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Lukáško dal mamičke Daniele krásny darček, pretože sa
narodil práve na jej meniny 3. januára 2013 a zároveň sa
narodil aj ako prvý obyvateľ mesta Krásna. 

Doma ho netrpezlivo už očakávala dvojročná sestrička
Laura. Lukáško meral 52 cm, vážil 4510 g a na svet prišiel o
13:52 hod. v nemocnici v Čadci. 

V pondelok 28. januára 2013 navštívil mladú rodinu

primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý šťastným rodičom
zablahoželal a rodinke dovzdal finančnú hotovosť. Pre
Lukáška sme priniesli knihu Mesto Krásno nad Kysucou
Prechádzky mestom, ktorú si bude môcť prečítať až vyrastie.
Nechýbala ani plyšová hračka a mamička dostala krásnu
kyticu. Rodičom srdečne gratulujeme, želáme veľa zdravia,
šťastia a lásky. JĎ
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Nový rok sme privítali spoločne
Dňa 31. decembra 2012 sa stretli obyvatelia Krásna nad Kysucou na námestí pred KD, aby privítali Nový rok. Do tanca

hral DJ Mates. Krátko pred polnocou prišiel obyvateľov pozdraviť aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý vo svojom
príhovore pripomenul aj 20. výročie smostatnosti Slovenskej republiky. Po jeho slovách zaznela Slovenská hymna a po nej
už očakávaný ohňostroj. Tancovalo a zabávalo sa až do 2 hodiny rána.

-r-

Dňa 27. januára 2013 sa v reštaurácii Kolkáreň konala
výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou. V úvode
predseda DHZ Krásno nad Kysucou Štefan Ploštica privítal
vzácnych hostí a to:

Ing. Jozef Grapa – primátor mesta Krásno nad Kysucou, 
JUDr. Milan Rebroš – prednosta Obvodného úradu v Čadci, 
Ladislav Dedič – delegát OV DPO Čadca, 
Miroslav Koza – predseda DHZ Oščadnica. 
Ďalej sa predseda DHZ Štefan Ploštica venoval hodnoteniu

predchádzajúceho roku 2012. Ako vyplynulo z jeho slov ,min-
ulý rok bol dosť náročný na financovanie potrieb DHZ.
Všetkým členom poďakoval za vykonanú prácu počas roka
2012 a poprial mnoho pracovných úspechov a zdravia v nasle-
dujúcom roku 2013. Vo svojom príhovore zhodnotil priebeh
vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol v našom
meste. Ako povedal, bolo zistených mnoho protipožiarnych
závad. V rodinných domoch bolo zistených 6 závad a v
malých prevádzkach 31 závad. Po opätovnej kontrole boli
tieto závady odstránené. Ďalej vyzdvihol súťažné družstvo
mužov pod vedením Miroslava Smržu za ich aktívnu
reprezentáciu DHZ Krásno nad Kysucou a k získaniu prvého
miesta o pohár Primátora mesta Krásno nad Kysucou. Taktiež
boli na tejto výročnej členskej schôdzi slávnostne povýšení títo
členovia: v skupine technik:

Janka Červínková – vrchný technik, František Smržo – starší

technik, Ján Vojtík – technik. 
Do zbormajstrovských hodností:
Peter Presalovič, Miroslav Smržo, Matej Šurin, Marcel

Špilák, Miroslav Tomčala, Jozef Jarabica. 
Plán práce na rok 2013 predniesol veliteľ DHZ Krásno nad

Kysucou Milan Buchta. Ďalej v diskusii predniesol príhovor
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Poďakoval prítomným za
vykonanú prácu počas uplynulého roka. Taktiež poukázal na
zlú finančnú situáciu mesta z dôvodu krátenia podielových
daní zo štátu. Zablahoželal prítomným do tohto nového roku
mnoho pracovných úspechov, zdravia a málo požiarov v
našom meste. Prednosta Obvodného úradu JUDr. Milan
Rebroš poďakoval za pozvanie. V príhovore spomenul dobrú
spoluprácu pri organizovaní pracovného stretnutia s min-
istrom vnútra Robertom Kaliňákom v Zborove nad Bystricou.
Ďalší požiadal o slovo Ladislav Dedič, ktorý poďakoval za
aktívnu činnosť v roku 2012 pri snehovej kalamite, ľado-
chodoch, ktoré by bez pomoci členov DHZ Krásno nad
Kysucou neboli zvládnuté. Predseda DHZ Oščadnica
Miroslav Koza poďakoval za pozvanie a navrhol užšiu
spoluprácu medzi obcami Bystrickej doliny, Oščadnicou a
mestom Krásno nad Kysucou na úrovni starostov a primátora
o vzájomnej pomoci pri rôznych mimoriadnych situáciách. Po
rozsiahlej diskusii ukončil túto výročnú členskú schôdzu
predseda DHZ Štefan Ploštica.

Výročná členská schôdza 
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU 

V  dňoch 11. a  12. februára 2013 sa v  rámci projektu
„Tradície nepoznajú hranice“ konalo podujatie Fašiangy –
Turíce, pri ktorom sa stretli mestá Krásna nad Kysucou a
Milówky. Počas dvoch dní sa spoznali študenti zo základ-
ných škôl z  Krásno nad Kysucou a  Milówky. Študenti
vytvárali fašiangové masky, a pri ich výrobe vyhrávali na
tradičných heligónkach, aby sa im dobre tvorilo. Na
návštevu počas dňa prišli aj žiaci zo základnej a materskej
školy v Krásne nad Kysucou, ktorí si pozreli ako sa tvoria
masky a  pozreli si film o  tradíciách Fašiangov na
Kysuciach. Vytvorené masky v utorok aj so svojimi staršími
kamarátmi z  Folklórneho súboru Drevár a  folklórneho
súboru Wierchy predviedli v  sprievode mestom.
Samozrejme ,nechýbali ani nepodarení čertíci, ktorí
všetkých okoloidúcich zamazali sadzami. Tento zaujímavý
a  veselý sprievod skončil v  Kolkárni, kde pokračovala
veselica s  kultúrnym programom – vystúpili folklórny
súbor Wierchy z  Milówky,  Ženská folklórna skupina
Krásno a  folklórny súbor Drevár, ktorý predviedol
pochovávanie basy a tým sa slávnostne ukončili fašiangy.

Podvečer sa zároveň konalo otvorenie výstavy fašian-
gových masiek v Kultúrnom dome v Krásne nad Kysucou,
ktorá sa presunie do Milówky.

Veríme, že celý projekt „Tradície nepoznajú hranice“
bude taký úspešný ako jeho prvé podujatia Fašiangy –
Turíce.

Fašiangy – Turíce sa vydarili

„Tradície nepoznajú hranice“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z  Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko
– Slovenská republika 2007 – 2013

Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022
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Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele �z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15

eur/m2.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.

12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 17. decembra 2012
Uzn.č. 102/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v  zložení Miroslav Čimbora Mgr. Milan Jesenský,
overovateľov zápisnice Miloš Lastovica, Ing. Vladimír
Kormanec a program rokovania MZ.

Uzn.č. 103/2012 – MZ schvaľuje finančný príspevok
100,- Eur na nákup materiálu na vodovodnú prípojku pre
Behanová Marta a  Alojz, Kalinov č. 1383, Krásno nad
Kysucou.

Uzn.č. 104/2012 - MZ schvaľuje predaj pozemku p.č.
6417/2 – ostatné plochy. pozemok 6417/277 – ostatné
plochy o výmere cca 300 m2 za cenu 10,- Eur/m2 pre Peter
Sýkora, Struhy 1384, 023 02 Krásno nad Kysucou. GP si
vypracuje na vlastné náklady žiadateľ.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení §9 a odst. 8 písm. e podľa osobitného zreteľa – pre
vlastnú potrebu. 

Uzn.č. 105/2012 – MZ neschvaľuje žiadosť Anny
Mikovej, Jablunkov 42 o  odpredaji pozemkov v  časti
mesta Šustkov.

Uzn.č. 106/2012 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
44/1 – ostatné plochy o  výmere cca 110 m2 za cenu 15,-
Eur/m2 pre MERKUR-EH, Krásno č. 946 za predpokladu,
že prenajímateľ odstúpi od zmluvy zo dňa 17.9.2002
o prenájme garáže o výmere 110 m2 na TS v Krásne nad
Kysucou. GP si dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady.
MZ schvaľuje kúpu pozemku za kultúrnym domom od
Ervín Hamzič, Krásno č. 1710.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa. 

Uzn.č. 107/2012 – MZ schvaľuje prenájom budovy
kolkárne a  ubytovacieho zariadenia pre ILSTAV PLUS,
s.r.o. Májova 1578, Čadca od 1. 1. 2013 na dobu 3 roky
v doterajšej výške nájomného s tým, že komisia v zložení
M. Šumský a J. Kučerík posúdia doteraz vykonané opravy
na objekte kolkárne. Urobí sa zápočet na vykonané opravy
a na ostatné nedoplatky sa vypracuje  splátkový kalendár.
Termín do 30. 6. 2013.

Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v  platnom
znení §9a, ods. 8, písm.c) podľa osobitého zreteľa.

Uzn.č. 108/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn.č. 109/2012 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2012.

Uzn.č. 110/2012 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Uzn.č. 111/2012 – MZ schvaľuje odpis pohľadávok
mesta podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 112/2012 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej
kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na rok 2013.

Uzn.č. 113/2012 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok
2013 podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 114/2012 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia Krasbytu za III. štvrťrok 2012.

Uzn.č. 115/2012 – MZ schvaľuje VZN o miestnych dan-
iach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na kalendárny rok 2013.

Uzn.č. 116/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 5 k  VZN
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol-

ských zariadení zriadených na území mesta Krásno nad
Kysucou na rok 2013.

Uzn.č. 117/2012 – MZ
a) prerokovalo dodatok č. 5 k VZN o výške príspevku

na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadenia zri-
adených mestom a  o  zápise detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Krásno nad Kysucou

b) schvaľuje dodatok č. 5 k VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu v  školách a  školských zariadenia zri-
adených mestom a  o  zápise detí na plnenie povinnej
školskej dochádzky do základných škôl zriadených
Mestom Krásno nad Kysucou

Uzn.č. 118/2012 – MZ poveruje správou bytových
domov č. 1984, 1985, 1996, 1997, 1998,1999, 2053, 2054,2055
v  časti mesta Zákysučie Krasbyt. s.r.o. Krásno nad
Kysucou.

Uzn.č. 119/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2013.

Uzn.č. 120/2012 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na I. polrok 2013.

Uzn.č. 121/2012 – MZ berie na vedomie správy mestskej
kontrolórky z vykonaných kontrol.

Uzn.č. 122/2012 – MZ ruší uzn.č. 37/2011, 100/2011
a 36/2012.

Uzn.č. 123/2012 – MZ určuje:
a) sobášnou miestnosťou – zasadačku MsÚ, ktorá sa

nachádza v budove mestského úradu, Ul. 1. mája 1255, II.
poschodie,

b) sobášne dni – štvrtok a každá druhá, teda párna sob-
ota. Sobášnymi dňami nebudú nedele, štátne a  cirkevné
sviatky.

c) sobášne hodiny: 
štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 12.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne).
Uzn.č. 124/2012 – MZ schvaľuje príspevok 200,-Eur na

kanalizáciu (pretlak) na ul. SNP s  tým, že sa napoja na
kanalizáciu aspoň 3 rodiny.

Štatistika k 31. decembru 2012
Počet obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt 
v Krásne nad Kysucou: 6780, z toho 3379 mužov 
a 3401 žien.
Prihlásení noví občania: spolu 52, z toho 
27 mužov a 25 žien.
Odhlásení občania: spolu: 87, z toho 39 mužov 
a 48 žien.
Počet novonarodených detí: spolu: 55, z toho 
30 chlapcov a 25 dievčat.
Počet zomretých občanov:spolu 62, z toho 
29 mužov a 33 žien.
Počet sobášov: 27
Počet občanov, ktorí majú viac ako 90 rokov: 
13, z toho 8 žien a 5 mužov
Najvyšší vek: 93 rokov
Priemerný vek: 36 rokov 

V sobotu 26. januára 2013 sa uskutočnil v reštaurácii
Kolkáreň 5. reprezentačný ples Mesta Krásno nad Kysucou.
Podľa tradície primátor mesta Jozef Grapa s manželkou
osobne privítali všetkých účastníkov a dámam odovzdal
ružu. Na úvod plesu moderátorka pozdravila všetkých hostí
a popriala im dobrú zábavu a následne krátkym
príhovorom, slávnostným gongom a tradičným valčíkom
primátorský pár otvoril ples.

Od prvého hudobného kola bol tanečný parket zaplnený.
O dobrú hudbu sa starala kapela Domino band a ako hosť
programu vystúpili manželia Dirovci – MUSICA ITALIA.
Tombola bola veľkým lákadlom, prvou cenou v nej bola
automatická práčka, druhou palivové drevo 12m3. Všetky
tombolové ceny boli vyžrebované, odovzdané a zábava
gradovala až do ranných hodín. Tešíme sa na 6. reprezen-
tačný ples!

5. reprezentačný ples sa vydaril

Predstavitelia nášho mesta sa starajú aj o  bývanie
občanov. Na konci roku v meste pribudli ďalšie byty. Pekný
darček v  podobe nového bývania dostali viaceré rodiny.
Tak sa šťastní nájomníci nasťahovali do dvadsiatich šty-
roch pripravených nájomných bytov, v ktorých mohli stráviť
už Vianoce a Nový rok. Ako informoval primátor mesta Ing.
Jozef Grapa, pri prideľovaní bytov uprednostňovali  žia-
dateľov priamo z mesta. 

„V minulosti sme o tom žrebovali, teraz sme sa rozhodli,
že sa postaráme predovšetkým o našich obyvateľov. Do
nových troch nájomných bytových domov sa dostali asi

len dvaja žiadatelia, ktorí boli z inej obce,“ povedal primá-
tor. V  troch bytových domoch sú jedno, dvoj a  trojizbové
byty. Postavené sú z  tehloblokov a  sú zateplené, s  indi-
viduálnym kúrením, to znamená, že každý z nájomcov si
môže toto kúrenie regulovať. Svojou kvalitou určite pre-
vyšujú štandard.

S výstavbou bytov začali predminulý rok a vo výstavbe
chcú pokračovať. Celkové náklady na výstavbu predstavo-
vali 1 200 000 eur z financií, ktoré mesto získalo prostred-
níctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z dotá-
cií. LH

Nové byty pre rodiny
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Určite každý z  nás má v  živej pamäti posledné
vianočné obdobie plné radosti, pokoja a  oddychu.
V  tomto čase na prelome rokov už tradične navštevuje
naše rodiny Dobrá novina. Ide o hromadné koledovanie
detí, ktoré prinášajú radostnú zvesť – Narodenie
Spasiteľa – priamo do našich domácností. Vždy sa na to
tešíme a vhodne pripravujeme. Aj v tomto období prišli
deti, aby zaspievali niekoľko kolied. My sme sa im za to
odvďačili, ako to už vo sviatočných domácnostiach býva,
pohostením, ale tiež finančnou podporou. V  príjemnej
atmosfére súdržnosti a  spolupatričnosti pookriali naše
srdcia aj srdcia uzimených koledníkov. Mali toho dosť,

veď pochodiť v zime a mraze toľko domácností určite nie
je maličkosť. Vďaka našej podpore Dobrá novina pomáha
deťom v  zaostalých krajinách, ale aj takým, ktoré sú
postihnuté a  bez našej pomoci by ostali na okraji
spoločnosti, napospas svojmu osudu. Počas posledného
vianočného obdobia sa uskutočnil už 17. ročník Dobrej
noviny. V  predchádzajúcom ročníku sa do koledovania
na Slovensku zapojilo okolo 26 tisíc koledníkov, ktorí vyz-
bierali vyše 900 tisíc eur. Deti z  našej farnosti tento rok
vyzbierali vyše 3000 eur. Príspevkami sa financujú najmä
projekty v  najzaostalejších oblastiach Afriky.

LH

Dobrá novina počas sviatočného obdobia

Január
Mestský ples – 26. 1., ReštauráciaKolkáreň

Kino Lipa – Piatok 18:00 a Nedeľa 14:00

Február
Športovec roka galaprogram – 15. 2. o 18.00 h.

Fašiangy-Turíce – dvojdňové medzinárodné
stretnutie spojené s tvorbou a výstavou fašian-

gových masiek a zvykov
Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.
Bežecká stopa - 0.ročník bežkárskej súťaže

Marec
Repete – spevácka súťaž s významným hosťom
Veľkonočná oblievačka – 22. 3. zvyky a tradície

na Veľkú noc
Galaprogram Deň učiteľov – 28. 3. o 13.00 h.
Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.
1. kolo extraliga mužov vo vzpieraní – 9. 3.

Apríl
Stavanie Mája – 30. 4., vystúpenie Ženskej folk-

lórnej skupiny, Folklórneho súboru Drevár pred
mestským úradom a v Kalinove

Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.

Máj
Deň matiek – 12. 5., program venovaný mamám
Projekt – stretnutie zaľúbených na moste Lásky,

Svadobné zvyky
Váľanie Mája – 31. 5. pred mestským úradom 
Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.

Jún
Svätojánsky jarmok – 17. 6. 

1. ročník súťaže O najlepší polesník
Disco show Hurá prázdniny – 28. 6.

Jánska vatra – podujatia s mestom Milowka,
dvojdňové stretnutie v oboch mestách – 29. 6.

Liga proti rakovine – streatballový turnaj
Turnaj O pohár primátora - futbal – 29. 6.

Začiatok kultúrneho leta v Krásne

Júl
Promenádne koncerty – každú nedeľu od 18.00 h.

Noc plná rocku – 13. 7., rockový festival plný
výbornej hudby pred kultúrnym domom

Hokejballový turnaj – ihrisko v Kalinove
Tenisový turnaj – o pohár primátora

Súťaž požiarnikov – okresné majstrovstvá
Kino – pred kultúrnym domom každú 

sobotu o 21.00 h.

August
Vystúpia všetky súbory a kapely 
z Krásna nad Kysucou a okolia
Disco show – Škola volá 30. 8.

História na kolesách – stretnutie veteránov
Raelly Beskyd

Siláci – program so silnými mužmi a exhibícia
Kino – pred kultúrnym domom každú sobotu o

21.00 h.

September
Gospelové Kysuce – 2 dňový maratón

gospelovej hudby
Krásňanský jarmok – spojený s vystúpeniami

súborov 1. 9.
Jesenné hodovanie – varenie tradičných jedál 

v oblasti Krásna a Milowky
Exhibícia Kick boxu a Thajského boxu

Kino – nehrá

Október
Koncert ku príležitosti úcty k starším- pre

seniorov vstup zdarma
Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.

November
Repete – spevácka súťaž s významným hosťom

spojená so stretnutím seniorov
Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.

Krásňanská desiatka - jubilejný ročník 
bežeckých pretekov

December
Krásňanské hody – Od Ondreja do Troch kráľov 

Mikulášska nádielka – stretnutie detí s
Mikulášom spojené s programom

Silvester v uliciach – program a spoločné 
privítanie Nového roka pred DK

Kino Lipa – Piatok 18:00 h. a Nedeľa 14:00 h.

Zmena program vyhradená!

Program kultúrnych a športových
podujatí na rok 2013

VIANOCE
v meste Na rieke Kysuci

sa aj tento rok
objavili dve

krásne labute.
K labutiam sa viaže

viacero mýtov. Klasický
mýtus o Diovi, ktorý sa
premenil na labuť, aby

získal Ledu, matku
trójskej Heleny

napovedá o vášnivej
spaľujúcej láske a jej
odlive. Hrdina írskej

legendy zase stelesňuje
svoju lásku ako labuť so

zlatou retiazkou na
krku. V gréckych bájach

podľa Ovídia labute
ťahajú Venušin vojnový

voz.

Cez Vianočné
sviatky tradične v
kostoloch horelo
Betlehemské svet-
lo, rozsvietili sa
stromčeky a
Betlehemy, znela
Tichá noc a všade
nachvíľu zavládla
atmosféra pokoja.
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Stredná odborná škola drevárska v Krásne nad Kysucou uspo-
riadala exkurziu do hlavného mesta Bratislavy s cieľom navštíve-
nia parlamentu. Národná rada SR je jediným ústavodarným a
zákonodarným orgánom. Táto akcia sa mohla uskutočniť vďaka
pozvaniu od predsedu Žilinského samosprávneho kraja
a poslanca NR SR Ing. Juraja Blanára. Hlavným cieľom exkurzie
bola priama účasť žiakov na zasadnutí Národnej rady Slovenskej
republiky. Pre žiakov bola veľkým zážitkom kontrola pri vstupe do
budovy. Pracovníci sa hneď za vstupnou bránou postarali, aby
všetci žiaci aj pedagógovia prešli skenerom. Predtým však
museli dať kovové predmety, mobily a tašky na zröntgenovanie
a ak bránový skener zapípal, prezerali účastníkov ešte ručným
skenerom. Náš sprievodca žiakom vysvetlil, že je to nevyhnutné
opatrenie, aby sa do parlamentu nedostali zbrane. Po vstupe do
budovy parlamentu  a po absolvovaní bezpečnostných opatrení
sprievodca v  sieni J.M. Hurbana žiakov oboznámil s  históriou
Národnej rady, so štátnymi symbolmi našej vlasti a  procesom
vzniku Ústavy SR, prezreli si vo vitrínach kópiu Ústavy SR,

pečate, vlajky. Získali informácie o práci poslancov, prezreli si
miestnosti a dozvedeli sa mnoho zaujímavostí. Sprievodca
účastníkom ukázal, kde majú kancelárie jednotliví poslanci. Pán
Blanár pozval žiakov  do rokovacej sály, kde im podrobne
vysvetlil, ako fungujú hlasovacie zariadenia, ako sa poslanci
hlásia o slovo pri rozprave, ako sa prijímajú zákony. Porozprával
im o práci poslancov parlamentu. Tu mali možnosť sledovať aj
prácu televíznych reportérov, ktorí robili rozhovory s  politikmi.
Najviac však žiakov zaujal samotný priebeh zasadnutia, keď
mali možnosť priamo v rokovacej sieni sledovať rozpravu k jed-
notlivým zákonom. So záujmom sledovali prácu poslancov i nov-
inárov. Dostali vysvetlenie ako sú poslanci rozsadení podľa
strán, za ktoré sa do parlamentu dostali, kde sedí vláda, pre-
miér, predsedovia výborov. Niektorí žiaci sa s pánom poslancom
odfotografovali. Potom sa pristavili na chodbe pri prekrásnych
obrazoch Albína Brunovského. Sprievodca im vysvetlil, čo jed-
notlivé obrazy predstavujú a  ako vznikali. Dodatočne kládli
otázky a získali ďalšie cenné informácie. Mgr. M.Gavenčiaková

Hudobná skupina KOMA 
oslavuje 10. výročie

„KTO BY TO LEN POVEDAL, DNES
TU MÁME KARNEVAL“

Hoci väčšinu detí skolila nepríjemná chrípka, tí, čo prišli,
neoľutovali. Tancovali, súťažili, zabávali sa a  hostili-
princezná, motýliky, mušketier, policajt, rocker, pirát, ba
i  Mikuláš. Cítili sa ako v  rozprávke. A  viete, čo ich potešilo
najviac? Že sa s  nimi prišli zabaviť aj ich rodičia. Každá
maska bola jedinečná a krásna. Odmenou pre deti boli nielen
chutné a  voňavé šišky, teplý čajík, džús a  iné dobroty od
mamičiek, ale aj nové pastelky, pestrofarebné balóniky
a  vlastnoručne vyrobené karnevalové klobúčiky, ktoré si
pyšne odnášali domov, aby sa mohli opäť tešiť celý rok na
nové zážitky a na ďalší karneval.

Návšteva študentov SOŠ drevárskej 
v Národnej rade Slovenskej republiky 

Zápis prvákov
V Krásne nad Kysucou zapísali v tomto roku 76 budúcich

prváčikov. Na ZŠ Mládežnícka ich bolo 67, z čoho má 5
odklad, v budúcom roku teda škola otvorí 3 triedy. Na ZŠ
Michalkov zapísali 6 a na ZŠ Kalinov 3 detí. V týchto dvoch
školách spoja triedy s vyšším ročníkom.

KARNEVAL Dňa 31. januára 2013 sa na škole usku-

točnil karneval. V tomto fašiangovom čase si deti MŠ a žiaci ZŠ
pripravili nápadité masky. Privítala ich striga Alica, nasledovalo
predstavovanie kostýmov, súťaže a tanec. Zábava bola
ukončená tombolou, v ktorej boli ocenené všetky masky.

ZŠ s MŠ Krásno nad Kysucou – Kalinov 431Krásno nad Kysucou-Michálkov

TJ Tatran a mesto Krásno nad Kysucou  pripravilo na
15. februára 2013 vyhlásenie najlepších športovcov
mesta za rok 2012. Okrem vyhlásenia, zástupcovia
mesta a TJ oboznámili prítomných so športovými  akci-
ami, ktoré sa pripravujú a uskutočnia v meste v roku
2013. Slávnostné vyhlásenie sa nieslo v dobrej športovej
nálade. Bol plný otázok a odpovedí, ktoré sa týkali pre-
dovšetkým športovcov a športu v meste.

Výsledky:
Cena športovec roka 2012 za
– vzpieranie Matej Poláček
– tenis Pavol Húšťava
– stolný tenis Ján Kinier
– futbal Jozef Blahuta
– sálový futbal Jakub Válek
– hokejbal Dušan Kanis
Za celoživotný prínos Jolana Labáková 
a Rudolf Ďurana
Najlepší športovec roka 2012 Matej Poláček

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2013
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Marec                  25.             26.                     27.
Apríl                    22.             23.            24.

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

Športovec roka 2012

Dňa 21. februára 2013 navštívila naše mesto Katarína
Neveďalová, poslankyňa Európskeho parlamentu,
členka výboru pre kultúru a vzdelávanie, ktorú privítal
primátor Mesta Ing. Jozef Grapa a prednosta
Obvodného úradu JUDr. Milan Rebroš. Rokovalo sa v
priestoroch expozície Kysuckého múzea v Dome
kultúry v Krásne nad Kysucou o projektoch EÚ v
programovom období 2014–2020 v oblasti športu.
Rokovania sa zúčastnili aj predstavitelia oddielov
telovýchovnej jednoty a milovníci športu na Kysuciach.

Poslankyňa Európskeho 
parlamentu v meste

Mestská polícia
informuje

Mestská polícia Krásno nad Kysucou
Ulica 1.mája 1255

023 02  Krásno nad Kysucou

tel: 041/4308916,  0800 100 159
0917 529 034

mestskapolicia@mestokrasno.sk

V období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012
bolo vyriešených 432 priestupkov.

Z toho v doprave bolo vyriešených:
– 356 priestupkov
– 84 v blokovom konaní 
– 272 vyriešených pokarhaním
Priestupky proti verejnému poriadku:
– 76 priestupkov
– 42 v blokovom konaní
– 34 vyriešených pokarhaním
Od 1. júna 2011 bolo rozšírené pôsobenie MP aj o

katastrálne územie obec Zborov nad Bystricou a to
zmluvou o výpomoci zo dňa 1. júna 2011. 

MP spolupracovala s Rybárskym zväzom pri kont-
role povodia riek Bystrica a Kysuca, so zameraním na
dodržiavanie povoleného odchytu rýb v uvedených
lokalitách. Bolo vykonaných 21 kontrol.

MP taktiež spolupracovala so Železničnou políciou
pri spoločných akciách proti podnapitým osobám
zdržiavajúcich sa v priestoroch železničnej stanice.

Mestská polícia má k  dispozícii jedno osobné
motorové vozidlo značky Dacia Duster s  nápismi
v súlade s §22 zák.564/91 zb.

Roman Felszeghy, náčelník MP

Poslanec MZ 
a náš spolupracovník

MIROSLAV CAPEK
oslávil 50-tku
Srdečne blahoželáme

nášmu spolupracovníkovi
Miroslavovi Capekovi k 

životnému jubileu a želáme
veľa zdravia, osobných i 
pracovných úspechov. 

Redakcia

Krásňanská hudobná skupina KOMA v tomto roku
oslavuje 10 rokov svojej existencie. Za ten čas kapela
odohrala desiatky koncertných vystúpení a nahrala
niekoľko desiatok demo skladieb. Pravidelne reprezentuje
svoje mesto na mnohých vystúpeniach , koncertoch a súťaži-
ach. Hlavné jadro skupiny tvorí Michaela Martykanová –
spev, perkusie, Eduard Koprna – basová gitara, Lukáš
Beleš – gitara. Na väčšie koncertné podujatia si skupina
pozýva rôznych ďalších hudobníkov. V r. 2013 majú členovia
skupiny v  plánuje vydať CD s aktuálnou tvorbou, a tiež CD
s výberom demo nahrávok za posledné roky. Viac o skupine
KOMA nájdte na sociálnej sieti Facebook a na ich webovej
stánke www.koma-funclub.blog.cz.
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Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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90 roční Ján Kasaj 
Viktória Kopásková

85 ročná Mária Koňušíková

80 roční Vincent Blažek 
Emília Buková 
Božena Jakubcová 
Emília Koptáková 
Jolana Kováčová 
Oľga Kováčová
Anna Šusteková 
Jozef Targoš
Štefánia Jakubcová
Jolana Janíčková

75 roční Vladimír Poštek 
Milan Sýkora 
Milan Stehel

70 roční Ján Šustek
Veronika Capková 
Justína Capková

JUBILANTI
Január–február  201 3

Štatistika farnosti 
Krásno nad Kysucou za rok 2012

1. Krstov bolo v tomto roku 51,
z toho 28 chlapcov, o 3 viac ako vlani a
23 dievčat, o 11 menej ako vlani. To je
celkovo o 9 krstov menej ako vlani.
Krstiť budeme tak ako je zvykom,
v každú druhú a štvrtú sobotu
v mesiaci pri rannej svätej omši. Milí
rodičia pamätajte, že najlepšou
výchovou detí je váš dobrý rodičovský
príklad. A pri výbere krstných  rodičov
tiež na toto pamätajte – či sú po
náboženskej stránke krstní rodičia pre
vaše deti vzorom a príkladom. Krstné
náuky bývajú v stredu pred krstom po
sv. omši na fare. 

2. Sobášov bolo v tomto roku 19. To
je o 4 sobášov menej ako vlani. Hláste
sobáš včas, aspoň minimálne tri mesi-
ace vopred. Tento rok začíname nový
systém sobášnych náuk. Na fare bude
zápis a liturgická náuka pred sobášom
a jadro prípravy – 10 náuk počas jed-
ného víkendu (tri dni) - bude prebiehať
v Kysuckom Novom Meste pre
všetkých snúbencov z nášho dekanátu.
Pôjde zatiaľ o pilotný projekt na prvý
polrok, potom kňazi zhodnotíme tento
nový projekt a rozhodneme na
kňazskej rekolekcii ako ďalej.
Podrobnosti sa dozviete snúbenci pri
zápise na farskom úrade. 

3. Pohrebov Za uplynulý rok bolo
v našej farnosti 71. To je o 7 menej ako
vlani. Mužov – 34, o 6 menej a žien –
37, o 1 menej. Z toho bolo 9 zomrelých
nezaopatrených, vlani ich bolo 11.
Ostatní (62) zomierajúci boli
pripravení, teda vyspovedaní a prijali
Eucharistiu. Volajte nás včas k zaopa-
treniu ťažko chorého. Buďme stále
pripravení, že kedykoľvek sa môže náš
život skončiť. Drahí moji veriaci urobte
všetko preto, aby sme raz zomierali
zmierení s Bohom a ľuďmi...

4. Svätých prijímaní sa rozdalo
v našej farnosti v tomto roku vyše
100.000. 

Krásno – 83.000 a Kalinov – 17.000.
Okrem toho sme počas roka navštívili
stovky starých a chorých, ktorým sme
tak isto podali sväté prijímanie – to sa
zrátať nedá.

5. Pobirmovaných bolo tento rok 160.
Na 1. sv. prijímaní bolo 71 detí. Prosím
Vás rodičov prvoprijímajúcich detí,
zúčastňujte sa s nimi na sv. omšiach,
modlite sa s nimi, buďte im vzorom
a príkladom v náboženskom živote.

6. Farská kancelária – prosím Vás,
pokiaľ sa dá, tak si vybavujte svoje
záležitosti a úradné veci v kancelárii po
sv. omšiach, máte istotu, že budete
hneď vybavený. Cez deň máme iné
rôzne povinnosti a nemusíme byť vždy
na fare. Samozrejme môžete prísť aj cez

deň, ale buďte trpezlivý, ak máme
práve vtedy iné povinnosti.

7. Naša farnosť odoberá 90 kusov
katolíckych novín a je ich problém
niekedy predať. Chcem Vás povzbudiť,
aby ste mali záujem o katolícku
tlač, hodnotné knihy a literatúru. Začal
sa vydávať v našej diecéze diecézny
časopis – prosím Vás, aby ste si ho
kúpili do svojich rodín, je naozaj hod-
notný a sú tam rôzne informácie,
rozhovory a články o našej Žilinskej
diecéze. Čítajme seriózne veci, liter-
atúru a tlač... dbajme o svoje vnútro
a nenechajme sa formovať pochybnou
tlačou a bulvárom.

8. Tento rok sme zaplatili za energie
aj s doplatkami 8.628 Eur Na bežnom
účte v Slovenskej sporiteľni máme uše-
trených 44.110 Eur – 1.328.857 korún.
Tieto financie použijeme hlavne na
kúpu nových kostolných lavíc
a nového kúrenia vo farskom kostole.
Ide o dosť veľkú investíciu a ak sa
všetko dobre podarí, tak by sme časom
spoločnými silami zrealizovali výrobu
nových kostolných lavíc a zároveň
aj nové kúrenie v kostole.

Celkovo za prevádzku kostolov, pas-
toračného centra, údržbu, investície,
poistné, opravy a nákupy, voda,
kancelárske náklady a rôzne iné nákla-
dy sme tento rok zaplatili 17.746 Eur.
Oprava strechy na kostole stála 1.800
Eur. Náklady na prevádzku a opravy
Pastoračného centra boli minulý rok
2.800 Eur. Všetky faktúry sú ku koncu
roka uhradené. Nech to všetkým
dobrodincom dobrotivý Boh mnohoná-
sobne odmení. Mnohé veci, Vaša obe-
tavosť a nezištnosť sa naozaj nedajú
vyčísliť a to je vlastne aj dobre, vie
o nich Boh a on všetko odmení. 

9. POĎAKOVANIA – Chcem
poďakovať kostolníkom Ondrejovi
Masarykovi a Jankovi Jakubcovi. Janko
momentálne funkciu kostolníka
nevykonáva zo zdravotných dôvodov,
ale vždy nám ochotne pomáha
a pomôže zastúpiť, aj tento rok nám
obetavo pomáhal niekoľko týždňov
a pevne verím, že Pán Boh mu dá zasa
pevné zdravie, za čo sa modlím a mys-
lím na neho pri sv. omšiach. Kostolníci
si zaslúžia našu pozornosť a rešpekto-
vanie. Patrí im veľká VĎAKA a ÚCTA
za ich obetavosť. Obetujú pre náš kos-
tol hodiny a hodiny zo svojho času. To
isté platí o Tonkovi Škerenčákovi, kos-
tolníkovi v Kalinove. VĎAKA patrí
Štefke Kubalovej s dcérou a Márii
Haluskovej za pekné ozdobovanie kos-
tolov. Vďaka patrí aj pani Márii
Macurovej a Vincencii Tvrdej, ktoré sa
starajú o čistotu bohoslužobných vecí

vo farskom kostole. VĎAKA patrí aj
organistom Tonkovi Hajnému, Máriovi
Lastovicovi, Marienke Čimborovej
a Patrícii Kasajovej. Ďakujem pani
Bakalovej za jej obetavú službu pri
predaji Katolíckych novín. ĎAKUJEM
Gabike, Majke a Lenke za vedenie
speváckych zborov. ĎAKUJEM
všetkým rozdávateľom svätého prijí-
mania za ich celoročnú obetavú
pomoc. ĎAKUJEM miništrantom za
ich službu pri bohoslužbách.
A samozrejme VĎAKA patrí všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom obetavo
pomáhate pri rôznych prácach
a akciách a konáte rôzne služby vo
farnosti, či upratujete v kostole alebo sa
obetujete pri rôzných akciách. Chcem
poďakovať aj organizátorom kaž-
doročného letného tábora na čele
s Palkom Melišom, Adrianou
Kubalovou a Majkou Michalikovou.

ĎAKUJEM naším katechétkam
Gabike, Majke a Janke za obetavosť pri
školskej katechéze. Buďme im za to
vďační. Máme jedného bohoslovca
Petra Nečedu, ktorý študuje v piatom
ročníku v seminári v Nitre – tento rok
by mal prijať diakonské svätenie.

10. Na záver tohto stručného hod-
notenia života v našej farnosti chcem
POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli, či už
finančne alebo hmotne alebo svojimi
silami pri rôznych potrebách v našej
farnosti a bolo Vás veľmi veľa – aj tento
rok odslúžim za Vás všetkých sv.
omšu. Chcem POĎAKOVAŤ
Mestskému úradu, základným školám
za spoluprácu a všetkým firmám, ktoré
mali ochotu nám pomôcť a mnohé
z nich to urobili naozaj nezištne.
Ďakujem mojím susedom, ktorí mi
veľa krát nezištne pomohli v mojej
núdzi a ĎAKUJEM všetkým na
ktorých si teraz možno ani nespomí-
nam a bolo by to aj veľmi ťažké Vás tu
všetkých spomínať. ĎAKUJEM
všetkým, ktorí nehľadáte pre seba
chvály a uznania. Nech Vám to
všetkým dobrotivý Pán Boh mnohoná-
sobné odmení. Na záver ĎAKUJEM
PÁNU BOHU aj Vám mojim veriacim
za dní, ktoré sme spolu prežili.
Zároveň Vás prosím, ja a pán kaplán,
ešte o odpustenie, ak sme Vás počas
roka niečím pohoršili a dali Vám tým
zlý príklad. Ale určite Vám chceme byť
príkladom, ako treba aj po každej
prehre a páde vstať a radostne, ako
veriaci ľudia ísť s nádejou ďalej.

Laudetur Jezus Christus Q.A.M.D.G
– Všetko na väčšiu česť a slávu Božiu

Správca farnosti dekan Pavol Špita

Dňa 21. januára 2013 sme pri príležitosti jubilea
90 rokov navštívili oslávenca pána Jána Kasaja z
Krásna nad Kysucou. Ku krásnemu jubileu mu
zablahoželal primátor mesta, odovzdal mu
darčekový kôš a kyticu. Potom spolu s pánom
Kasajom zaspomínali na jeho mladosť. Oslávenec
sa podpísal aj do Pamätnej knihy mesta. JĎ

Dňa 21. februára 2013 sme pri príležitosti jubilea
90 rokov navštívili oslávenkyňu, pani Viktóriu
Kopáskovú z Krásna nad Kysucou. Ku krásnemu
jubileu jej zablahoželal primátor mesta, ktorý jej
odovzdal darčekový kôš a kyticu. Spolu s pani
Kopáskovou zaspomínali na jej mladosť a život v
našom meste. JĎ

Pani Viktória Kopásková a pán Ján Kasaj 
oslávili krásne životné jubileum

Narodení
Tamara Mačasová, Soňa Šubertová, 

Filip Kašuba, Lukáš Klimík, 
Michal Jánošík, Adela Švaňová, 

Natália Capková

Sobáše
Michal Gavenda a Mgr. Mária Kvašňovská 

Jaroslav Pišoja a Zdenka Podpleská

Úmrtia
Štefan Šustek, Karol Kopásek, 

Marta Jakubcová, Františka Bírová,
Stanislav Martášek, Ján Čimbora, 
Anton Sýkora, Anna Lahutová, 

Jolana Šurábová, Ján Kurka, 
Alena Lisková,  Karol Poništ, 

Pavlína Matečková,  Pavel Pagáč, 
Ondrej Chylý, Milan Jakubec,

Augustín Zuzčák

M A T R I K A
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Krásňanská stopa 2013

Otvorená bežkárska trať
Od 16. januára 2013 je úsek cyklotrasy z Krásna nad

Kysucou do Starej Bystrice upravený na bežkársku trať.
V prípade priaznivého počasia pozývame a zároveň vyzý-

vame všetkých priaznivcov bežiek aby neváhali a vyskúšali ju!

ÚČASTNÍCI  PRETEKU:
1. Balošáková Anna (Stará Bystrica 39,29), 2. Šimašek Pavol (Stará Bystrica

32,54), 3. Čaradová Marta (Krásno 59,09), 4. Poštek František (Krásno 52,14), 5.
Kuba Anton (MŠ KNM 33,15), 6. Bulej Peter (Triatlon Žilina 34,24), 7. Blahuta
Jozef (Krásno 54,55), 8. Seko Marián (Krásno 53,55), 9. Kučerík Martin
(Oščadnica 47,46), 10. Holaza Vladimír (Oščadnica 42,09), 11. Smolková Lenka
(Oščadnica 58,13), 12. Balošák Vladimír (Stará Bystrica 45,20), 13. Tvrdý Peter
(Krásno 50,58), 14. Kováč Miloš (Krásno 47,34), 15. Zjavka Peter (Krásno 43,06),
16. Kopera Štefan (CK Kysuce 42,34), 17. Michalcová Anna (Krásno 58,01), 18.
Michalec Peter (Krásno 45,52), 19. Michalec Kristián (Krásno 42,09), 20.
Kolenčík Miroslav (Krásno 49,37), 21. Zátek Vladimír (Krásno 60,59), 22. Chilý
Emil (Krásno 65,10), 23. Kučák Zdeno (Oščadnica 44,54), 24. Kučáková Martina
(Očšadnica 55,22), 25. Kormanec Jaroslav (Krásno 43,07), 26 Kadura Jozef
(Krásno 47,09), 27 Kubla Ľudomír (Zborov 77,33), 28. Masaryková Kristína
(Zborov 44,10), 29. Meliš Peter (Krásno 50,55), 30. Kubica Ján (Krásno 50,21), 31.
Borisová Jana (Krásno 60,41), 32. Ondrušek Marián (Krásno 59,41), 33.
Markuliak Milan (Krásno 48,45), 34. Mitka Tomáš (Krásno 60,16), 35. Nigrovič
Rastislav (KNM 57,20)

V sobotu 23. februára 2013 sa konal nultý ročník preteku v bežeck-
om lyžovaní Krásňanská stopa. Trasa viedla z Krásna nad Kysucou na
Zborov nad Bystricou a späť (cca. 9 km). Preteku sa zúčastnilo 35
bežkárov z blízkeho okolia a najrýchlejší z nich, Pavol Šimašek v prí-
jemnom počasí pretek zvládol beh za 32 minút a 54 sekúnd. Primátor
mesta víťazom odovzdal medailu, šampanské a knihu Krásno.

Víťazi podľa kategórii
Do 50 r.

1. Peter Bulej, Triatlon Žilina, čas: 34,24 
2. Kristián Michalec, Krásno, čas: 42,09 

3. Vladimír Holaza, Oščadnica, čas: 42,09 
Nad 50 r. 

1. Pavol Šimašek, Stará Bystrica, čas: 32,54 
2. Anton Kuba, MŠ KNM, čas: 33,15 

3. Vladimír Balošák, Stará Bystrica, čas: 45,20 
Ženy 

1. Anna Balošáková, Stará Bystrica, čas: 39,29 
2. Kristína Masaryková, Zborov, čas: 44,10 
3. Martina Kučáková, Oščadnica, čas: 55,22 

Víťaz Pavol Šimašek s
časom 32:54

V kategórii do 50
rokov prvý dobehol
Peter Bulej 34:24

Ako prvá 
žena dobehla
neprekonateľná
Anna Balošáková
39:29


