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DO KAŽDEJ  DOMÁCNOSTI

V tomto čísle nájdete:

Krásno nad Kysucou 
je dekanátom

Slávnostnú sv. omšu 
celebroval žilinský biskup

Aké je Krásno krásne
Prebieha rekonštrukcia

chodníkov

Nový gurmánsky festival
Na festivale sme ochutnali

krásňanské pivo Vrabčiar

Program na 16. strane 

Krásno nad Kysucou sa rozrástlo, prišli sem noví investori. Odber elektrickej energie výrazne stúpol.
Plánuje sa výstavba novej trafostanice, ktorá vyrieši problémy s elektrinou v našich domácnostiach.

Výstavba novej trafostanice napreduje

V týchto dňoch mesto začalo realizovať výsadbu nových okrasných drevín,
ktorá bude situovaná vedľa obytnej zóny, pri hlavnej ceste na Ulici 1. mája
pri mestskom úrade a skrášli prostredie nielen obyvateľom mesta.

V meste vznikne oddychová
zóna na Ulici 1. mája

Nová zeleň vytvorí adekvátnu náhradu za od-
stránené dreviny, súčasťou bude aj oporný mú-
rik s oddychovou zónou. Služby spojené so sta-
rostlivosťou o zeleň zahŕňajú činnosti ako

projektovanie a zakladanie verejnej zelene, 
výsadba zelených plôch a okrasných rastlín,
kvetinová výsadba a obnova parkov, kosenie
trávnatých plôch a ich údržba.

1. – 2. september 2018

Časť Krásna je napojená na trafostanicu v Čadci  a dol ná časť
na trafostanicu v Kysuckom Novom Meste. Začal byť pro-
blém s výkonom, čo spôsobovalo vypínanie a vypadávanie
prúdu v našich domácnostiach. Situáciu bolo treba riešiť.
Možno ste zaznamenali stavbu nových stožiarov, ktoré sem
prinášala helikoptéra. Stavba stožiarov bola náročnou, 
no dnes sú už na svojom mieste. 

Ďalším krokom bude výstavba novej krásňanskej trafos-
tanice, ktorá vyrieši problémy na najbližších 20 rokov. 
Trafostanica bude postavená pri MM aréne, kde momen-
tálne prebiehajú terénne práce a úprava povrchu. Stredo-
slovenská energetika dá 7 miliónov na výstavbu tejto
trafostanice, čo je doposiaľ ich najväčšia investícia, ktorá
pôjde práve do Krásna. 
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Dňa 28. júla 2018 popoludní
sa na námestí pred Kultúr-
nym domom uskutočnila 
výstava veteránov spanilej
jazdy 21. ročníka Beskyd Ral-
lye. Spanilá jazda historic-
kých vozidiel beskydskou
krajinou  zavítala po roku aj
do, možno už povedať, 
partnerského mesta Krásna
nad Kysucou. Srdečne ich tu
privítal a pozdravil primátor
mesta Ing. Jozef Grapa. Na
našom námestí s fontánou sa
historické vozidlá krásne 
vynímajú. Tento rok prišlo 
rekordných 165 historických
automobilov a motocyklov.
Účastníci tejto spanilej jazdy
si užívali komfort, ktorý im
naše mesto vytvorilo na 
občerstvenie a relax.

Tohto roku sme si pripo-
menuli už 26. výročie 
významnej udalosti novodo-
bej histórie Slovenska a Slová-
kov, akou je Deň prijatia
Deklarácie o zvrchovanosti
Slovenskej republiky. Slo-
venská národná rada ju schvá-
lila v roku 1992, v rámci
bývalej Českej a Slovenskej

Federatívnej Republiky a vy-
hlásila ňou zvrchovanosť Slo-
venskej republiky. Na oslavu
prijatia Deklarácie o zvrcho-
vanosti SR sa niekoľko rokov
stretávali občania pri vatrách,
ktoré dostali názov Vatry
zvrchovanosti. Po príhovore
primátora mesta Ing. Jozefa
Grapu všetci nedočkavo 
čakali, kedy sa zapáli ďalšia
Vatra zvrchovanosti. V sprie-
vodnom programe pri zapá-
lení vatry sa predstavila
domáca folklórna skupina
Vrabčiar a zahrali aj Zbo-
rovskí heligonkári.

Hneď po zotmení pro-
gram pokračoval Rockovou
nocou pri horiacej vatre do
neskorých nočných hodín.
Podujatie “Rockové leto“
otvorila domáca skupina 
Tribute of Rock band (SK).
Do tmy hrala aj rocková sku-
pina Kabát revival (CZ) a
Horkýže slíže revival (CZ).
Namestie s fontánou opäť pri-
vítalo veľké množstvo krásňa-
nov i divákom zo širokého
okolia, ktorí k nám radi 
chodievajú.

Beskyd Rallye, Vatra zvrchovanosti 
a Rocková noc v poslednú júlovú sobotu
V sobotu 28. júla 2018 popoludní sa na námestí pred kultúrnym domom uskutočnila výstava
veteránov spanilej jazdy Beskyd rallye, organizovanou Turzovským veteran clubom. V pod-
večerných hodinách sa pálila Vatra zvrchovanosti. a slávnostný deň zakončila rocková noc.

V našom sa meste sa začalo s opravovou
chodníkov. Prvá časť bola rekonštrukcia
od mosta po autobusovú zastávku
Struhy, teraz sa rekonštrukcia posunula
viac do centra. 

V súčasnosti pokračuje rekonštrukcia
chodníka na Mládežníckej ulici po bu-
dovu Obvodného oddelenia policajného
zboru. Napriek rôznym inžinierskym 
sieťam a vstupom do rodinných domov
či garáží sa táto výstavba dokončí do
skončenia prázdnin, aby školáci mohli
bezpečne prichádzať do školského
areálu. Pokračovať bude rekonštrukcia
na Ulici 1. mája a na Ulici MUDr. Hálka

pri zdravotnom stredisku. Zničené a 
rozbité chodníky nahradí modernejší
vzhľad zo zámkovej dlažby, ktorá bude
priateľskejšia ku chodcom a uľahčí sa aj
údržba v jarných a zimných mesiacoch.
Chodníky dostávajú nový vzhľad 
v centre Krásna a mesto pripravuje vý-
stavbu ďalších chodníkov aj v tých 
častiach, kde doteraz neboli vybudované. 

Občania, ktorí parkujú na parkovisku
pri kostole sv. Ondreja, upozorňovali na
zlý výhľad pri vychádzaní z parkoviska,
ktorý vznikal najmä v jarných mesia-
coch, keď začali vyrastať nasadené kríky,
oddeľujúce parkovisko od hlavnej cesty.

Vedenie mesta tento problém vyriešilo a
okrasné kríky v tejto časti boli odstrá-
nené. Vybudovala sa nová parková zeleň,
ktorá skrášlila betónové parkovisko. 
Súčasťou projektu sú aj parkové úpravy
okolo chodníka k prechodu pre chodcov.

Na autobusovej zastávke Rázcestie
pribudli nové vkusné lavičky pre cestujú-
cich. V mestskej časti Kalinov na 
Záhradnej ulici sa rekonštruovalo ve-
rejné osvetlenie. V minulosti tu vznikali
problémy s výpadkami verejného osvet-
lenia, najmä pri silných vetroch a búrke.

Bezpečnejšie a upravenejšie mesto
Výstavba a rekonštrukcia mestských, ale aj súkromných budov naďalej pokračuje. centrum
mesta skrášľujú svojím farebným vzhľadom a s ním kontrastovali staré chodníky vybudované
pred viac ako päťdesiatimi rokmi. dopravná situácia nás núti, aby sme zaistili bezpečnejší pohyb
pre chodcov, aby sa nepremiestňovali po cestách.

Ulica Mládežnícka – výstavba chodníkov Zeleň na parkovisku na Námestí mieru

Aké je kRásno kRásne

Ulica 1. mája – výstavba chodníkov Pribudli nové lavičky na zastávke Rázcestie

Hudobná skupina KOMA

Zapálenie Vatry zvrchovanosti

Folklórna skupina Vrabčiar

3 x foto: Eduard Koprna
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Z diára primátora
11. 6. Zúčastnil sa na pracovnom stretnutí k pro-

jektu cyklotrasy.
13. 6. Bol na mestskom zastupiteľstve.
14. 6. Rokoval na ministerstve v Bratislave ohľadom

projektov.
15. 6. Bol na kontrolnom dni na stavbe bytového

domu v Zákysučí.
18. 6. viedol pracovné stretnutie ohľadom prípravy

jarmoka.
19. 6. Zúčastnil sa na workshope sIea v trnave s 

názvom „ako byť energeticky efektívny“.
20. 6. odovzdal stavenisko cyklotrasy.
21. 6. Zúčastnil sa na komisii dopravy Žsk v Žiline.
22. 6. Bol na ÚPsvaR v čadci ohľadom otázky

zamestnanosti.
23. 6. Zúčastnil na na kysuckom maratóne. • Bol

prítomný na krajskom kole súťaže mladých
hasičov Plameň 2018, ktoré sa konalo 
v krásne.

24. 6. vítal všetkých hostí a návštevníkov nášho
gurmánskeho festivalu, folklórneho festivalu
a svätojánskeho jarmoka.

25. 6. Bol na poslaneckom grémiu na Žsk v Žiline
so štátnou tajomníčkou z ministerstva 
dopravy, jednali ohľadom diaľnice D3.

26. 6. Bol na otvorení olympijského dňa v Základnej
škole mládežnícka. • Zúčastnil sa na dozornej
rade sevaku.

27. 6. Zapojil sa do HUG DaY.
28. 6. Zúčastnil sa na kontrolnom dni stavby 

bytovky. • stretol sa s investorom ohľadom
priemyselného parku.

29. 6. Zúčastnil sa na slávnostnom ukončení škol-
ského roka v ZŠ mládežnícka a odovzdal
Cenu primátora žiačke 9. ročníka anete 
kamenišťákovej.

1.7. Bol na podujatí Deň otvorených dverí v mm
aréne, ktorý sa konal v prvý prázdninový deň.

2. 7. Zúčastnil sa zastupiteľstva na Žsk v Žiline. •
Bol na slávnostnej sv. omši k vyhláseniu
krásna nad kysucou za dekanát.

3. 7. stretol sa s riaditeľom múzea milošom jesen-
ským. • Rokoval ohľadom kanalizácie so stra-
bagom. • Bol na kontrolnom dni ohľadom
cyklotrasy a stavby bytoviek.

11. 7. stretol sa s dôchodcami v reštaurácii
kolkáreň. • Riešil kanalizáciu na Ulici násypy.
• Riešil problém prevencie kriminality s náčel-
níkom mP z Bratislavy.

12. 7. Riešil kanalizáciu so zástupcami sevaku.
14. 7. Zúčastnil sa oslavy zvrchovanosti v starej

Bystrici. • Privítal účastníkov zrazu trabantov
v našom meste.

16. 7. Pripravoval zraz veteránov.
17. 7. Rokoval ohľadom cyklotrasy v Bratislave.
18. 7. Projekt cyklotrasy – verejné obstarávanie.
21. 7. Zúčastnil sa na preteku krásňanská cyklo 

20-tka, ktorý sa koná na cyklotrase. 
23. 7. Zasadal výbor zamestnanosti v čadci, na

schválenie projektov. • Zúčastnil sa rokovania
so sevakom ohľadom výstavby kanalizácie.

24. 7. odovzdával finančné šeky folklórnym skupi-
nám na mestskom úrade. Peniaze sa vyzbie-
rali počas vianočného koncertu v kostole.

25. 7. Rokoval s Povodím váhu o ďalšej spolupráci
ohľadom regulácie vodných tokov.

27. 7. Rokoval so zahraničným investorom ohľadom
výstavby nového závodu, kde bude 600 
pracovných miest.

28.7. Bol na našom tradičnom podujatí Rallye 
Beskyd, pálenie vatry zvrchovanosti a Rocko-
vej noci.

29.7. Zúčastnil sa sv. omše v osade U Hacka. 
31.7. Zúčastnil sa zasadnutia komisie na schvaľova-

nie projektov Intereg sR–čR.
2.8. Bol na kontrolnom dni na výstavbe cyklotrasy

oščadnica – Dunajov.

Na námestí s fontánou sa
mohli občania mesta poko-
chať na  nezabudnuteľných
kultových vozidlách. Na úvod
stretnutia ich srdečne pozdra-
vil primátor Jozef Grapa a po
krátkom príhovore sa presu-

nuli do Vlastivedného múzea.
V  expozícií Kysucká odysea
jednotlivé exponáty prezen-
tuje dejiny Kysúc od lovcov
mamutov cez vek Juraja
Turzu až po storočie kozmic-
kých letov.

Dopoludnia v ľudovom rytme zanô-
tila Muzička spod Grúňa a Ľudová
hudba spod Sokolia. Na gurmán-
skom festivale sa predstavili rôzne
delikatesy, ako napríklad pečené
stehno, grilované kolená a rebrá,
jednohubky z ovčieho syru a slaniny,
tradičné slovenské bryndzové halu-
šky, ale aj štrúdle, či moravské ko-
láče. Prekvapením pre všetkých
prítomných bolo pečené prasiatko,
ktorého príchod sprevádzali poľov-
nícke fanfáry.  Zemiakové placky
piekli naši poľskí priatelia z partner-

skej obce Milówka. Výnimočnou
bola kórejská kuchyňa, ktorú pred-
stavila miestna firma Eliastech s. r. o.
a záujemcov o ich špeciality bolo
veru neúrekom. Zároveň táto firma
zakúpila heligonkárom z miestnej
Základnej umeleckej školy novú
trojradovú heligónku. 

Na úvod folklórneho festivalu
privítala moderátorka Zuzka Zuzčá-
ková Gacíková, ako inak keď nie v 
ľudovom kroji, všetkých hostí a odo-
vzdala slovo primátorovi mesta. Ten

privítal všetkých domácich i 
návštevníkov nášho mesta. Kysucké
kultúrne stredisko v Čadci pozvalo
ľudových remeselníkov, ktorí sa zú-
častnili v poradí už na VIII. ročníku
Svätojánskeho jarmoku. V rámci 
rezbárského sympózia sa predstavili
šikovní rezbári, ktorí pracovali na
svojich dielach štyri dni a postupne
tak vdychovali život kusom ťažkého
dreva. Vytvorili umelecké dielo Svä-
tej rodiny, spolu s dobrým pastierom
a ovečkou, ktoré posvätil farár ICLic.
Mgr. Marian Vojtek.

Ďakujeme všetkým organizáto-
rom, remeselníkom a účinkujúcim,
ktorí priložili ruku k dielu, ale aj Vám,
milí návštevníci, lebo bez Vás by 
neboli naše akcie atraktívne. Veríme,
že sme založili novú tradíciu poduja-
tia a o rok sa opäť spolu stretneme.

PoDujaTIE boLo PoDPorENé
ProjEKToM Odkrývanie a ochrana
spoločného dedičstva / Odkrywanie i
ochrona wspólnego dziedzictwa

Trabanty zavítali do krásna
13. až 15. júla 2018 pripravil Trabant klub Čadca pre 
priaznivcov a majiteľov historických vozidiel z bývalej
ndr 11. ročník Kysuckého Trabantzrazu Čadca 2018.
V rámci tohto podujatia sa uskutočnila spanilá jazda po
Kysuciach a 14. júla 2018 kolóna trabantov zavítala 
aj do Krásna.

V nedeľu 24. júna 2018 naším mestom rozvoniaval kotlíkový guľáš a
mnoho iných skvelých, nielen slovenských špecialít. O skvelú zábavu sa
postarali skupiny, ktoré vystúpili na III. ročníku Folklórneho festivalu: Fsk
Vrabčiar, dsk sedmohlások, Fs drevár, dFs drevárik, Poľský súbor Zespół
regionalny Hulajniki, Heligonkári Jarky Jelínkovej a kapela Heligonica.
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa spolu s poslancom národnej rady sr Ju-
rajom Blanárom a známym šéfkuchárom Ľubomírom Herkom porcovali
pečené prasiatko.

Festival jedla, folklóru a ľudových remesiel 
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Uzn.č. 23/2018 – MZ schvaľuje ná-
vrhovú komisiu v zložení – Mgr. Martin
ondruška, Mgr. jozef Mozol, overovateľov
zápisnice – Mgr. Margita Ďurišová, Marta
buková a program rokovania MZ.

Uzn.č. 24/2018 – MZ ruší uznesenie č.
3/2018 zo dňa 14. 3. 2018

Uzn.č. 25/2018 – MZ schvaľuje zmluvu
o nadstavbe domu požiarnej zbrojnice č.s.
1594 podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 26/2018 – MZ schvaľuje zriadenie
vecného bremena v práve prechodu/pre-
jazdu cez parcelu p.č. KNC 404/1 – TTP
v šírke cca 5 m pre Ing. Martina Čimboru,
bytom Krásno 103 s tým, že na vlastné 
náklady dá vypracovať geometrický plán
a urobí vyňatie z TTP na cestu. Cena je 
určená za jednorazovú odplatu cca 2.000,-
Eur, ktorá bude upresnená po vypracovaní
všetkých potrebných dokladov.

Uzn.č. 27/2018 – MZ schvaľuje zmluvu o
zriadení vecného bremena „in rem“ na 
pozemkoch:
• parcela C-KN č. 12800, druh pozemku:

zastavané plochy a nádvoria, o výmere
2619 m2,

• parcela C-KN č. 12802, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria o výmere
1611 m2, oba vedené na LV 7096 a

• parcela C-KN č. 6425/6, druh po-
zemku: ostatné plochy o výmere 1596
m2, vedený na LV 1812 vo vlastníctve
Mesta Krásno nad Kysucou pre 
reality-Sk, s.r.o., Palárikova 76, 022 01
Čadca.

Uzn.č. 28/2018 – MZ schvaľuje preby-
točnosť majetku mesta Krásno nad Kysu-
cou a zámer odpredaja majetku v zmysle §
9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.-
v platnom znení za účelom odpredaja po-
zemku v k.ú. Krásno nad Kysucou, p.č. KN-
C 44/49 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 106 m2, vedené na LV 1812.

Uzn.č. 29/2018 – MZ prerokovalo žia-
dosť obyvateľov bytového domu č. 1331
a odporúča návrh p. primátora, ktorý pred-
niesol na mestskom zastupiteľstve.

Uzn.č. 30/2018 – MZ nesúhlasí so zme-
nou uznesenia č. 84/2010 zo dňa 10. 5.
2010 z prenájomcu Emil Kováč, Krásno
250 na nového nájomcu b. Kuricová, 
Zborov č. 591 za tých istých podmienok.

Uzn.č. 31/2018 – MZ ruší zmluvu
o nájme s p. E. Kováčom, bytom Krásno
250 a navrhuje p. Kuricovej, Zborov 591
možnosti prenájmu v mestských priesto-
roch podľa jej výberu.

Uzn.č. 32/2018 – MZ zamieta žiadosť K.
oškrobanej, bytom Kysucký Lieskovec č.
426 o prenájom pozemku v areáli základ-
nej školy.

Uzn.č. 33/2018 – MZ schvaľuje pod-
mienky obchodno-verejnej súťaže na 
priestory bývalej požiarnej zbrojnice č.
1594 podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 34/2018 – MZ berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra za rok 2017.
MZ berie na vedomie správu audítora za rok
2017.
MZ schvaľuje:

• I. Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.

• II. Mestské zastupiteľstvo berie na ve-
domie schodok hospodárenia vo výške
595 606,21 Eur a vysporiadanie tohto
schodku: z rezervného fondu vo výške
529 203,21 Eur; z fondu rozvoja býva-
nia vo výške 66 403,- Eur 

• III. Zostatok finančných operácií
v sume 144 845,33 Eur zisteného
podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č.
583/2001 Z.z. o rozpočtových pravid-
lách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na tvorbu rezerv-
ného fondu vo výške 144 845,33 Eur

• IV. Tvorbu a použitie rezervného fondu
1. Tvorba:
a) počiatočný stav 188 321,33
b) tvorba 144 845,33
c) konečný stav 333 166,66
2. Použitie na kapitálové výdavky.

• V. Tvorbu a použitie fondu rozvoja 
bývania
1. Tvorba
a) počiatočný stav 90 439,00 Eur 
b) tvorba 4 396,00 Eur
c) konečný stav 94 835,00 Eur
2. Použitie – na výstavbu bytových
domov Zákysučie

• VI. Zisk z hospodárskej činnosti vo
výške 228,28 Eur. Zisk z hospodárskej
činnosti použiť na vykrytie straty z mi-
nulých rokov.

• VII. Hospodárenie KraSbYT, s.r.o, so
ziskom vo výške 7 057,28 Eur.

• VIII. Hospodárenie Mestského pod-
niku Krásno nad Kysucou, s.r.o., so
stratou vo výške 1 118,44 Eur.

Uzn.č. 35/2018 – MZ berie na vedomie
informatívny rozbor hospodárenia mesta
za I. štvrťrok 2018.

Uzn.č. 36/2018 – MZ schvaľuje úpravu
rozpočtu podľa predloženého návrhu.

Uzn.č. 37/2018 – MZ berie na vedomie
informatívny rozbor hospodárenia Kras-
bytu za I. štvrťrok 2018.

Uzn.č. 38/2018 – MZ schvaľuje úpravu
správneho poplatku v bytových domoch
1984, 1985, 1996, 1997, 1998, 1999,
2053, 2054 a 2055 od 1. 7. 2018 z 5,- Eur
na 6,- Eur bez DPH.

Uzn.č. 39/2018 – MZ schvaľuje volebný
obvod Krásno s počtom poslancov 12.

Uzn.č. 40/2018 – MZ schvaľuje na 
základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst.
4, písm. i) v znení neskorších predpisov na
celé funkčné obdobie voľby primátora roz-
sah výkonu jeho funkcie na celý úväzok.

Uzn.č. 41/2018 – MZ schvaľuje Plán
práce mestského zastupiteľstva na II. pol-
rok 2018.

Uzn.č. 42/2018 – MZ schvaľuje Plán
práce mestskej kontrolórky na II. polrok
2018.

Uzn.č. 43/2018 – MZ berie na vedomie
správy kontrolórky z kontroly dodržiava-
nia zákona o sociálnom fonde a o cestov-
ných náhradách v ZuŠ Krásno nad
Kysucou.

uznesenia Mestského zastupiteľstva z 13. júna 2018

Kalendár vývozu 
separovaného zberu

pre rodinné domy
2018

Blažkov 26. 9. 23. 10.
Krásno 27. 9. 24. 10.
Kalinov 28. 9. 25. 10.

uPoZorNENIE: 
Mimo uvedených termínov
je zakázané vykladať odpad

k zberným nádobám!
ĎaKujEME.

Na stretnutí bol vyhodnotený
súčasný stav prác a plnenie
harmonogramu na rozostava-
nom úseku Svrčinovec – Čadca
– bukov, plnenie harmono-
gramu predprojektovej a pro-
jektovej prípravy na
plánovanom úseku Žilina –
brodno – Kysucké Nové Mes -
to, Kysucké Nové Mesto –
oščadnica, oščadnica – Čadca
– bukov a privádzač do Kysuc-
kého Nového Mesta.

Všetci zainteresovaní sa
zhodli, že sa výrazne posunula
príprava diaľničného privá-
dzača, ktorý sa vyčlenil ako sa-

mostatný objekt a začne sa 
s výstavbou prvého úseku.
Táto stavba má mimoriadny
význam najmä pre Kysucké
Nové Mesto. 

Súťaž na projektanta je
pred ukončením a začiatkom
budúceho roka sa začne súťaž
na verejného obstarávateľa.
Významne sa posunuli prí-
pravné práce na úseku Ky-
sucké Nové Mesto –
oščadnica s tým, že bola ak-
ceptovaná požiadavka petič-
ného výboru riešenia cesty 
v katastri mesta Kysucké Nové
Mesto. Na rokovaní bolo skon-

štatované, že ďalšie úseky sú
rozpracované a prípravné
práce napredujú.

Vzhľadom k tomu, že ko-
nečné riešenie zložitej doprav-
nej situácie vyrieši až
spustenie diaľnic, ktoré budú o
niekoľko rokov, prítomní sa
zhodli, že treba podniknúť aj
kroky na zvýšenie plynulosti
na ceste I/11 najmä v katastri
Kysucké Nové Mesto, a to 
v križovatkách v Povine a ra-
doli, kde by sa mali tieto križo-
vatky upraviť tak, aby zvýšili
dopravnú priepustnosť. Zú-
častnení sa dohodli na ďalšom

stretnutí a vyhodnotení úloh,
ktoré sa uskutoční na jeseň
2018 opäť v našom meste.
Mesto Krásno nad Kysucou sa
stáva centrom dôležitých
stretnutí pri výstavbe diaľnice
D3. 

aj keď jednanie bolo prí-
nosné a posunulo prípravu
diaľnice D3 dopredu, je ešte
veľa úloh, ktoré musíme zvlád-
nuť, aby boli občania Kysúc
spokojní a aby diaľnica D3 sa
začala reálne stavať v dohod-
nutých termínoch.

Príprava diaľnice D3 sa rozhýbala
Primátor Jozef Grapa zorganizoval ďalšie rokovanie ohľadom výstavby diaľnice d3, ktoré sa
pravidelne koná v našom meste. na tomto rokovaní sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva
dopravy a výstavby sr Ladislava cengelová, zástupcovia národnej diaľničnej spoločnosti, za
Petičný výbor primátor mesta Krásno Jozef Grapa, Ján Hartel, primátor mesta Kysucké nové
Mesto a za Združenie podnikateľov Ľubomír Janoška.

Z nánosov drevnej hmoty po ťažbe priľahlých lesov sa upchali
mostné konštrukcie, priepusty, čo zapríčinilo vyliatie miestneho
potoka na komunikáciu a spôsobilo škody na majetku. Musela
byť privolaná ťažká technika na jej odstránenie a vrátenie koryta
do potoka. Mesto zároveň upozorňuje občanov, aby si pravidelne
upravovali predzáhradky a rôzne priepusty, lávky, ktoré susedia
s vodným tokom, aby zabránili nežiaducim vplyvom a škodám na
ich majetku.

letná búrka 
spôsobila škody
5. augusta 2018 šarapatila aj v našom meste,
konkrétne v mestskej časti Zákysučie – Vlčov,
Kalinov a u Gavlasa. V dôsledku silného dažďa
sa zdvihla hladina miestneho potoka, ktorý je
v správe Lesy sr š.p. a tie zanedbávajú údržbu,
čistenie a reguláciu vodného toku.

Mesto je vlastníkom nielen
nových nehnuteľností, ale aj
tých starých. Najmä týmto
nehnuteľnostiam sa roky do-
zadu nevenovala dostatočná
pozornosť, chátrali navonok a
sú veľmi energeticky náročné
na prevádzku. Vedenie mesta
sa venovalo rekonštrukcii
budov v areáli ZŠ Mládež-
nícka, zdravotnému stredisku,
materskej škole, budovám
Materskej školy u blažkov, 
v Kalinove, mestskému úradu,
budove reštaurácie Kolkáreň
a areálu futbalového štadióna.

„Dlhodobo boli sťažnosti,
najmä na jar a jeseň, kvôli zate-
kaniu priestorov na poschodí.
Po analýze sa mesto rozhodlo
pristúpiť k zatepleniu a zrekon-
štruovaniu strechy na budove.
Po dokončení tejto investície
budú značné úspory na vykuro-
vaní týchto priestorov, ale ko-
nečne nebude zatekať strecha,

ktorá bola v dezolátnom stave,“
povedal primátor mesta jozef
Grapa. okrem tejto investície
sa bude realizovať aj rekon-
štrukcia starej kotolne. Vzhľa-
dom k tomu, že kotly sú už po
dobe svojej životnosti, hro-
zilo, že odídu práve v zimnom
období a nastane havária ce-
lého vykurovacieho systému.

Dom slUžieB 
bude mať novú strechu
rekonštruovať sa začala posledná budova
majetku mesta – dom služieb. Bude sa za-
tepľovať podkrovie a urobí sa nová strecha. 
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Vianočný koncert „V sloven-
skom betleheme“, ktorý sa
uskutočnil v decembri minu-
lého roku, mal veľký ohlas
nielen v meste, ale i v širokom
okolí. Priamy prenos spro-

stredkovala verejnoprávna 
televízia RTVS a tak spopula-
rizovala naše mesto a náš fol-
klór. Koncert z kostola sv.
Ondreja bol príležitosťou nie-
len pre známych profesioná-

lov, ale aj malých či starších
folklóristov. Už pri príprave
koncertu sa primátor mesta
Ing. Jozef Grapa dohodol s
organizátormi, že časť zo za-
slaných SMS hlasov bude po-

skytnutý na podporu folklóru
v meste Krásno nad Kysucou.
Dňa 24. júla 2018 sa všetky
súbory, ktoré reprezentovali
mesto na vianočnom kon-
certe „V slovenskom betle-
heme“ spolu stretli a bol im
rozdelený výťažok z avizova-
ných zaslaných sms hlasov 
divákov. 

Pri tejto príležitosti bol
odovzdaný aj finančný príspe-
vok na sumu 582 Eur pre naj-
menších športovcoch 
v Krásne, ktorý použijú na
nákup športových potrieb a
pomôcok pre deti. Financie
boli vyzbierané ako dobro-
voľný príspevok na Gurmán-
skom festivale za ochutnávku
jedál, ktorý sa uskutočnil dňa
24. júna 2018.

Výťažok z vianočného koncertu 
v kostole sv. ondreja potešil súbory
Zo sMs hlasovania sa celkovo prerozdelilo 2 000 Eur medzi Fsk Vrabčiar, dFs sedmohlások,
dFs drevárik a Heligonkárov Jarky Jelínkovej zo ZuŠ Krásno nad Kysucou. už pri prevzatí 
finančného príspevku všetci prítomní si boli vedomí, kam poputujú peniaze.

Spevácka skupina Krásňanka
bola poctená, že mohla vystú-
piť v úvode programu festivalu,
ktorý mal tento rok názov
“Keď sa my zídeme v tej Ochod-
nici“. Predstavili sa piesňami:
Modlitba za Slovensko, Hora,
les, dolina, Keď si ja zaspie-
vam, Keby som poznala a Ma-
mička. Presvedčili sa, že ak sú
piesne zaspievané s citom a od
srdca aj napriek tomu, že patria
do iného žánru, ako je folkór,

dokáže to publikum oceniť a
odmenilo ich vrúcnym 
potleskom. Spevácka skupina
Krásňanka účinkovala v zlo-
žení: Terka Srvátková, Oľga
Blahutová, Vierka Korhelíková,
Filka Stehlová, Hanka Kope-
rová, Vierka Zuzčáková, Majka
Kováčiková. Veľmi im chýbali
hlasy Tonky Ďuranovej a Gitky
Ďurišovej, ktoré nemohli spie-
vať zo zdravotných dôvodov.

skupina krásňanka 
spievala v ochodnici
spevácka skupina Krásňanka reprezentovala
naše mesto na 46. ročníku Folklórneho 
festivalu v Ochodnici.

Dňa 13. júna 2018 sa uskutoč-
nilo rokovanie mestského 

zastupiteľstva, na ktorom sa
zúčastnil aj poslanec MUDr.

Peter Zapletal, ktorý nedávno
oslávil pekné jubileum 70
rokov života. Primátor mesta
Ing. Jozef Grapa mu srdečne
zablahoželal, poprial veľa
zdravia, životného elánu a 
poďakoval za roky usilovnej
práce. 

V mene všetkých zamest-
nancov sa pripájame ku gratu-
lácii a prajeme pánovi
Zapletalovi, nech jeho ďalšie
roky plynú v zdraví, v šťastí a
v spokojnosti.

mUDr. Peter Zapletal oslávil jubileum

Blahoželáme! Pani mária kopásková oslávila 80 rokov

Začiatkom augusta oslávila svoje okrúhle 80 narodeniny pani Mária Kopásková. Pôsobila od začiatku vo Folklórnej skupine
Vrabčiar, kde patrila k vedúcim osobnostiam. Folklór a krásňanské piesne prirástli k jej srdcu, venovala im celých 40 rokov
svojho života. Vychovala štyri detí, z toho dve dcéry a dvaja synovia a dnes sa teší z deväť vnúčat a jedného pravnúčaťa. 

mATRikA
noví spoluobčania

Matúš Lastovica 
Tobias Seko 
Miriam Kišš 
Nina Kopasová 
Dominika Suchoňová 
Peter Čimbora 
Lucia Jurgová
Ondrušková Sofia
Maslíková Linda

navždy nás opustili
Erik Králik 

Štefánia Gavlasová 
Anna Šusteková 

Anna Čimborová 
Jarmila Miková

Pavol Mordáč 
Jozef Sýkora 

jUBilAnTi
JÚL – auGusT 2018

85 rokov
Helena Gáliková
Mária Pošteková
Agnesa Fábiková
Augustín Macura
Jolana Plánková

80 rokov
Ján Šurin

Mária Kopásková
Anna Macurová

75 rokov
Anna Jakubcová

Margita Baltiarová
Anna Podoláková
Anna Kučerová

70 rokov
Mária Kubalová

Emil Harcek
Pavol Šustek

Emília Beláčková
Jiřina Gacíková
Jaroslav Beňo

sobáše
Ivan Petrikovič 

a Zuzana Surovcová 
Stanislav Marcin 

a Terézia Kubicová 
Rastislav Čimbora 

a Lucia Šurabová 
Pavol Pagáč

a Jana Čimborová

To najkrajšie,čo život môže
dať, chceme k sviatku zaželať. 

Nech slza bolesti tvár nikdy
nezmáča, žiaľ a smútok nech

sa chrbtom otáča. 
Len zdravie, šťastie, láska a
dobrota, sú náplňou ďalších

rokov života.
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oslávenci prijali primátorove pozvanie
dňa 11. júla 2018 sa v reštaurácii Kolkáreň stretli seniori, ktorí oslávili narodeniny v prvom 
polroku 2018. Vedenie mesta už tradične pozýva oslávencov na príjemné stretnutie pri 
pohostení a dobrej zábave. Pozvanie prijalo skoro 150 oslávencov.

Slávnostnú sv. omšu celebro-
val biskup Mons. doc. ThDr.
Tomáš Galis v prítomnosti
kňazov z okolitých farností.
Omše sa zúčastnil aj bývalý
správca vdp. Ondrej Sanda-
nus a rodák vdp. Jozef Šuráb.
V úvode svätej omše otec 
biskup posvätil erb a pečať
novozriadeného dekanátu. Za
dekana bol vymenovaný 
terajší farár ICLic. Mgr. Ma-
rian Vojtek. Do nášho deka-
nátu patria  farnosti Nová
Bystrica, Stará Bystrica, Ra-
dôstka, Zborov nad Bystri-
cou, Krásno nad Kysucou,
Ochodnica, Oščadnica.

Erb dekanátu Krásno (na

fotografii vľavo) pozostáva 
z dvoch častí, prvá časť je 
odkazom na Žilinskú diecézu,
do ktorej patríme, druhá časť
vychádza z erbu farnosti
Krásno. V červenej ploche je
kríž v tvare X, čo je symbol
nášho patróna sv. Ondreja, na
ňom položená otvorená kniha
s písmenami Alfa a Omega 
a hore a dolu dve strieborné
ľalie. Nad štítom sa vznáša
kňazský klobúk s dvoma
strapcami na čiernej šnúre.

Po oficiálnom uvedení 
dekanátu primátor mesta
Jozef Grapa spolu s bisku-
pom, dekanmi a kňazmi sa
stretli v priateľskej atmosfére.

krásno nad kysucou je dekanátom

Rekonštrukcia
fasády kostola
v Kalinove

Rekonštrukcia
fasády kostola
v Kalinove

Začiatkom leta sa začalo s rekonštruk-
ciou fasády na Kostole v Kalinove. Ide
o prvú veľ kú rekonštrukciu od
dostavby kostola v roku 2000.

nový kaplán 
v Krásne
V júli po dvoj-
ročnom pôso-
bení, odišiel
z Krásna ka-
plán Mgr. Sa-
muel Sojčák.
Krásno bolo
jeho prvým 
k a p l á n s k y m 
pôsobiskom, dnes pôsobí 
v Žiline Vlčince. 
Novým kaplánom sa stal
Mgr. Michal Tichý (na fo-
tografii). Pochádza z Va-
rína a kaplánom bol
predtým u Dobrého 
pastiera v Žiline – Solinky. 

sV. OMŠE PrI KaPLnKácH: 
26. 8. nedeľa u GaŠa o 14.00 h. / 2. 9. nedeľa u GundáŠa o 14.00 h.  / 9. 9. nedeľa u ŠusTKa o 14.00 h.

rozhodnutím diecézneho biskupa Mons. doc. Thdr. Tomáša Galisa, Phd., došlo dňa 1. júla 2018
k vytvoreniu nového dekanátu Krásno nad Kysucou. diecézny biskup v pondelok 2. júla pri sv.
omši slávnostne vyhlásil zriadenie nového dekanátu. 

Do redakcie sme dostali list: „Vážená
redakce časopisu Krásňan, přeji vám dobrý
den. Mám velkou prosbu, zda by jste mohli
otisknout poděkování vašemu primátorovi
panu Ing. Josefu Grapovi a panu Janu Šad-
lákovi z Krásna nad Kysucou. S panem
Janem Šadlákem jsme mněli setkání vojáků
v záloze po 54 letech, pan Šadlák, pan TÝR
a pan Peták, autor tohoto dopisu a fotogra-
fií. V tu dobu měl pan Šadlák pozvání na sraz
důchodců ve vašem městě, proto se omluvil,
že nemůže přijit. Váš pan primátor udělal
velké gesto a nás byť cizince pozval také na
oslavu. Moc jsme si toho pozvání považovali
a vážime do dnes. Též jsme dostali oběd a
další občerstvení. Co k tomu dodat, že na
světě stále existují lidé jako je váš primátor
pan Ing. Josef Grapa a pan Jano Šadlák,
který se o nás se svou manželkou vzorně sta-
rali. Díky vám. Předem děkuji věřím, že se o
tak dobrých lidech doví i ostatní spoluob-
čané. Adr. Peták Milan, Šumava“

Na úvod milého stretnutia ich privítal
primátor mesta Jozef Grapa a s čašou
vína im poprial najmä zdravie, lebo je
najvzácnejším darom v živote človeka,
šťastie a lásku. Jubilanti dostali pri prí-
ležitosti svojho sviatku malú pozornosť
od pri mátora mesta v podo be násten -
ných hodín nášho mesta.

V príhovore sa Jozef Grapa poďako-
val všetkým prítomným za prácu, ktorú
pre mesto vo svojom celoživotnom úsilí
vykonali, a pripomenul, že tak ako
mesto teraz vyzerá, je aj veľká zásluha
práve našich seniorov a ľudí, ktorí tu pô-
sobili a pracovali v predchádzajúcom
období. Preto je našou povinnosťou, aj
keď už sú na zaslúžilom dôchodku, sa s
nimi občas stretnúť a poďakovať im.

Všetci prejavili veľkú vďaku za to, že
sa toto stretnutie uskutočnilo. Zaspomí-

nali si na časy aktívnej práce, vzájomne
sa informovali o spo lu žiakoch a priate-
ľoch, o ktorých ne vedeli. Intenzívne sa
zaujímali o dianie v meste a milo padli
najmä uznanlivé slová o tom, ako sa
Krásno mení k lepšiemu, a pridali uzna-
nie za prácu vedeniu mesta, akou je pre-
sadiť rôzne vzťahy a riešiť problémy od
ministerstiev počnúc až po samosprávny
kraj.

Múdrosť a skúsenosti seniorov nič
nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta
je uvážlivý a múdry. Prejavili aj povzbu-
divé slová vďaky za to, že si ich niekto
všíma aj mimo aktívneho života. Preto
sa stretávajme aj naďalej, rozprávajme
sa a tolerujme si navzájom chyby i nedo-
statky, pochváľme klady, lebo nikdy ne-
vieme, či nám osud dopraje stretnúť sa
aj nabudúce v takom hojnom počte.
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spomienka na školský rok 2017/2018

Žiakom, pedagógom a rodičom sa na konci
školského roka postupne prihovorili riadi-
teľ Základnej školy Mgr. Vladimír Targoš a
primátor mesta Krásno Ing. jozef Grapa,
ktorí všetkým zaželali, aby si po náročnom
školskom roku leto poriadne užili a mali
krásne prázdniny. riaditeľ školy sa rozlúčil
aj s kolegami, ktorí už nebudú pokračovať
v učení ďalší školský rok.

ako je už tradíciou, primátor mesta
odovzdal Cenu primátora žiačke anete 
Kamenišťakovej za výborný prospech a re-
prezentáciu školy.

Cenu riaditeľa školy dostali žiaci: Ta-
mara Murčová, Dominik Šurina a Diana
brodová za prospech a športové výkony.

Zároveň sa vyhodnotila i čitateľská
súťaž, ktorú organizovalo Mesto Krásno 
v spolupráci s Mestskou knižnicou a novi-
nami Krásňan. Ceny v súťaži o najlepšieho
čitateľa získali:
1. miesto – Timotej Murčo
2. miesto – Klaudia Korhelíková
3. miesto – Eliška Motošická
4. miesto – Michal Haluška
5. miesto – Martin brňák
Výhercom súťaže venovalo kysucké knihy
vydavateľstvo Magma a ceny im odovzdala
šéfredaktorka novín Krásňan.

Dojímavý bol hlavne záver slávnost-
ného ukončenia školského roka, keď sa lú-
čili žiaci deviatého ročníka sprievodom.
Špalier im robili žiaci ostatných ročníkov. 
a symbolicky ich vyprevádzali z brán 
základnej školy. Po prázdninách nastúpia
na stredné školy. 

Už niekoľko rokov prichádza medzi deti
lesník Peter Ladňák a vštepuje im do
sŕdc lásku k prírode a zvieratám formou
zážitkového učenia. Deti získali vedo-
mosti o lese, rastlinách, zvieratách
priamo v teréne. Na profesionálnej
úrovni im objasnil prírodné tajomstvá
prostredníctvom hier a zážitkov. Spolu s
deťmi vyrábal a umiestňoval na strom
vtáčie búdky a kŕmidlá. Počas zimných
vychádzok im vysvetľoval, ako kŕmiť
zvieratá v lese. Vďaka týmto aktivitám
deti získali nový pohľad na prírodu a

svoje okolie. Stretnutia s lesníkom Peťom
ich inšpirovali a podnietili do budúcna. 

“Lesník Peter si zaslúži veľké Ďakujem
v mene p. vychovávateliek a detí školského
klubu, za láskavý a milý prístup. Za čas,
ktorý si našiel a venoval deťom. Naším
prianím je, aby bolo viac takýchto obeta-
vých ľudí, ktorí sa nezištne vo voľnom čase
venujú deťom a obohacujú ich o nové ve-
domostí a skúseností. Tešíme sa na opä-
tovné stretnutie s pozdravom Lesu zdar.” 

Deti a vychovávateľky ŠKD

Brány škôl sa po desiatich mesiacoch zatvorili. Začali sa letné prázdniny a na všetkých žiakov
čakali horúce dni plné letných zážitkov a sladkého ničnerobenia. Školský rok opäť začne 
3. septembra 2018 slávnostnou sv. omšou v Kostole sv. Ondreja. 

stretnutia s lesníkom: „LEsu Zdar!“

V sobotu 23. júna 2018 sa
bežal v poradí už 44. ročník 
Kysuckého marotónu. Za
mesto Krásno nad Kysucou
bežala štafeta v tejto zostave:
Kadura Tomáš, Kadura jozef,
Poštek František, Tvrdý Peter.
S pomedzi všetkých štafiet
Krásno skončilo na 4. mieste,
ale v samotnej mužskej kategó-
rii sa umiestnili na 1. mieste
časom 3h:27min. beh preteká-
rov sťažilo nepriaznivé počasie
na Starej bystrici, kde bol dážď
s krúpami. Víťazom sa stal
ukrajinec Viktor Starodubtsev
a na Kysuckom maratóne za-
klincoval zlatý hetrik. Trať
viedla z Čadce cez Horelicu,
oščadnicu, Krásno nad Kysu-
cou, Zborov nad bystricou,
Klubinu a Starú bystricu.

44. ročník kysuckého maratónu bežali 
aj cez krásno nad kysucou
Kysucký maratón je druhým najstarším maratónom na slovensku. Je zaradený do slovenskej
bežeckej ligy a svojím významom sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie športové, ale aj spoločen-
ské a kultúrne podujatia mesta Čadca a celých Kysúc. 

Leto patrilo aj našej cykloma-
gistrále, ktorá sa začína
v Krásne nad Kysucou a ťahá
sa celou Bystrickou dolinou.
Dostala príznačný názov 
Bystrická cyklomagistrála. 
Začali ju budovať v  roku

2011, spolufinancovala ju EÚ
z  prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Slovensko –
Poľsko 2007 – 2013. 

Aktívnu účasť na jej vybu-

dovaní má tiež náš primátor
Ing. Jozef Grapa, pre ktorého
bola od začiatku srdcovou 
záležitosťou. 

Je to naozaj vynikajúca
trať, ktorú využívajú cyklisti
z  blízkeho i  vzdialenejšieho
okolia. Počas horúčav ju
chráni tieň kopca, takže pod-
mienky na cyklistiku, ale tiež
na jazdu na kolieskových kor-
čuliach a na beh sú tu naozaj
skvelé. Okolo celej cyklotrasy
je svieža zeleň a cyklistov ví-
tajú domčeky jednotlivých
obcí a  osád. Môžete sa tu
stretnúť s  mnohými ľuďmi,
oddanými prírode a turistike.
Po trase sú bufety s ponukou
rozmanitých nápojov. Sú tu
tiež oddychové zóny a altánky

na regeneráciu síl. Trati
v ceste stoja vodné toky, takže
tu museli vybudovať drevené
mosty. Všade sú rozmiest-
nené informačné tabule, koše
na odpadky, stojany na 
bicykle a  zvislé i  vodorovné
turistické značky.

Kysucká cyklomagistrála
sa v  podstate napája na
Vážsku cyklomagistrálu. Do
nášho mesta sa takto možno
zo Žiliny dostať na bicykli po
trase Budatín – Rudinská –
Kysucké Nové Mesto – 
Kysucký Lieskovec – Duna-
jov. A potom už nasleduje ten
najkrajší a  najobdivovanejší
úsek – z Krásna nad Kysucou
cez Bystrickú dolinu. LH

Každý cyklista si môže trasu dokonale vychutnať. Je vyše 20 kilometrov dlhá. Vedie nádherným
prírodným prostredím z nášho mesta cez Zborov nad Bystricou, Klubinu, starú Bystricu, novú
Bystricu a radôstku, kde je náučný chodník až k rozhľadni Bobovec. druhá vetva vás zavedie
k priehradnej nádrži vo Vychylovke a na oravskú stranu. V cyklistike môžete potom pokračovať
až do Poľska.

Šport a oddych na cyklomagistrále
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nový zavlažovací systém na štadióne

„Žiaci z ostatných miest chodie-
vajú na lyžiarske výcviky a
naše deti okrem tohto výcviku
majú výhodu, že im mesto za-
platilo aj týždenný kurz korču-

ľovania, ktorý absolvovali žiaci
6. ročníka. Za jeden týždeň
spravili veľké pokroky aj tie
deti, ktoré nevedeli ani stáť na
korčuliach," povedal primátor

Jozef Grapa. V príhovore 
vyzdvihol aj unikát nášho
mesta, ktorým je športová
hala MM aréna.

Zábavný program pokra-
čoval obľúbeným bábkovým
divadlom POSLEDNÝ 
DINOSAURUS v podaní 
Divadla na Hojdačke. Deti sa
mohli vyšantiť na rôznych 
atrakciách, ako na nafukova-
com hrade, k dispozícii bolo
aj fotenie s maskotom, maľo-
vanie na tvár, korčuľovanie na
ľade, ukážky boxu.

Medzi deti a dospelých
prišli hokejisti NHL, ktorí trá-
via dovolenku na Slovensku,
Marek Hrivík, Peter Cehlárik,

ale aj Jozef Stümpel a Miro-
slav Lažo. Autogramiáda
mala veľký úspech a mnohé
deti si odniesli veľký zážitok
a tiež spoločné foto s našimi
úspešnými hokejistami.

Toto podujatie bolo záro-
veň aj ukončením školského
roka, kedy žiaci dostali v škole
vysvedčenia a v MM aréne
poukážky na korčuľovanie.
Podvečer pokračoval kultúrny
program koncertmi hudob-
ných skupín, kedy vystúpil aj
bývalý superstarista Tomáš
Bezdeda s kapelou ktorý, ako
sám priznal, je stálym ná-
vštevníkom ľadovej plochy 
v MM aréne.

Deň otvorených dverí v mm Aréne
Mesto Krásno v spolupráci so zimným štadiónom MM aréna pripravilo pre deti deň otvorených
dverí s bohatým programom. deťom a rodičom sa v úvode prihovoril primátor mesta Jozef
Grapa, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal poukážky v hodnote 50 Eur dvom najlepším žiakom,
ktorí absolvovali kurz korčuľovania v rámci telesnej výchovy, na nákup tovaru alebo služieb v
MM aréne.
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CELKOVÉ PORADIE 

1. 114 Šidlo Zdenko (28:20.000) 
2. 152 Šidlo Michal (28:37.470)
3. 100 Kormanec Vladimír (29:41.750)
4. 154 Paršo Peter (29:53.380)
5. 131 Andrej Capek (30:01.210)
6. 158 Maxián Filip (30:11.780)
7. 104 Buchta Jaroslav (30:17.000)
8. 103 Drahňák Ján (30:28.890)
9. 153 Šidlo Marek (30:53.870)
10. 148 Sedláček Jiří (31:04.690)
11. 164 Ostrochovský� Juraj (31:20.490)
12 108 Jurky Jozef (31:48.870)
13 149 Štofa Ján (32:01.510)
14 129 Muzika Marián (33:06.640)
15 118 Sýkora Juraj (33:18.980)
16 106 Grajciar Pavol (33:27.120)

17 112 Bulej Matej (33:29.160)
18 155 Pagáč Peter (33:34.140)
19 130 Podoláková Viktória (3:35.070)
20 140 Poláček Dušan (33:44.950)
21 143 Mištrík Milan (34:16.540)
22 117 Červená Marcela (34:20.390)
23 132 Mudrík Ján (34:21.790)
24 110 Kolenčík Miroslav (34:27.760)
25 116 Červený� Jozef (34:38.000)
26 171 Vlček Matej (34:52.580)
27 169 Kopera Štefan (34:55.230)
28 160 Poštek Milan (35:02.600)
29 172 Praženec Braňo (35:13.770)
30 135 Poláček Matej (35:25.570)
31 121 Stenchlák Pavol (35:26.170
32 128 Varga Erik (35:28.510)
33 122 Miroslav Glovniak (35:29.570)
34 165 Pytel Tomáš (35:32.800)
35 170 Dominik Šumský (35:38.760)

36 157 Peter Šimášek (35:43.230)
37 125 Kirkpatrick Margita (35:45.000)
38 147 Maracková Pavlína (35:54.360)
39 161 Maxianová Mária (36:09.910)
40 145 Poláček Anton (36:15.030)
41 113 Macura Vladimír (36:25.630)
42 159 Poštek Ján (37:12.390)
43 151 Macašková Viera (37:23.440)
44 109 Šutak Peter (37:23.880)
45 105 Podolák Marián (37:28.510)
46 163 Maxianová Zuzana (37:36.140)
47 141 Jakubek Michal (37:38.690)
48 120 Pišoja Jaroslav (37:40.190)
49 111 Bujejová Alexandra (37:42.090)
50 107 Čarada Marián (38:18.490)
51 156 Feješ Marek (38:22.240)
52 162 Maxianová Diana (38:35.720)
53 168 Praženicová Eva (38:39.020)
54 136 Mikulá Mirka (38:49.990)

55 146 Byrtus František (38:54.790)
56 133 Bajza Richard (39:20.180)
57 144 Šikulová Mária (39:31.090)
58 150 Miroslav Kuljovský�  (39:40.450)
59 134 Bajza Matúš (39:44.530)
60 175 Majstrík Milan (39:51.910)
61 119 Petrek Dominik (39:53.400)
62 115 Janíková Eva (39:55.140)
63 142 Polák Kristián (41:20.970)
64 167 Chupáč Dušan (41:30.000)
65 166 Chupáč Alan (42:25.330)
66 138 Kontríková Janka (42:59.530)
67 102 Podolák Mojmír (43:46.850)
68 137 Jakubeková Alica (43:58.790)
69 101 Targoš Pavol (44:41.950)
70 139 Mikulová Anna (45:01.950)
71 123 Kormanec Kristián (47:59.940)
72 173 Drahňáková Sárka (49:53.570)
73 124 Kormanec Marek (52:08.730)

Na štart 5. ročníka nastúpilo 76 pretekárov.
V mládežníckej kategórií súťažilo celkom 17
chlapcov a dievčat. Najpočetnejšiu skupinu
cyklistov tvorili domáci pretekári. Najmlad-
šou pretekárkou bola 8-ročná Šárka Drah-
ňáková z  Krásna. 20 kilometrovú trať
najrýchlejšie zdolal Zdenko Šidlo z Kysuc-
kého Nového Mesta časom 0:28:20 hod.
Primátor Jozef Grapa odštartoval prvých
cyklistov a pozorne sledoval dianie na ná-
mestí: „Pretekári si už zvykli na Krásňanskú
cyklo20tku, stáva sa tradíciou. Ide nielen
o pretek, ale aj o propagáciu našej cyklotrasy.
Môžem tento 5. ročník hodnotiť len kladne,
ako z  pohľadu účastí, tak aj organizácie.
Účastníci si pochvaľujú podmienky a chodia
tu celé rodiny. To je cieľom aj týchto pretekov.
Začína sa budovať aj druhá cyklotrasa 
a tá bude do konca tohto roku v prevádzke.“

VÝSLEDKY:
MUŽI DO 50 ROKOV
1. 114 Šidlo Zdenko 28:20.000 
2. 152 Šidlo Michal 28:37.470
3. 100 Kormanec Vladimír 29:41.750
MUŽI NAD 50 ROKOV
1. 148 Sedláček Jiří 31:04.690
2. 164 Ostrochovský�Juraj 31:20.490
3. 106 Grajciar Pavol 33:27.120
ŽENY
1. 117 Červená Marcela 34:20.390
2. 125 Kirkpatrick Margita 35:45.000 
3. 147 Maračková Pavlína 35:54.360
DETI
1. 129 Muzika Marián 33:06.640
2. 130 Podoláková Viktória  33:35.070
3. 135 Poláček Matej 35:25.570

Slnečný 5. ročník preteku 
CYKLO 20-TKA

Po ukončení jarnej sezóny majú futbalisti krátke 
dovolenkové obdobie mesto využilo tento čas, keď
sa nehrá na ihrisku, na vybudovanie automatického
zavlažovania hracej plochy. V tomto období 
intenzívne pracuje špeciálna firma na vybudovaní
zavlažovania, ktoré bude po celom obvode ihriska 
a cez hraciu plochu.

Zavlažovací systém má 24 trysiek, ktoré
rovnomerne zavlažujú celé ihrisko. je to
jeden z najmodernejších systémov 
s najväčším počtom trysiek, ktoré sú 
riadené cez počítač. Po ukončení závlahy
sa zasunú pod hraciu plochu tak, aby sa

mohlo hneď pokračovať vo využívaní
ihriska.

Nainštalovanie takéhoto zariadenia by
malo zlepšiť kvalitu hracej plochy, ktorú
využívajú nielen dospelí, ale aj mládež,
ktorá v tejto sezóne potešila kvalitou fut-

balu i umiestnením. Starší žiaci skončili 
v II. lige na treťom mieste, čo je historicky
najlepšie umiestnenie a dorast v III. lige na
piatom mieste.
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