatok 2. júna 2017 sa v sále kultúrneho domu
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných
vysvedčení absolventov Strednej odbornej školy drevárska a stavebná Krásno. Študenti každý rok opúšťajú brány škôl, zbierali nové vedomosti, spoznávali
naše mesto a pomáhali pri rôznych akciách.
Ukončenie štúdia a odovzdávanie maturitných
vysvedčení je významnou spoločenskou slávnostnou
udalosťou, na ktorej sa zišli úspešní absolventi štyroch ročníkov, vedenie školy na čele s riaditeľom
PaedDr. Jánom Palkom, pedagógovia a primátor
mesta, aby im odovzdali maturitné vysvedčenie a ocenili najlepších žiakov. Ako býva zvykom primátor Ing.
Jozef Grapa ocenil jedného zo študentov Cenou primátora mesta, ktorý reprezentoval nielen svoju školu,
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Škola v prírode
V dňoch od 29. mája do 2. júna 2017 sa 60 žiakov ZŠ
Krásno zúčastnilo po prvýkrát ŠKOLY V PRÍRODE. Slnečný 5dňový pobyt v rekreačnom areáli TESÁRE, ktorý sa nachádza
na juhovýchodnom úpätí Považského Inovca neďaleko
Topolčian, si žiaci užívali ako sa patrí. Každé dopoludnie sa
žiaci učili SJL, M, osvojovali si učivo prírodovedy v areáli strediska hravou formou a poznávali okolitú prírodu. Popoludní
nechýbali rôzne zábavné a športové aktivity, súťažné hry, ale
i vyrábanie rôznych výrobkov z prírodných materiálov. V rámci
večerného programu boli pre žiakov pripravené aktivity zamerané na lepšie spoznávanie sa, tímovú prácu a zábavu.
Veľkým zážitkom pre žiakov bola aj turistická vychádzka na
Ranč do Bojnej spojená s prehliadkou malej ZOO, taktiež
jazda na koňoch, opekanie, večerné diskotéky, karneval, v
neposlednom rade vystúpenie kúzelníka. Pobyt v prírode
veľmi rýchlo ubehol. Deti odchádzali domov šťastné, veselé s
množstvom zážitkov a novými poznatkami. Poďakovanie
vedenia školy patrí nielen deťom za bezproblémové správanie sa mimo rodiny, ale najmä pani učiteľkám Sýkorovej,
Snohovej, Murčovej a Potočárovej za obetavú celotýždennú
prácu. Mgr. R. Zátková

90 ROKOV
Pavlína Gavlasová
85 ROKOV
Elena Lehocká
Janka Haladejová
Margita Kopásková
Ondrej Graňa
Adela Fuňaková
80 ROKOV
Helena Tvrdá
Leopold Macura
75 ROKOV
Milan Švábik
Magdaléna Laluhová
Rudolf Pagáč
František Jesenský

Margita Sýkorová
Ján Lodňánek
Jozef Jakubec
Margita Hofferová
Oľga Pagáčová
70 ROKOV
Helena Koňuchová
Pavlína Kopasková
František Fogada
Jozef Ďurčan
Anna Kučerová
Justína Kučeríková
Teodor Mičica
Štefánia Chlebeková
Stanislav Turan
Ladislav Vavro
Mgr. Štefánia Tkáčiková
Justína Kováčová

ale i naše mesto. Poďakoval im za spoluprácu a
pomoc, ktorú preukázali mestu pri rôznych akciách,
či už pri čistení brehu rieky Kysuca od odpadov a ďalších miest, ktoré často upratujú študenti, ktorí v meste
nežijú iba tu navštevujú školu a prejavia väčšiu spolupatričnosť ako spoluobčania, ktorí tento neporiadok
urobili. Vďaka patrí i za pomoc pri výstavbe mesta
Krásna nad Kysucou drevárskymi či stavebnými prácami, organizovaním športových akcií, bez študentov
a ich energie by Krásno veľa akcií nemohlo uskutočniť. Prajeme všetkým študentom aby sa do Krásna
radi vracali, nech sa im darí v profesijnom či vysokoškolskom živote, v osobnom živote a aby im v mysli
ostali pekné spomienky zo školských lavíc z Krásna
nad Kysucou.

MATRIKA
NARODENÍ:
Diana Palková, Marek Cech, Alžbeta Pišteková,
Alžbeta Kavaleková, Eva Badžgoňová,
Anna Blanárová, Marko Pitel, Lilien Smržová,
Stela Čimborová, Viktória Vošková,
Oliver Šustek, Ester Hrtúsová, Matúš Neveďal

ÚMRTIA:
Peter Cvenček, Helena Lehocká, Martin
Podolák, Pavol Jakubec, Anton Škereň,
Anna Vančíková, Alžbeta Vaňovcová,
Vladimír Rafaj, Anna Babčanová, Anna
Jakubcová, Anna Brňáková, Justína Jakubcová,
Pavol Zátek, Mária Murčová, Mária Fábiková

SOBÁŠE:
Peter Kavalek a Adriána Plánková
Marek Baričiak a Jana Michalinová
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Vzpieračský „hattrick“

Na konci mája sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá
Slovenska dorastu vo vzpieraní. Krásno malo zastúpenie
v podobe jedného pretekára. Adam Jesenský štartoval v
hmotnostnej kategórií do 69 kg, kde bojovalo o umiestnenie päť pretekárov. V trhu začínal na 72 kg. Na druhý
pokus si dal naložiť 77 kg a nakoniec sa pokúšal o osobný rekord vo váhe 81 kg. Všetky tri pokusy zvládol s
rezervou a po trhu už bol na prvom mieste. V nadhode
šiel Adam na istotu a začínal na 92 kg. Tento pokus bol
úspešný. Na druhý pokus si dal naložiť 97 kg. Aj túto
váhu dostal nad hlavu. Do tretice si dal naložiť 100 kg.
Zverenec trénera Miroslava Škrobiana v dvojboji nadvíhal 178 kg, tento výkon mu vyniesol zlatú medailu.
Krásno tak v tejto sezóne získalo na Majstrovstvách
Slovenska už deviatu zlatú medailu.
V sobotu 3. júna 2017 sa v Novom Meste Nad Váhom
konalo druhé kolo vo vzpieraní dorasteneckej ligy.
Stretlo sa tam sedem klubov, ktoré bojovali o postup do
finálového kola. Krásno pricestovalo v zložení – Samuel
Paulus, Vladimír Kubala, Adam Jesenský, Matej

Adámek, Patrik Broda. Súťaž bola rozdelená do dvoch
skupín. V prvej sa predstavili Adam Jesenský trh 81 kg.
nadhod 101 kg, v dvojboji nadvíhal 182 kg. Vladimír
Kubala trh 98 kg, nadhod 130 kg, dvojboj 228 kg. Prvú
trojicu uzatváral Samuel Paulus v trhu zdolal 125 kg a
nadhodil 145 kg, dvojboj 270 kg. V druhej skupine sa
predstavili dvaja pretekári Matej Adámek v trhu zdolal
rovných 70 kg a nadhodil 87 kg. V dvojboji nadvíhal 157
kg. Posledný pretekár Patrik Broda v trhu zdolal 115 kg.
a v nadhode vzoprel nad hlavu 141 kg. Bol to najlepší
výkon pre družstvo Krásna 324 sin.b.
Po druhom kole Krásno potvrdilo,
že momentálne kraľuje na čele tabuľky.
2. Bobrov
3. Dolný Kubín
4. Ružomberok
5. Trenčín
Tieto družstvá postupujú do finále. Krásno je na čele
tabuľky vo všetkých kategóriach mladších, starších žiakov a dorastu a takzvaný hetrik, to sa ešte nestalo v histórii SZV. Blahoželáme!

Škodca popri cyklomagistrále
Viacerí, čo denne prechádzajú cyklotrasou, sa na nás obrátili s otázkami, čo sa to
deje so stromami lemujúcimi túto trasu. Stromy sú obalené pavučinami a v podvečernom svetle pôsobia až strašidelne.
Lesy SR, š.p. OZ Čadca zaznamenali premnoženie škodcu popri Bystrickej cyklomagistrále na území mesta Krásno nad Kysucou až po obec Nová Bystrica.
Jedná sa o škodcu Priadzovec čremchový (Yponomenta evonymellus), ktorý sa
premnožuje na listoch stromu Čremcha obyčajná (Prunus racemosa Lam.).
Občas pavučinovými vláknami obaľuje aj iné stromy, ale na nich nespôsobuje
žiadne škody. Nikdy nepoškodzuje ovocné a iné druhy stromov. Poškodené listy
už nezregenerujú, ale o rok vyrastú nové listy a výhonky. Rizikovým je opakujúce sa premnoženie počas viacerých rokov. Pavučinové vlákna ani húsenice či
kukly nie sú alergotvorné a pre človeka sú na dotyk neškodné.
Jedná sa o bežný prírodný jav, húsenice bývajú potravou pre vtáky, ryby a iných
živočíchov.
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