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V tomto čísle nájdete:

D o k a ž D e j D o m ác n o s t i

Mons. Ľudovít Baláži oslávil
vzácne jubileum 100 rokov
Piateho februára sa dožil požehnaných
100 rokov náš duchovný otec Mons. Ľudovít Baláži, ktorý v Krásne nad Kysucou pôsobil viac ako 30 rokov.
V mene všetkých občanov mesta Krásna nad
Kysucou mu bol poblahoželať primátor
Jozef Grapa v jeho rodnej obci Cabaj – Čápor
pri Nitre. Mons. Ľudovít Baláži si najradšej
spomína na svoje najdlhšie pôsobisko, u nás
v Krásne, kde bol v rokoch 1957 – 1990 duchovným správcom:
„Tu som nebol farárom, ale otcom. Mám
k tomuto miestu veľký citový vzťah. Kysučania mne dolniakovi veľmi prirástli k srdcu.
Boli to statoční a dobrí ľudia, úprimní
k iným, aj vo viere k Bohu.“

Za športom nemusíme
chodiť ďaleko
Fitness centrum na štadióne
má kvalitné vybavenie

Úspech pre Krásno
na Majstrovstách Európy
Vzpierač Vladimír Macura
priniesol striebornú medailu

(pokračovanie článku na str. 12)

e
Z Krásna do Čadce bmezcypklečocnho
dníku
po novo

Mesto Krásno nad Kysucou sa rozhodlo pustiť do nového projektu prepojenia Čadce a Krásna nad Kysucou cyklochodníkom od sídliska Žarec po lesnej
ceste až do osady U Gavlasa a následne do Krásna nad Kysucou.

Súčasťou tohto MTB cyklochodníka by mala byť aj vysutá
lávka o dĺžke 60 m a výške až
10 m na prepojenie nepriaznivého geologického členenia.
Príprava tohto projektu bola
odsúhlasená členmi na Valnom
zhromaždení OCR Kysuce konanom 11. 12. 2019.
V súčasnosti sa na príprave už
aktívne pracuje.
Cyklotrasa sa bude začínať
v Čadci na Štefánikovej ulici, na
sídlisku Žarec, pokračovať po
lesnej ceste smer osada U Gavlasa v katastri Krásno nad Kysucou a po panelovej ceste do
Krásna nad Kysucou, kde sa
v časti Struhy napojí na jestvujúcu cyklotrasu Dunajov–Oščadnica.

Primátor Jozef Grapa: „Po
postavení cyklotrasy smerom do
Oščadnice mi veľa ľudí vyjadrilo
vďaku, ale zároveň mi pripomínali, že na našu cyklotrasu je nebezpečne sa presúvať z Čadce.
Nechcel som ich len tak znechutiť, že to už nie je náš kataster,
tak som začal premýšľať, ako
spojiť okresné mesto s našimi
cyklotrasami. A keď začnete rozmýšľať, zháňať mapy, tak vás
niečo napadne. Skoro rok som
to nosil v hlave, až som to pustil
von a riaditeľ OOCR Kysuce pán
Radovan Jakuš hneď podal pomocnú ruku. Aj keď je na tomto
nápade ešte veľa roboty, dúfam,
že sa mi podarí byť prítomný aj
pri tretej cyklotrase, ktorá pôjde
do Krásna nad Kysucou. Keď pôjdem do penzie, budem mať na
čo spomínať.“

Obľúbené štvrťročné
stretnutie jubilantov
Primátor mesta strávil
príjemný čas so seniormi

Cyklotrasa sa bude
skladať z troch úsekov:
1. 4,6 km

Štefániková ulica Čadca po
lesnej ceste (kombinácia
asfalt, štrk, panel) na konečnú lesnej cesty

2. 1,3 km
Novovybudovaná časť cyklotrasy, povrch štrk prepojený vysutou lávkou po
osadu U Gavlasa

3. 2,1 km
Od Osady U Gavlasa po cyklotrasu v Krásne nad Kysucou – jestvujúca panelová
cesta. Cca 400 m bude treba
doplniť panelmi

do NR SR
Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky
vyhlásil voľby
do Národnej rady
Slovenskej republiky
a určil termín ich konania
na sobotu

29. februára 2020
v čase
7.00 – 22.00 hod.
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Štatistika za rok 2019:
V Krásne nad Kysucou stúpol počet obyvateľov
Základná štatistika za uplynulý rok 2019 je pre naše mesto opäť povzbudivá. Zdá sa, že roky,
v ktorých bol značný úbytok obyvateľstva, sú už za nami a v posledných rokoch pomaličky
obyvateľov pribúda.

Prvé dieťa Krásna v roku 2020
Štatistiku pribúdajúcich občanov nášho mesta otvára
náš nový občan maličká Linda Jeníčková, ktorá sa narodila 12. januára 2020 v Kysuckej nemocnici v Čadci.
Linda je prvorodenou dcérkou šťastných rodičov Veroniky a Romana Jeníčkovcov. Pri narodení vážila
3350 g a merala 51 cm. Primátor Ing. Jozef Grapa
odovzdal mamičke kyticu kvetov, oteckovi darčekový
kôš a finančný dar bábätku. Mladej rodinke poprial
najmä veľa zdravíčka, lásky a trpezlivosti pri výchove
ich maličkej Lindy.
Na fotografii primátor mesta Jozef Grapa
s rodičmi malej Lindy.

V

roku 2018 pribudlo 10
obyvateľov a v roku
2019 sme v nastolenom
trende pokračovali. Počet
obyvateľov sa zvýšil o 11 a
celkový počet obyvateľov
dosiahol 6728 oproti vlaňajšiemu počtu 6717. Pozitívne na tomto čísle je
najmä to, že už niekoľko
rokov po sebe sa zvýšil
počet narodených detí
oproti počtu úmrtí. V minulosti to bolo práve naopak a počet úmrtí bol
vyšší ako počet narodených. Posledné roky sa
tento stav obrátil, čo je aj
vďaka novým investíciám,
výstavbe bytových domov,
rodinných domov, lebo
naše mesto je, zdá sa, dobrým miestom pre život.

Minulý rok sa narodilo
76 detí, z toho 52 chlapcov
a len 24 dievčat.
Úmrtí bolo 52, z toho 25
mužov a 27 žien. Odhlásených občanov bolo 88,
z toho 39 mužov a 49 žien,
prihlásených občanov do
nášho mesta bolo 75, z toho
37 mužov a 38 žien. Do prihlásených ešte nie sú započítaní všetci obyvatelia,
ktorí dostali nájomné byty
v decembri, a len teraz si
vybavujú doklady spojené
so zmenou trvalého pobytu. V roku 2019 sa zosobášilo 38 párov. Najvyšší
dožitý vek je 96 rokov
a priemerný vek je 39 rokov.
V rámci stavebného konania bolo vydaných 31
územných rozhodnutí, čo

je nárast o 18 vzhľadom
k tomu, že v roku 2018 bolo
vydaných len 13 územných
rozhodnutí. Stavebných
povolení bolo vydaných
61, čo je nárast tiež o 18 povolení. Ohlásení drobných
stavieb, stavebných úprav a
udržiavacích prác bolo 57,
čo je opäť viac ako rok
predtým. Bolo vydaných
8 rozhodnutí k zvláštnemu
užívaniu pozemných komunikácií, čo je o jedno
viacej ako rok predtým. Kolaudačných
rozhodnutí
bolo vydaných 32, rozhodnutí o odstránení stavby
boli 2 a v rámci stavebného
konania bolo vydaných 59
územnoplánovacích informácií a potvrdení skutkového stavu, čo je o 43 viacej
ako rok predtým.
Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo
podaných 5 žiadostí na
výrub drevín podľa Zákona
č. 543/2002 Z.z o ochrane
prírody a krajiny. Mesto
v roku 2019 vydalo 22 nových súpisných čísiel, čo je
o 10 menej ako minulý rok,
z toho bolo 15 na rodin-

ného domy, 1 na garáž, 1 na
rekreačnú chatu, 2 na priemyselné budovy a 3 na bytové domy. Počet vydaných
rybárskych lístkov bol 77,
čo je 3 ks menej ako rok
predtým, z toho bolo 23 ks
3-ročných a 54ks 1-ročných. V roku 2019 bolo prihlásených do evidencie 34
psov a 16 sa odhlásilo z dôvodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu psa.
V roku 2019 bolo vydaných 39 vyjadrení k vydaniu osvedčenia vyhlásenia
o vydržaní vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti, čo
je o 13 viac ako v roku 2018.
V rámci sociálnej oblasti
mesto zabezpečilo opatrovateľskú službu 15 odkázaným občanom v dome
s opatrovateľskou službou
v Krásne nad Kysucou sa
poskytovala sociálna služba
7 umiestneným ženám.
Mesto poskytlo v minulom roku jednorázovú
dávku sociálnej pomoci 27
ľudom v hmotnej núdzi.
Novým nájomcom pridelilo 32 bytov v časti Zákysučie.
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Hrozí kolaps dopravy na Kysuciach
Situácia na križovatke v Kysuckom Novom Meste je
dlhodobo neriešeným problémom, kolóny a nezáujem ministerstva. Aj toto odznelo na tlačovej konferencii iniciatívy D3 pre Kysuce, ktorá sa konala
v Krásne. Členovia iniciatívy predstavili svoj plán
na riešenie problému kolón.
Primátor Jozef Grapa
upozorňuje: „Diaľnica na
Kysuciach sa stavia od
roku 1995 – teda už 25
rokov. Posledné 4 roky sa
buduje prevažne južné Slovensko. Nás čaká z pohľadu
dopravnej záťaže 7 katastrofálnych rokov. Ministerstvo nedodržuje sľuby.“
Tvrdenie ohľadom tejto
predpovede vysvetlil aj Ing.
Ľubomír Jánoška. Prítomným novinárom ukázal
medzinárodnú situáciu,
hlavne stav budovania infraštruktúry v Poľsku a budúce dopady na Slovensko.
V skratke to ale znamená,
že sa už o 2 roky dá očakávať ďalší nárast dopravy na
Kysuciach. Primátor mesta
Jozef Grapa upozornil, že
intenzita dopravy stúpne o
niekoľko tisíc áut.
„Dopravné problémy sa
presunú zo Svrčinovca a
Čadce na križovatku do Radole, kde sa čaká od 10
minút do hodiny. V Čadci
sa čaká od pol hodiny do 2

hodín, niekedy 2,5 hodiny.
Keď sa to zlúči v Radoli, tak
budeme mať trojhodinové
čakanie. A to zahltí celú
cestu I/11. Doteraz boli blokované dopravou tri obce,
potom budú celé Kysuce“.
„Navrhujeme preto dočasné riešenie a s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) rokujeme,
aby sa kľúčový úsek premostil. Tým pádom tranzitnú dopravu pustíme v
podstate ponad križovanie
ciest III. triedy Kysucké
Nové Mesto – Radoľa a nebude sa tam zdržiavať. To je
dočasné riešenie. Optimálnym riešením je dostavba
diaľnice D3 na Kysuciach,"
zdôraznil primátor.
Križovatka
Kysucké
Nové Mesto – Dočasný
plán záchrany. Obchvat
Čadce a tým aj ďalších častí
Kysúc sa pravdepodobne
vyrieši už o rok. Problémy
sa ešte viac koncentrujú do
kritického bodu – križovatky v Kysuckom Novom

Tlačová konferencia v Krásne nad Kysucou,
zľava: Mgr. Matej Fabšík, Ing. Ľubomír Janoška
a primátor Ing. Jozef Grapa.

Meste. Na tlačovej konferencii odznel nový návrh,
ako dočasne vyriešiť tento
problém. Predstavil ho
Mgr. Matej Fabšík, predseda komisie dopravy ŽSK:
Riešením má byť mimoúrovňová križovatka. Stálo
by to odhadom 2-3 milióny
Eur. „Ľudia sú frustrovaní.
S projektom pôjdeme na
NDS. Za 1-2 roky môže byť
križovatka postavená. Je to
dočasné riešenie. Priorita
je samozrejme riadna dostavba D3 na Kysuciach."
O riešenie majú najväčší záujem zamestnávatelia v regióne, vrátane
spoločnosti Schaeffler Slovensko. Návrh bol konzultovaný aj s pracovníkmi
Národnej diaľničnej spo-

Navrhovaná mimoúrovňová križovatka na hlavnom smere Čadca Žilina, ktorá by mohla byť
vybudovaná do 2 rokov. Prioritou je samozrejme riadna dostavba diaľnice D3 na Kysuciach.

ločnosti. Ako konkrétne by
mala byť riešená mimoúrovňová križovatka? Hlavný
smer Čadca – Žilina by mal
byť zdvihnutý na mostných
pilieroch a tým by sa zabezpečil plynulý prechod.
Pod ním by mala byť križovatka
zvedená
privádzačmi.
Riešenie
by
nevyžadovalo ďalší výkup
pozemkov, takže by sa vodiči mohli dočkať križovatky už o 1-2 roky. Návrh
riešenia je prekvapivo relatívne jednoduchý.
Otázkou je, prečo ministerstvo nepredložilo samo
takýto návrh a s riešením
musia prichádzať iní. O
tom, že budovanie diaľnice
D3 je v sklze, vedia kompetentní už dlho. Niektoré
úseky neprešli ani fázou
obstarávania projektovej
dokumentácie. Na túto
otázku ťažko dostaneme
uspokojivé
vysvetlenie,
takže neostáva dúfať, že
aspoň podobné, hoci dočasné riešenie pomôže vyriešiť kritickú situáciu v
našom regióne. Členovia
iniciatívy D3 pre Európu
však prízvukujú, že zároveň treba prioritne riešiť situáciu
systémovo
–
dobudovaním D3 na Kysuciach v čo najkratšom termíne.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva zo 4. decembra 2019

Šokujúca povianočná analýza odpadov
V smetných košoch je veľa bioodpadu, čo dokázala aj špeciálna podrobná analýza odpadov
Od minulého roka je v meste
zavedené kompostovanie bioodpadu v kompostéroch pri
rodinných domoch. Produkcia ZKO sa viditeľne znížila.
Samospráva podala projekt
na výstavbu kompostárne
ako riešenie bioodpadu z domácností v bytových domoch.
Analýza odpadu potvrdila
nevyhnutnú potrebu vybudovať zariadenie, ktoré by
bolo schopné zhodnotiť kuchynský aj zelený BRO.
Analýza odpadu bola zrealizovaná počas prvého zberu
komunálneho odpadu v roku
2020. Vzorku tvorilo 5%
nádob, ktoré boli vyvážané
spred bytových domov. V nádobách z bytovej výstavby
končí takmer rovnaké množstvo BRO ako v tých pred domami. Problém je však v
tom, že ide o kuchynský biologicky rozložiteľný odpad.
Tento sa nedá „jednoducho
kompostovať“ v záhradných
kompostéroch. Je potrebné

jeho hygienizovanie – neutralizovanie patogénov. Až
následne sa môže premiešať
so „zeleným odpadom“ a riadeným kompostovaním premeniť na kvalitné hnojivo. Do
analýzy boli zapojení i pracovníci mesta. Vzorku takmer
400 kilogramov odpadu roztriediť na jednotlivé druhy
odpadu a poukázať na to,
koľko odpadu v skutočnosti
patrí na skládku a koľko tam
nemuselo skončiť. Komunálny odpad tvoril menej ako
20% z celkového objemu.
Viac ako 28% by sa správnym
triedením dalo odkloniť do
farebných nádob a recyklovať. Viac ako 52% však tvoril bioodpad. Vo veľkej miere
zastúpený potravinami. Časť
z nich nebola ani otvorená,
ani po záručnej lehote. Takmer 45 kilogramov tvoril
potravinový odpad.
V Krásne nad Kysucou
sme si stanovili ambiciózny
plán aktivít na zlepšenie celej
situácie. Obsah nádob sa

Vieme správne separovať?!
Mesto Krásno nad Kysucou hľadá spôsoby
a možnosti, ako znížiť náklady na komunálny
odpad.
Nechceme pristúpiť k stálemu navýšeniu poplatkov,
ktoré odrážali poplatky štátu,
cenu práce a ďalšie náklady,
ktoré by znášali občania
mesta. Aby sme urobili
správne rozhodnutie, nielen
na základe našich dojmov, je
potrebné sa odraziť od odborných výsledkov.
Preto sme analyzovali
množstvo odpadov, možnosti separovania a znižovania KO. Už prvé percentá
ukazujú, že prevyšujeme
výšku na jedného obyvateľa
a tvoríme viac KO, ako je
priemer na Slovensku, o 1/5.
Tento odpad treba zaplatiť
na skládkach ako poplatky

štátu a stojí to veľa finančných prostriedkov.
V spolupráci s odbornou
firmou sme na začiatku roka
urobili analýzu vzoriek odpadu z bytových domov, kde
je najhoršia disciplína v separovaní. Rozobrali sme odpad
zo sídliska v Zákysučí, Struhy,
zo starých bytoviek z Májovej
ulice a z centra mesta. Skupina ľudí roztriedila odpad,
ktorý bol v kontajneroch
pred vyvezením, a skonštatovali sme, že komunálny
odpad bol obsiahnutý len
niečo nad 20 % a zvyšok bol
odpad, ktorý sa dá separovať, kompostovať – len treba
chcieť.

začne kontrolovať. Ak sa
nájde v nádobe odpad, ktorý
by sa dal triediť alebo kompostovať, označí sa nádoba
nálepkou a nebude vyvezená. Pri bytových domoch
budú zriadené komunitné
kompostoviská na zelený bioodpad. Domácnosti vybavia
košíkmi a kompostovateľnými vreckami a pripravia aj
osvetové aktivity, aby občanov naučili s kompostérmi
pracovať.
Plánom do budúcna je
evidovať odpad priamo z
domácností. Chystá sa zaviedenie spravodlivejšieho
systému pre tých, ktorí k odpadu pristupujú zodpovedne.
Od projektu kompostárne
sa očakáva zhodnotenie bioodpadu, ktorý vzniká v domácnostiach – nadbytočný
zelený odpad, kuchynský
odpad – a tiež množstvo zeleného odpadu, ktoré vzniká
pri správe a údržbe verejnej
zelene a verejných plôch.
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Štyri kroky
pre menej odpadu
v nádobe so Zko:
1. Zmeniť nákupné správanie
– naozaj potrebujeme všetko to,
čo nakupujeme?
2. pohodlne triediť odpad – ak
odpad vytvoríme, ideálne je, ak
z neho vznikne ešte niečo užitočné. Preto je dôležité mať dostupnú možnosť dať odpadu
druhú šancu na zmysluplný
život – triediť a kompostovať.
3. ukázať ľudom, že triediť má
zmysel – ak vieme, že malá
zmena ich správania môže mať
veľký dopad (ekologický, ekonomický, spoločenský), s novým
systémom a opatreniami sa stotožníme ľahšie.
4. Vytvoriť koncovku – nestačí
odpad len vyzbierať. V prípade
bioodpadu je dôležité aj jeho
správne spracovanie. kvalitné
kompostovanie prinesie
kvalitný výsledok – kompost,
o ktorý bude veľký záujem.

NOVINka:
VýVOZ VyseparOVaNéhO
OdpadU pre rOdINNé dOMy

Už každé dVa týždNe

uzn. č. 98/2019

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – miloš Lastovica, miroslav Škrobian, overovateľov zápisnice –
vojtech Buchta, mgr. milan jesenský a program rokovania.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 99/2019

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 p. č. kne
9378 – ostatné plochy o výmere 20 m2 do nájmu
Peter Potočár a manželka mgr. Iveta Potočárová,
bytom 023 02 krásno nad kysucou 1397 za cenu 1,€/m2, od 05. 12. 2019 na dobu určitú v zmysle ust. §
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa – prenájom pozemku, za účelom
zriadenia prístupovej cesty do vysporiadania svojich
pozemkov a doloženia Geometrickým plánom prístupovej cesty.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 100/2019

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 7195 – orná pôda o výmere max. 5 m2 a parcela
p.č. kn-e 9439/3 – orná pôda o výmere max. 70 m2,
obe vedené na Lv 3396 v k.ú. krásno nad kysucou
za cenu 3,-€/m2 pre miroslav jakubec a manželka
mária jakubcová, obaja bytom 023 02 krásno nad
kysucou č. 505 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa,
pozemok tvorí súčasť záhrady. náklady spojené s
vkladom do katastra hradia kupujúci.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

Blažkov, Zákysučie
krásno
kalinov
Blažkov, Zákysučie
krásno
kalinov

9. 3. a 23. 3.
10. 3. a 24. 3.
11. 3. a 25. 3.
14. 4. a 27. 4.
15. 4. a 28. 4.
16. 4. a 29. 4.

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

uzn. č. 107/2019

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a zámer odpredaja majetku v zmysle
§9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja pozemku p.č. knC6780/156 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 115 m2, vedená na Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 108/2019

MZ odročuje na základe návrhu mgr. Petry kupčuljakovej, krásno č. 282 a manžela Ing. mateja kupčuljaka, Lutiše 22 ich žiadosť o odpredaj pozemku.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 109/2019

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a zámer odpredaja majetku v zmysle
§9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
zmení za účelom odpredaja pozemku p.č. kne –
9436 – orná pôda o výmere cca 100 m2, vedená na
Lv 3396 za účelom vybudovania prístupovej cesty na
parcely nachádzajúcich sa nad touto parcelou s tým,
že bude vypracovaná štúdiu prístupovej cesta tak,
aby riešila dopravnú situáciu a napojenie pozemkov
sprava i zľava od tohto pozemku.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 110/2019

MZ ruší uznesenie č. 34/2012 zo dňa 30. 5. 2012.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 111/2019

MZ súhlasí s napojením vodovodnej a kanalizačnej prípojky cez mestský pozemok p.č. knC 404/1 pre Ing.
martina čimboru, Žilinská 103, krásno nad kysucou
a spol. (kulich P., kulich L., macura a Fajna) s tým, že
budú dodržané všetky náležitosti, ktoré sú potrebné
na realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2

MZ schvaľuje v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov odkúpenie pozemkov:
kn-C č. 7712/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25m2.
kn-C č. 7713/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2.
kn-C č. 7729/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2,
kn-C č. 7729/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
kn-C č. 7731/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2,
kn-C č. 7738/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m2,
kn-C č. 7738/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
kn-C č. 7745/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2,
kn-C č. 7739/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2
spolu o výmere 191 m2 za cenu 1,-€ od anna Šurábová, rod. Hacková, bytom krásno nad kysucou č.
1176 ako prípad hodný osobitného zreteľa – pre
vlastnú potrebu – mestská komunikácia.

MZ súhlasí s uložením plynového potrubia cez parcelu p.č. 404/1 na parcelu č. 412/2 vo vlastníctve
Ing. martina čimboru, Žilinská 103, 023 02 krásno
nad kysucou za účelom výstavby rodinného domu.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

MZ berie na vedomie, že stanovisko mestskej kontrolórky k rozpočtu mesta krásno nad kysucou na roky
2020 – 2022 nebolo predložené z dôvodu dlhodobej
práceneschopnosti kontrolórky mesta.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

MZ nesúhlasí s odkúpením časti mestských pozemkov p.č. knC 12800 a 12802.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

MZ schvaľuje rozpočet mesta krásno nad kysucou na
rok 2020 a berie na vedomie návrhy rozpočtu na
roky 2021 – 2022.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 101/2019

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom z
dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok p.č.
kne 9435 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere
251 m2, vedená na Lv 3396. v k.ú. krásno nad kysucou za cenu 3,-€/m2 pre Helena Ďuranová, bytom
023 02 krásno nad kysucou č. 1534 v zmysle ust. §
9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa pozemok tvorí súčasť dvora a záhrady. náklady spojené s vkladom do katastra hradí
kupujúca.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 102/2019

kalendár vývozu
Marec a apríl 2020

uzn. č. 106/2019

MZ neschvaľuje žiadosť jána vaňovca, bytom krásno
č. 1394 a alžbety Hrubej bytom krásno č. 1378
o odpredaj mestských pozemkov.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 103/2019

uzn. č. 104/2019
uzn. č. 105/2019

MZ odročuje žiadosť Reality – sk, Palárikova 76, 022
01 čadca o zámenu pozemkov s tým, že navrhovateľ
upresní svoju žiadosť.
Hlasovanie: Za – 7, zdržal sa – 3, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 112/2019

uzn. č. 113/2019

uzn. č. 114/2019

MZ berie na vedomie informatívny rozbor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: Za- 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 115/2019

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého
návrhu.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 116/2019

MZ schvaľuje návrh komisií pre vykonanie inventarizácie majetku mesta krásno nad kysucou k 31. 12.
2019.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 117/2019

MZ berie na vedomie Zápisnicu zo zasadania finančnej a inventarizačnej komisie.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 118/2019

MZ schvaľuje, aby projektové dokumentácie a štúdie
v hodnote 29.365,-€ boli odúčtované z účtu obstaranie dlhodobého hmotného majetku do nákladov.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 119/2019

MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia krasbytu za III. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 120/2019

MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti:
a) stavba:
• Bytový dom so súpisným číslom 2200 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno nad kysucou,
okres čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C
kn č. 3755/129, o výmere 161 m², zastavaná plocha
a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov,
• Bytový dom so súpisným číslom 2201 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno nad kysucou,
okres čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C
kn č. 3755/128, o výmere 160 m², zastavaná plocha
a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov,
• Bytový dom so súpisným číslom 2202 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno nad kysucou,
okres čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C
kn č. 3755/127, o výmere 161 m², zastavaná plocha
a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov.
b) Parcela:
• parcela registra C kn č. 3755/127, o výmere 161
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno nad
kysucou, obec krásno nad kysucou, okres čadca,
• parcela registra C kn č. 3755/128, o výmere 160
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno nad
kysucou, obec krásno nad kysucou, okres čadca,
• parcela registra C kn č. 3755/129, o výmere 161
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno nad
kysucou, obec krásno nad kysucou, okres čadca
pre Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č.
8, 833 04 Bratislava 37
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 121/2019

MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti:
c) stavba :
• Bytový dom so súpisným číslom 2200 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno nad kysucou,
okres čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C
kn č. 3755/129, o výmere 161 m², zastavaná plocha
a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov,
• Bytový dom so súpisným číslom 2201 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno nad kysucou,
okres čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C
kn č. 3755/128, o výmere 160 m², zastavaná plocha
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a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov,
• Bytový dom so súpisným číslom 2202 zapísaná na
liste vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území
krásno nad kysucou, obec krásno n. kys., okres
čadca, nachádzajúca sa na parcele registra C kn č.
3755/127, o výmere 161 m², zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 8 nájomných bytov.
d) Parcela:
• parcela registra C kn č. 3755/127, o výmere 161
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno nad
kysucou, obec krásno nad kysucou, okres čadca,
• parcela registra C kn č. 3755/128, o výmere 160
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno nad
kysucou, obec krásno nad kysucou, okres čadca,
• parcela registra C kn č. 3755/129, o výmere 161
m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1812, v katastrálnom území krásno n.
kys., obec krásno n. kys., okres čadca.
pre ministerstvo dopravy a výstavby slovenskej republiky, námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 122/2019

MZ schvaľuje:
– predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na ministerstvo životného prostredia sR v rámci
výzvy s kódom: oPkZP-Po1-Info-2017-28. názov
projektu: Informačné aktivity triedeného zberu pre
mesto krásno nad kysucou. Celkový rozpočet projektu je 74 665,80 €. výška celkového spolufinancovania projektu mestom krásno nad kysucou je
3 733,29 €.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4

uzn. č. 123/2019

MZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľstva na
I. polrok 2020.
Hlasovanie: Za - 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 124/2019

MZ berie na vedomie správu z vyhodnotenia prevedenia preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 125/2019

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta krásno
nad kysucou a zámer odpredaja majetku v zmysle
§9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja pozemku p.č. kne 9456
– orná pôda o výmere 298 m2, vedená na Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 126/2019

MZ schvaľuje presun finančných prostriedkov na
mzdy na základe dohadovacieho konania s min. školstva a okresným úradom Žilina o navýšenie rozpočtu
na mzdy o výšku, ktorá vznikne ako rozdiel.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

uzn. č. 127/2019

MZ schvaľuje zástupcovi primátora, odmenu za rok
2019 za výkon funkcie zástupcu primátora vo výške
50% schváleného platu primátora mesta krásno.
Hlasovanie: Za – 8, ospravedlnení – 4.

• MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia č.
21/2019 o hazardných hrách.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenia č.
22/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za
ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2020.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje vZn č. 23/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje vZn č. 24/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka základnej umeleckej
školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta krásno n. kys.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje vZn č. 25/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta krásno nad kysucou doplnené o návrhy, ktoré vzišli z diskusie.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje dodatok č. 6 k vZn č. 3/2015 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených mestom krásno
nad kysucou.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje dodatok č. 1 k vZn o určení školského obvodu pre základnú školu.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.
• MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania volených funkcionárov mesta krásno nad kysucou za občianske obrady a slávnosti.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

Čaká nás jarná údržba ciest v celom meste
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MM aréna pritiahla do mesta a regiónu
športovcov i návštevníkov
Miroslav Martykán, majiteľ MMarény, si prevzal prestížne ocenenie Osobnosť Kysúc 2019.

Na fotografii primátor mesta Ing. Jozef Grapa, v strede Ing.
Miroslav Martykán a MUDr. Stanislav Mizera, podpredseda
Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie.

Dňa 15. januára 2020 sa
uskutočnil Novoročný trojkráľový koncert v Kultúrnom dome v Čadci. Už tradične
je
spojený
s
odovzdávaním ocenení
Osobnosť Kysúc za rok

7. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.

2019. Tento rok malo zastúpenie i naše mesto – Ing.
Miroslav Martykán získal
ocenenie za najlepšiu investíciu v kysuckom regióne a výstavbu športového areálu MM ARÉNA.

prachu. V spolupráci s mnohými združeniami a dobrovoľníkmi každoročne čistíme aj okrajové časti mesta,
brehy riek od odpadkov.
Po veľkom upratovaní potom prichádza aj zábava a naše
obľúbené športové a kultúrne podujatia na námestí pred
mestským úradom. Slnečné počasie pozýva aj na turistiku
a prvých cyklistov vytiahne na naše cyklotrasy.

za športom, zábavou a oddychom ľudia nielen zo SR,
ale aj zo zahraničia, dokonca až zo zámoria. Tieto
priestory využívajú hokejisti z Českej republiky a z
iných štátov Európy. V lete
tu prebiehajú sústredenia
športovcov z USA a Kanady,“ povedal primátor
mesta.
Čestný titul a ocenenie
Osobnosť Kysúc udeľuje Kysucká kultúrna nadácia
Bratislava spoločne s predstaviteľmi miest a obcí Kysúc od roku 1998.
Ocenenie sa udeľuje v
štyroch kategóriách: celoživotné dielo, humanitná
činnosť, hospodársky čin,
športová činnosť. Medzi
ocenenými osobnosťami je
napríklad Jozef Kroner, náš
Zdeno Štrba, Ladislav
Pecko a Ján Kormanec.

Vyberáme z diára primátora

Pracovné stretnutie s projektantom nových bytoviek.

Zasadnutie výboru pre mikroprojekty Programu Interreg PL-sk 2014-2020.
s ktv nakrúcanie spotu o aktivitách v našom
meste.

konalo sa stretnutie s predstaviteľmi slovenského zväzu ľadového hokeja.
stretnutie ohľadom projektov mas Bystrická
dolina.

20. 1. Zúčastnil sa na Poslaneckom grémiu na ŽilinPo krátkej a pomerne slabej zime sa pomaly chystáme
na jarné upratovanie aj v našom meste. Teplejšie
počasie so slnkom nás už upozornilo na blízkosť jari
a veľkonočných sviatkov, na ktoré sa tešíme.
Na cestách však ostal po zime posypový materiál a viac
vidieť aj odpadky na okrajoch ciest. Každoročne sa snažíme
ešte pred Veľkou nocou dať všetko do poriadku. Čaká nás
čistenie cestných komunikácií od posypového materiálu a

Spoločne s mestom organizuje Deň otvorených dverí,
kurzy korčuľovania pre deti
zo základnej školy, pre občanov verejné korčuľovanie
či rôzne turnaje. Cenu
Osobnosť Kysúc 2019 mu
odovzdal primátor Ing. Jozef Grapa podpredseda
Správnej rady Kysuckej kultúrnej nadácie MUDr. Stanislavom Mizerom.
„Toto ocenenie pána
Martykána je zároveň dobrým pocitom pre mňa a
naše mesto. Vyjadrujem
mu úprimnú vďaku, aj celej
jeho rodine, že si vybral
práve naše mesto na realizáciu takejto investície,
ktorú nám závidia nielen
na Kysuciach, ale v širokom
okolí. MM aréna je predovšetkým športovým centrom, no stáva sa aj spoločenským a kultúrnym
miestom, kde prichádzajú

skom samosprávnom kraji Žilina.

24. 1. na Úrade vlády v Bratislave sa konalo pracovné

stretnutie k Projektu požičiavania bicyklov – bikesharingu.

28. 1. konala sa tlačová konferencia iniciatívy D3 pre
kysuce v krásne nad kysucou.

29. 1. Zúčastnil sa na slávnostnom tradičnom stretnutí s dôchodcami oslávencami v reštaurácii
kolkáreň.

31. 1.
3. 2.

22. 1. Rokovanie na msÚ Žilina stretnutie primátorov

v súvislosti s novým Programovým obdobím na
roky 2021 – 2027 na tému: „Funkčný mestský
mikroregión – vzájomná spolupráca“. ● konalo
sa pracovné stretnutie Petičného výboru D3
kysuce.

23. 1. Zúčastnil sa na výbore pre otázky zamestnanosti Úradu práce čadca.

5. 2.
6. 2.

konalo sa stretnutie o smaRt technológiách
v meste.

Pracovné stretnutie k projektom k pripravovaným výzvam na dotáciu Dom s opatrovateľskou
službou. ● Zúčastnil sa na pohrebe zaslúžilého
člena DHZ Ladislava Bakalu.
Zúčastnil sa na 8. zasadnutí Rady Zmos.

stretol sa s investormi ohľadne výstavby bytov.
● Rokoval so zástupcami sevaku a dodávateľskými firmami – ohľadom výstavby kanalizácie.
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Spoločné Vianoce v našom meste
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Duchovné slovo: Výzva nielen na pôst

Minulým číslom novín sme sa s Vami rozlúčili
posledným podujatím, a to príchodom svätého
Mikuláša. Aspoň v krátkosti sa obzrime, čo
všetko sme spoločne zažili na konci roka 2019.
Nová vianočná výzdoba.
Naše mesto bolo počas celých Vianoc krásne vyzdobené novou svetelnou
výzdobou. Krásne ozdobený bola aj naša dominanta Kostol sv. Ondreja,
pred ktorou bol aj drevený
Betlehem. Krásne drevené
sochy Svätej rodiny a Troch
kráľov sa stali symbolmi
nášho mesta.
Chodili koledníci s Dobrou
novinou. Na konci decembra sa aj v našom
meste uskutočnila Dobrá
novina, kolednícka akcia
eRka – Hnutia kresťanských detí. Vo vianočnom
období chodili koledníci
s vinšmi a koledami do prí-

Koledníci prinášali
Dobrú novinu do našich
domácností.

bytkov ľudí a zvestovali narodenie Spasiteľa. Zároveň
zbierali finančné dary na
pomoc ľuďom, ktorí sú
v núdzi a nemá sa kto
o nich postarať. Samotná
Dobrá novina je u veriacich obľúbená. V našej farnosti chodili koledníci
niekoľko dní, aby stihli ponavštevovať všetky domy,
ktoré boli zapísané na zozname v kostole. Neboli to
však len rodinné obydlia,
ale aj byty na našich sídliskách. Chodili najmä deti
v skupinkách. Zahrali a zaspievali koledy, zavinšovali
zdravie, šťastie, pokoj.
Ľudia ich všade vítali a za
vinše im ponúkli rôzne
dobroty. Koledníkom tento

Skupina Kysucká muzička pred kostolom a pred dreveným
Betlehemom po slávnostnej polnočnej sv. omši.

rok vyšlo počasie, lebo cez
vianočné sviatky napadol
sneh a priniesol skutočnú
zimu. Snehu však nebolo
veľa, dobre sa vinšovalo.
Dobrá novina podporuje
projekty v zaostalých krajinách, najmä v Afrike. Finančná zbierka, ktorú deti
u nás zorganizovali, pôjde
na pomoc Turkane, regiónu na severozápade
Kene. Turkanci sú prevažne pastieri. Väčšina
z nich nevie čítať ani písať.
Tiež potrebujú lieky pre
chorých. V období sucha
im chýba voda. Počas Vianoc sa uskutočnil jubilejný
25. ročník Dobrej noviny
s témou Buďme požehnaní(m). Koledníci v našej
farnosti vyzbierali 3670
Eur, ktoré pôjdu na rozvojové projekty pre zaostalé
krajiny.
Nová folklórna skupina
Kysucká muzička. Spojila
ich láska k ľudovej piesni a
hudbe. Skupinu tvoria Miroslav Jozefík, Ivana Kasajová, Ivana Stasinková,
Peter Jantoš, Štefan Pagáč,
Dana Dejová a Darina Rusnáková. Hrávať začali v
lete 2019 a plánujú pokračovať. Účikovali po polnočnej sv. omši pred farským
kostolom, kde spríjemňo-

vali túto sviatočnú chvíľu.
Nechýbal ani horúci punč
na zahriatie. V súčasnosti
im chýbajú kroje a plánujú
vystupovať na podujatiach
v rámci mesta i Kysúc. Tak
držíme palce.
Tematické prednášky. Dňa
29. decembra 2019 sa vo
farskom
pastoračnom
centre pri kostole konala
prednáška historika Róberta Letza o osobnosti
Andreja Hlinku. Róbert
Letz sa venuje politickým,
cirkevným a kultúrnym dejinám Slovenska v 20. storočí a v súčasnosti je
vedúcim Katedry histórie
na Pedagogickej fakulte
UK v Bratislave. Pravidelne
navštevuje naše mesto so
svojou rodinou, pretože
manželka historika pochádza z Krásna.
Priestor farského pastoračného centra, bývalého
Kina Lipa, je pravidelne
využívaný na tematické
prednášky, náuky pre birmovancov i vystúpenia,
ako napríklad bola Jasličková pobožnosť, ktorú pripravil Spevácky zbor
Vtáčatá a mládežnícky spevácky zbor Makabi, miništranti i členovia detského
stretka.
LH

Hovoriť dnes o láske je podľa mnohých zbytočné. Život je vraj o inom:
obchodné záujmy, vlastné dobro, tunajšie i medzinárodné výzvy pre
pomoc týraným zvieratám, na
ochranu prírody, našťastie či skôr
bohužiaľ i k pomoci podvyživených
detí, ľudí bez domova a vlasti... Áno
je tu Charita, Červený kríž a ďalšie,
ale niet akoby nikoho, kto by z nášho
života odstránil nespravodlivosť
a násilie, obavy o zajtrajšok. Máme
síce slobodu, ktorú si zamieňame
stále viac so svojvoľnosťou, mnohí aj
primerané prostriedky, ktoré využívame nie vždy správnym smerom.

Poznáme to: za fasádou našej perfektnosti je skrytá aj veľká bolesť
srdca.
V bytovkách zadĺžení vlastníci.
Pri rodinnom stole trápne mlčanie.
Medzi blízkymi odcudzenie. Na školských dvoroch a na autostrádach
vojna. Na úradoch rezignácia. V peňaženkách len drobné...
„Časy sú zlé“ – o tom hovoria
všetci. Menej o tom, že sa treba obetovať. V minulosti obetovali ľudí,
aby prehovorili bohov. Neskôr obetovali zvieratá a dúfali, že vôňa spálených zvierat udobrí hnev Boží.
Pohania obetovali zvieratá, ktoré sa
nevedeli brániť. Dnes je našťastie situácia iná. Ale nie je to aj dnes tak,
že najskôr sa obetujú tí malí, tí dole?
Čas pôstu je aj naša pôstna doba.
Veľakrát je vo Svätom písme vyjadrené, aký pôst očakáva Boh od
svojho národa. Nielen prázdne
gestá. Boh očakáva oveľa viac: že sa
zdržíme neprávosti, že sa dostanú
„malí“ tohto sveta k svojmu právu

a spravodlivosti. Postiť sa totiž znamená aj to, že sa usilujeme uskutočniť Božiu vôľu a zriekame sa
presadenia našej, často vzdorovitej
a vypočítavej.
Pôstna doba nám dramatickým
spôsobom pripomína, že tá jediná,
podstatná obeta za záchranu nás
všetkých sa už vykonala na Golgote.
Keď hovoríme „každý musí niečo
obetovať“, „každý musí trochu krvácať“, alebo niečo podobné, tak to pochádza z náboženského obetného
jazyka. Všimnime si lepšie, či sme
v hierarchii hodnôt nepostavili na
piedestál náš majetok, náš blahobyt,
náš egoizmus, ktorý žiada obety
iného druhu a často odtláča našich
blízkych i ľudí vzdialených.
Konať pokánie značí pripojiť sa
k pravej obete Ježišovej v nezištnej
láske a nedať šancu zlu. V tomto
duchu Vám želám nasledujúce požehnané dni pôstu.
Marian Vojtek, dekan – farár

Dekan Jozef Šuráb oslávil okrúhle životné jubileum
Krásňanský rodák vdp.
Jozef Šuráb minulý
rok oslávil významné
životné jubileum 80
rokov. Pri tej príležitosti sme ho navštívili
v Lodne, kde žije na odpočinku.
Pri dobrej káve a zákusku si
zaspomínal si na svoje niekdajšie časy, ale hovoril aj
o súčasnosti. V živote prešiel
mnohými pôsobiskami. Jeho
otec Jozef bol krajčír, pochádzal od Blažkov. Syn si na
neho spomína, pretože otca
ako krajčíra uznávali v širokom okolí. Mama sa volala
Alžbeta, rodená Stehlová.
Dosť veľký vplyv na neho
ako na chlapca mala babka
Mária Stehlová. Istý čas u nej
aj býval a toto obdobie mu
ostalo v pamäti. Babka ho
mala rada a raz mu povedala,
že by ju veľmi potešilo, keby
sa stal kňazom. Chcela sa
toho dožiť. On inklinoval od
detstva k tomuto zamestnaniu, posolstvu, ale vtedy ešte
nevedel, ako to všetko bude.

Najskôr istý čas pôsobil
v Drevine, potom študoval na
Gymnáziu v Čadci. Po ukončení strednej školy (1958)
začal študovať teológiu na
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Po
piatich rokoch štúdia odišiel
v roku 1963 do pastorácie.
Najskôr bol kaplánom v Turzovke, kde pôsobil do roku
1967. Potom bol štyri roky
kaplánom
v
Kysuckom
Novom Meste. Tu si rád spomína na milého pána dekana
Hudeca. Neskôr bol správcom na ďalších pôsobiskách
– Dolná Tížina, Divina, Varín,
Horná Súča a Višňové. V roku
1999 ho vymenovali za honorárneho dekana. O rok neskôr
sa
stal
farárom
v Žabokrekoch nad Nitrou.
Päť rokov pôsobil v Rajeckých
Tepliciach a neskôr ako výpomocný duchovný v Kysuckom Lieskovci. Od roku 2011
je na odpočinku v Lodne.
Z pôsobísk si osobitne rád
spomína na Divinu, kde bol
vyše jedenásť rokov. Zžil sa

s obcou, rád tu vyučoval náboženstvo, organizoval s
deťmi a dospelými veriacimi
rôzne akcie. Bol to napríklad
Farský futbalový turnaj,
ktorý bol aj tŕňom v oku nielen domácich funkcionárov,
ale tiež tých z OV KSS, no
nikdy sa za ním neopovážili
osobne prísť.
Vo Varíne zasa zachraňoval kostol, jeden z najstarších
ešte z 13. storočia. Projekty
pripravili manželia Synákovci
a pravidelne pri kostole pomáhalo okolo 20 brigádnikov.
Museli podvihnúť strechu,
spevniť krov, na vežu urobiť
novú strechu a spravili sa ešte
ďalšie záchranné práce.
V Gbeľanoch zasa staval
nový kostol, no predčasne ho
premiestnili na iné pôsobisko. V Hornej Súči opäť zachraňoval kostol a popri tom
postavil aj ďalší. Vo Višňovom oslávil 60-ku. Prišiel mu
poblahoželať p. biskup Baláž,
p. kardinál Korec. Tu ho menovali za dekana. Keď potom
pôsobil v Rajeckých Tepli-

ciach, stretal sa s kanonikom
našim rodákom Pavlom Šadlákom, ktorý pôsobil v Rajeckej
Lesnej.
Tiež
sa
v súčasnosti rád stretá s bratom, kňazom Mariánom Šurábom, ktorý má na starosti
formáciu mladých kňazov, ale
aj so všetkými svojimi farníkmi.
A aké je krédo pána dekana Jozefa Šurába? Vyslovil
ho pri našom stretnutí
v Lodne: „Počas svätej omše sa
do kázne snažím vložiť radosť,
pokoj. Preto aj poviem nejaký
žart, vtip. Nie sme na tomto
svete naveky, len aby sme žili
už tu v radosti, ktorá nás
potom čaká aj vo večnosti.“
My sa tiež dodatočne pripájame ku gratulantom
a prajeme pánovi dekanovi
Jozefovi Šurábovi pri príležitosti jeho významného jubileu veľa zdravia, životného
elánu, radosti, pokoja a Božieho požehnania, aby ešte
dlho a aktívne pôsobil medzi
svojimi veriacimi. Tak Na
zdravie!
LH
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Životné jubileum 90 rokov
oslávila pani Anna Byraková
Dňa 13. januára 2020 sa
dožila požehnaného veku
90 rokov života pani Anna
Byraková. Osobne jej zagratuloval primátor mesta
Ing. Jozef Grapa a venoval
jej kyticu kvetov i darčekový kôš. Pamätná kniha
mesta Krásno nad Kysucou
je tak bohatšia o ďalšiu deväťdesiatročnú oslávenkyňu. Časť života prežila v
osade U Lazov a po dvadsiatich rokoch sa vrátila
späť do svojho rodného
domu vo Vlčove. V útulnej
dreveničke trávi seniorské
roky života spolu so svojou
sestrou, ktorá sa o ňu s láskou stará. Pani Byraková je
vďaka Bohu na svoj vek
veľmi čiperná. Zaspomínala si na svoju mladosť a
početnú rodinu, v ktorej

Jubilanti

Krásňan

Seniori prežili pekné popoludnie

Pred slávnostným obedom sa našim spoluobčanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa. „Dovoľte mi,
aby som vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste prijali naše
pozvanie a prišli na toto podujatie, ktoré organizuje
mesto Krásno nad Kysucou na Vašu počesť a úctu k
Vášmu veku a životnému dielu,“ povedal primátor.

Počas spoločného stretnutia ich primátor oboznámil
s plánmi mesta. „Chceme postaviť nové ihriská, dobudovať kanalizáciu, následne asfaltovať cesty, zahájime výstavbu chodníka k hokejovému štadiónu, začneme s
rekonštrukciou Domu s opatrovateľskou službou a zberného dvora, pripravujeme vodný svet pre deti a najviac
ma teší projekt kalvárie s vyhliadkovou vežou,“ dodal primátor Jozef Grapa. Nechýbala ani srdečná gratulácia od
primátora mesta a s čašou vína im poprial najmä pevné
zdravie, lebo je tým najvzácnejším darom v živote človeka, šťastie a lásku. Jubilanti boli obdarovaní pri príležitosti svojho sviatku malou pozornosťou – plátenou
ekologickou taškou a termo hrnček.
Nie zbytočne zaznelo medzi davom oslávencov: „Ticho
už prichádza náš obľúbený primátor“. Jubilanti mali možnosť sa porozprávať, zaspomínať na chvíle dobré i tie horšie v živote, stretli sa s priateľmi a známymi, s ktorými sa
dávno nevideli.
O kultúrny program sa postarala domáca folklórna
skupina Vrabčiar a mladí heligonkári. Veríme, že svojimi
piesňami potešili srdcia našich jubilantov. Múdrosť a skúsenosti seniorov nič nenahradí a ich pohľad na rozvoj
mesta je uvážlivý a múdry.

Ľudová veselica
s našou FS Vrabčiar

Výstava fotografií
Rudolfa Kuljovského

90 rokov
Anna Byraková

85 rokov
Anna Kormancová
Štefánia Jakubcová
Oľga Sýkorová
Anna Buchtová
Anna Macurová
František Zátek
Štefánia Trubanová
Jozef Kasaj

80 rokov
žila. Rodinná súdržnosť sa
prejavila aj na oslave krásneho životného jubilea.
Milá oslávenkyňa, prajeme Vám do ďalších
rokov ešte veľa zdravia,
šťastia, radosti zo života,
dobrých a milujúcich ľudí
okolo seba. Nech Vás opti-

mizmus a dobrá nálada
sprevádzajú každý deň
Vášho života – praje primátor mesta, poslanci
mestského zastupiteľstva,
zamestnanci mestského
úradu i redakcia novín
Krásňan.

MAtRIKA

75 rokov

December 2019 – Január 2020 – Február 2020
Noví spoluobčania

Navždy nás opustili

Martin Vincent, Ema Červená,
Michal Babiar, Dávid Čimbora,
Sebastián Ozaňák, Jakub Horváth,
Adrián Riečičiar, Natália Pišteková,
Eliáš Belko, Gabriel Šurina,
Tomáš Borovička, Linda Jeníčková,
Oliver Kordek

Anna Čimborová, Irena Jesenská,
Václav Glončák, Oľga Pagáčová,
Ľubomír Jarabica, Helena Galiková,
Agnesa Zátková, Štefánia Kopásková,
Ladislav Bakala

Povedali si áno
Jakub Kordek a Simona Hluzáková

Zomrela detská lekárka
MUDr. Zita Božeková
Dňa 11. januára 2020 vo veku
64 rokov zomrela MUDr. Zita
Božeková, ktorá bola dlhých
35 rokov pediatričkou v
našom meste. Počas tejto
doby sa starala o niekoľko
generácií detí z Krásna nad
Kysucou a blízkeho okolia.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa konala dňa 15. januára 2020 o 14.00 hod na

Arnold Švábik
Jozefa Chylá
Pavlina Straková
Ján Stehel
Vincent Božek
Mária Kováčová
Ondrej Galgánek
Anna Murgašová
Valeria Švábiková
Emília Macurová

novom cintoríne U Krkošky
v Čadci. Vedenie mesta vyjadruje úprimnú sústrasť pozostalým i celej rodine.
Spoločne s pacientmi budeme s úctou a vďakou spomínať na pani doktorku
a nikdy nezabudneme na
prácu, ktorú vykonávala
v Krásne nad Kysucou. Česť
jej pamiatke.

V stredu 29. januára 2020 sa uskutočnilo milé
stretnutie primátora mesta Jozefa Grapu so
seniormi, ktorí v poslednom štvrťroku
minulého roka oslávili svoje narodeniny.

Anna Gavlasová,
Jolana Podoláková,
Stanislav Ševec,
Pavol Šuráb,
Paulina Behanová,
Jolana Štrbová,
Anna Koňušíková

Otvorenie výstavy Rudolf Kuljovský Krásňanské osady
sa uskutočnila v stredu 22. januára 2020 v Kultúrnom
dome v Krásne nad Kysucou, zároveň aj v deň autorových narodenín. Medzi jeho záľuby patrí fotografovanie, filmovanie, turistika, šport a jeho srdce si
získala i hra na heligónke. Výstavu zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou. V programe sa predstavili
skvelí heligonkári Jarky Jelínkovej a domáca Folklórna skupina Vrabčiar.

70 rokov
Helena Murgašová
Štefánia Sihelníková
Mária Sýkorová
Pavol Vajdík
Mgr. Irena Droščinová
Michal Revay
Anna Šusteková
Jarmila Murčíková
Mária Tomášková
Anton Zuzčák
Viera Válková
Ján Droščín
Margita Šadláková
Anna Ďuranová
Margita Ondrušková
Stanislav Šustek
Irena Ševecová
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Dňa 11. januára 2020 sa konala Ľudová veselica v reštaurácii Kolkáreň. V programe účinkovali Heligonkári
Jarky Jelínkovej, Folklórna skupina Vrchárky, spoločenské tance v podaní Dance club Čadca a samozrejme organizátori Fsk Vrabčiar. O zábavu sa
postarili aj Folklórna skupina Zborovskí heligonkári,
speváčka Michaela Martykanová a domáca hudobná
skupina KOMA. Nechýbala ani tombola, chutné jedlo
a o polnoci kapustnica. Dobrá nálada trvala počas celého večera.

Primátor mesta Jozef Grapa,
autor fotografií Rudolf Kuljovský
a riaditeľka KKS Silvia Petreková
počas vernisáže.
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Vyše tridsať rokov strávil v našej farnosti
Spravoval farnosť Krásno nad Kysucou s filiálkou Zborov nad Bystricou. Počas jeho pôsobenia sa stal
súčasťou našich rodín a v mnohých zanechal stopu i nezabudnuteľnú spomienku.
Prvé sväté prijímanie
v Krásne nad Kysucou,
pravdepodobne v roku 1962,
farár Ľudovít Baláži a miništranti pred budovou starej
fary – na jej mieste vybudoval
novú farskú budovu.

M

ons. Ľudovít Baláži sa narodil 5. februára 1920 v CabajČápore. Za kňaza ho
ordinovali 29. júna 1946. Jeho prvým
kaplánskym pôsobiskom sa stala Valaská Belá v rokoch 1946 – 1948, v rokoch 1948 – 1950 Divina, zároveň
zastupoval v Brodne, Seleci a Močenku. V rokoch 1950 – 1951 ho uväznili v Bratislave a Leopoldove. Ako
kaplán slúžil opäť v roku 1952 – 1957
v Papradne, Považskej Bystrici
a Rajci. Správcom farnosti v Rajci sa
stal roku 1957. Do Krásna nad Kysucou prišiel v roku 1958 a pôsobil tu do
roku 1990, bol v poradí 17. správcom
našej farnosti.
V Krásne nad Kysucou
Počas jeho správcovstva sa
v Krásne udiali mnohé viditeľné
zmeny – dal postaviť novú modernú
farskú budovu, v roku 1965 prebiehala veľká rekonštrukcia interiéru
kostola. Okrem Krásna spravoval aj
filiálku Zborov nad Bystricou, kde
pod jeho vedením vyrástol krásny
moderný kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v rokoch 1969 –

1973. V kostole sa nachádzajú vzácne
vitráže akademického maliara Vincenta Hložníka. V roku 1990 nastúpil
na nové miesto správcu farnosti do
Ivanky pri Nitre.
Aj o týchto udalostiach sa rozprávali s Mons. Ľudovítom Balážim primátor mesta Jozef Grapa a starosta
obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý na návšteve, ktorej dôvodom
bola požehnaná narodeninová storočnica.
„Nesmierne ma dojalo, s akou láskou spomína na Krásňanov a Zborovanov aj po viac ako 30 rokoch. Vždy
keď prídeme na návštevu, na prvom
mieste sú veriaci z našich farností.
S radosťou v hlase nás informoval, že
práve v tomto čase prijíma veľa blahoželaní k narodeninám od veriacich
z Kysúc,“ uviedol primátor Jozef
Grapa.
Z úprimného srdca vyprosuje milosť nášho Pána všetkým obyvateľom
mesta a obce a posiela nasledovný
odkaz: „Ste moji spoluobčania a
moji rodáci, a keď sa ma niekto
opýta, odkiaľ som – hovorím, že na-

rodil som sa v Nitre, ale moja domovina a moji rodáci – veriaci sú
z Krásna a Zborova,“ povedal Mons.
Ľudovít Baláži. Za všetkých sa modlí
a nedávno odslúžil súkromnú sv.
omšu za všetkých farníkov. Spomienky na farnosti sú stále živé.

Primátor mesta Jozef Grapa a starosta
obce Zborov Juraj Hlavatý na konci januára 2020 na návšteve v rodnom Cabaji–Čápore.
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Mesto pripravilo unikátnu výstavu diel
akademického maliara Vincenta Hložníka

Tento známy slovenský umelec je spojený s históriou našej farnosti, zhotovil vitráže do kostola
v Zborove nad Bystricou. nová výstava bude sprístupnená 28. februára 2020 v kultúrnom dome.
Akademický
maliar
Vincent Hložník (1919 –
1997) sa narodil v neďalekej obci Svederník. Počas
kaplánskeho pôsobenia
vdp. Ľudovíta Balážiho sa
stretol s rovesníkom maliarom Vincentom Hložníkom. Skamarátili sa a keď
nastúpil do farnosti Krásno
nad Kysucou prizval ho na
spoluprácu. Mons. Baláži
chcel novostavbu kostola v
Zborove nad Bystricou
ozdobiť niečim výnimočným. Ako sám hovorieval,
ľudia tomu teraz nerozumejú, ale o tridsať rokov
tomu budú rozumieť. A tak
do nového kostola boli zhotovené krásne vitrážové
okná majstra Hložníka.
V minulom roku by
umelec oslávil 100. narodeniny. Pri tejto príležitosti
sa konala na konci roka výstava v Bratislave čerstvo
zreštaurovaných veľkých
obrazov, návrhov na vitráže a dnes prichádza aj
do nášho mesta. Pretože
kostol v Zborove nad Bystricou vyrástol v čase, keď
patril do farnosti Krásno.
Vincent Hložník často aj

navštevoval Krásno a jeho
duchovného správcu Mons.
Balážiho na fare.
Zborovský kostol bol
postavený v rušných rokoch 1969 – 1973. Má tvar
hviezdy, čo si neuvedomíme zo zeme, ale len z leteckej
fotografie.
Pri
výkope základov kostola v
marci 1969 pracovalo naraz
200 ľudí, pracovalo tu aj
mnoho Krásňanov, ktorí
obetovali aj peniaze na
stavbu. Brali to ako svoju
povinnosť a zároveň česť
zúčastniť sa na stavbe kostola. Okná kostola sú vyzdobené 40. vitrážovými
oknami a za oltárom sa nachádza 4 metrový korpus
Ukrižovaného od akademického sochára Alexandra Trizuljaka. Vitráže
robili v Brne a vznikali tzv.
štrbinovou metódou.
Plány kostola vypracoval 70- ročný dekan Ing.
Ferdinant Foltán zo Súľova
v spolupráci s bratmi Surovovcami: architektom Antonom a stavebným inžinierom Stanislavom. Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Má-

Primátor mesta Jozef Grapa a vdp. Rudolf Maslák počas
plánovania výstavy Vincenta Hložníka.

rie v Zborove bol vysvätený
8. decembra 1973. Samostatná farnosť vznikla až v
roku 1996.
Nová výstava obrazov je
spomienkou na veľkého
umelca Vincenta Hložníka,
vznikla na podnet nášho
rodáka vdp. Rudolfa Masláka (pôsobiaceho v Mníchove) a je zostavená z jeho
súkromnej zbierky obrazov. Je milovníkom umenia
a osobne poznal Vincenta
Hložníka, jeho návštev
krásňanskej fary.

Výstava pozostáva z týchto troch cyklov:
1. Cyklus zo Zborovského
kostola Krížová cesta (12
zastavení)
2. Pôsobenie Ducha Svätého v cirkvi (7 obrazov)
3. Vzkriesenie (3 obrazy)
Výstava je unikátna veľkosťou vzácnych obrazov,
sedem z nich má štyri
metre. No unikátna je aj
spomienkou na našu minulosť a odkaz, ktorý tu chcel
zanechať náš správca farnosti i umelec.
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Výročná členská schôdza DHZ Krásno nad Kysucou
zácie v Čadci Miroslav Kozu,
veliteľa územnej organizácie DPO v Čadci Ladislava
Šimáška, tajomníčku územnej organizácie DPO SR v
Čadci Martu Balošákovú,
správcu farnosti ICLic. Mgr.
Mariana Vojteka a ostatné
delegácie zo susedných
obcí. Pokračovala výročná
správa o činnosti DHZ za
V nedeľu 2. februára 2020
sa v reštaurácii Kolkáreň
konala výročná členská
schôdza DHZ Krásno nad
Kysucou, ktorú otvorila tajomníčka Janka Červienková. Na úvod poďakovala
zosnulému členovi DHZ Ladislavovi Bakalovi za jeho
nesmierny prínos pre dobrovoľný hasičský zbor. Pod
jeho vedením vyrástla väčšina hasičskej mládeže od
detí, dorastencov až po
mužov. DHZ stratilo významnú osobnosť, akou La-

dislav Bakala bol. Minútou
ticha si uctili jeho pamiatku
a nezabudli ani na zosnulého veliteľa Milana Buchtu.
Česť ich pamiatke!
Výročnú schôdzu viedla
J. Červienková, prihovoril
sa predseda DHZ Marián
Šustek, ktorý srdečne privítal hostí – primátora mesta
Krásno Ing. Jozefa Grapu,
krajského riaditeľa HAZZ
plk. Ing. Jaroslava Kapusniaka, člena snemu DPO SR
zároveň člena krajského
predsedu územnej organi-

Posledná rozlúčka
s Ladislavom Bakalom
Dňa 30. januára 2020 vo veku 79
rokov zomrel pán Ladislav Bakala,
ktorý bol dlhé roky členom i veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru
v našom meste. Posledné roky sa venoval výchove mladých hasičov. Posledná rozlúčka sa konala 3. februára
2020. Vedenie mesta a členovia DHZ
Krásno nad Kysucou vyjadrujú
úprimnú sústrasť pozostalým i celej
rodine. Česť jeho pamiatke!

Stolnotenisový turnaj v základnej škole

dňa 27. decembra 2019 sa
konal v Krásne nad Kysucou II. ročník Vianočného
turnaja v stolnom tenise.
Súťaže sa zúčastnilo 32 hráčov, ktorí boli rozdelení do
troch vekových kategórií.
Stretli sa tu žiaci, študenti,
stredná generácia a seniori.
Prví traja v každej kategórii získali diplomy, medaily
a vecné ceny. Víťazi dostali
i poháre. Cenu si odniesli aj
súťažiaci na štvrtých mies-

tach. Organizátormi turnaja
boli ZO ÚŽS, ZO JDS a ZPCCH
za podpory mesta Krásna
nad Kysucou. Veľké poďakovanie patrí primátorovi
mesta Jozefovi Grapovi
a Margite Ďurišovej, poslankyni mestského zastupiteľstva a zároveň predsedkyni
ZO JDS a ZPCCH v Krásne
nad Kysucou, ktorí sa podieľali na organizácii turnaja –
propagácia, vecné ceny, občerstvenie.

uplynulý rok 2019, kde bola
zhodnotená, okrem iného,
aj práca s mládežou a výcvik
členov. V ďalšom bode boli
niektorí členovia povýšení
do vyšších hasičských hodností. Primátor mesta ocenil vykonanú prácu za rok
2019 a vyzdvihol najmä výbornú spoluprácu všetkých
členov DHZ.

Ďakujeme riaditeľovi ZŠ
Vladimírovi Targošovi za
poskytnutie telocvične a
Jánovi Horniačkovi za požičanie a rozloženie stolov.
Ďakujeme všetkým, ktorí
pomáhali pri občerstvení
a rozhodcovskom stolíku.
A nakoniec ďakujeme všetkým, ktorí svojou účasťou
a hrou na turnaji obohatili
našu vianočnú športovú
akciu.

VýSledKy Ženy
K1 14-29 rokov
1. Jana Švancárová
2. Chiara Jánošíková
3. Patrícia Plánková
4. Nicol Jantošíková
K2 30-59 rokov
1. Lenka Zuščáková
2. Simona Hofferová
3. Andrea Kuljovská
K3 60 a viac rokov
1. Anna Kolembusová
2. Emília Čupajová
3. Jarmila Murčíková
4. Pavla Ramšáková
VýSledKy Muži
K1 14-29 rokov
1. Kristián Švancár
2. Jakub Jakubec
3. Anton Balák
4. Marián Podolák
K2 30-59 rokov
1. Branislav Špiriak
2. Jozef Jánošík
3. Jozef Mikoláš
4. Miroslav Kuljovský
K3 60 a viac rokov
1. Jaroslav Jozefík
2. Anton Tomčala
3. Jozef Švancár
4. Stanislav Sýkora
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Mladý vzpierač Vladimír Macura sa stal
vicemajstrom Európy na medzinárodnej súťaži

Slovenská reprezentácia na Majstrovstvách Európy v izraelskom
Eilate, v strede so slovenskou vlajkou tréner Miroslav Škrobian
a strieborný Vladimír Macura s medailou v ruke.

Kysucký klub sa teší z prvej medaily z európskeho
šampionátu, keď sa v dňoch
7. až 14. decembra 2019 zúčastnil na Majstrovstvách
Európy v izraelskom Eliate
vo vzpieraní. Krásno nad
Kysucou reprezentovali Marián Poláček a Vladimír Macura. Pre oboch išlo o prvú
účasť na takomto významnom podujatí.
Vladimír Macura získal
pre svoj klub historicky
prvú medailu z európskeho
šampionátu. Ku striebru
pridal aj dva slovenské rekordy – 123 kilogramov v
trhu mu vynieslo spomínané druhé miesto a 145 ki

logramov v nadhode piate
miesto.
Marián Poláček súťažil
v kategórii do 81 kilogramov v skupine B. V trhu i v
nadhode obsadil šieste
miesto. Celkovo skončil sedemnásty. Slovenská výprava získala na turnaji aj
dve bronzové medaily zásluhou Sebastiána Cabalu.
Po návrate z majstrovstiev
mladého Kysučana ocenil aj
primátor Jozef Grapa za reprezentáciu mesta. Dňa 18.
decembra 2019 vzpieračov
Mariána Poláčka a Vladimíra Macuru prijal na
mestskom úrade, aby sa im
poďakoval za krásny úspech
a reprezentáciu. Vladimír

Macura so vzpieraním začínal ako 19-ročný a prvú súťaž absolvoval po roku a
pol. Po takmer šiestich rokoch sa zúčastnil prvých
Majstrovstiev
Európy.
Štrnásťročný Vladimír Macura sa stal vôbec prvým
členom Vzpieračského oddielu TJ Tatran Krásno,
ktorý získal cenný kov na
európskom šampionáte.
Macura chce v roku 2020
okrem ďalších majstrovstiev Európy absolvovať aj
Turnaj krajín Vyšehradskej
štvorky. V budúcnosti by
rád zabojoval aj o účasť na
tých najväčších svetových
podujatiach.
Športovec roka 2019
Dňa 17. januára 2020 sa
uskutočnil galavečer Športovec roka 2019 v Dome kultúry v meste Čadca. Na podujatí boli oceňovaní
najúspešnejší športovci Kysúc.
Naše mesto úspešne reprezentoval Miroslav Škrobian z TJ Tatran Krásno nad
Kysucou, ktorý získal už po
tretíkrát ocenenie tréner
roka – mládež a Vladimír
Macura, ktorý skončil na
druhom mieste v kategórii
Silové športy.

Z histórie vzpierania
História siaha do 70-tych
rokoch 20. storočia. Základy
budúceho úspešného oddielu položili bratia Anton
a Jaroslav Šustekovci. V roku
1967 vzniklo 8-členné družstvo, ktoré pôsobilo zatiaľ
na neoficiálnej báze.
V okresných súťažiach začali získavať súťažné skúsenosti a prvé úspechy.
Vzpieračský oddiel v
Krásne nad Kysucou oficiálne vznikol v roku 1976.
Priradený bol k TJ Tatran
Krásno. Bratia Šustekovci
sa začali venovať trénerstvu. Od roku 1988 mal oddiel už niekoľko desiatok
členov. Členovia oddielu
dosahovali značné úspechy
a popredné umiestnenia v
súťažiach. Súťažne pôsobili
v 2. vzpieračskej lige. Zúčastňovali sa na Majstrovstvách Česko-Slovenska,
Majstrovstvách Slovenska.
O vzpieranie je v našom
meste veľký záujem. Tréningy prebiehajú vo vzpieračskej hale TJ Tatran
Krásno, ktorá sa nachádza
v blízkosti futbalového štadióna. Hala prešla v roku
2017 za pomoci mesta
Krásno a súkromného sektora rekonštrukciou.
EK

NOVINKA: V Krásne sa bude konať GORALMAN 2020
Dňa 1. mája 2020 sa v našom
meste bude konať extrémny prekážkový beh Majstrovstvá ozbrojených
a záchranných zložiek Slovenskej
republiky. Pobeží sa 12 km, na trati
bude 60 prekážok – rôzne silové, balančné, pevné i mobilné prekážky.
Trasa pôjde od ZŠ Mládežníckej
okolo Čertovej skaly do osady Gavlasov. Niektoré prekážky budú aj na
mostoch nad riekami Kysuca a Bystrica. Pobeží sa do Kalinova až k
Mostu lásky a priateľstva. Cieľ bude
na námestí pred kultúrnym domom.
Registrácia je možná na stránke
www.goralmarathon.com/sk/goralman.

Mesto Krásno v spolupráci s Mestským
podnikom Krásno a
ďalšími športovými
organizáciami začalo
v týchto dňoch s prípravou na vybudovanie
športového a tréningového
centra s prekážkami, ktoré budú určené pre športovcov, hasičov, záchranné zložky i širokú verejnosť.
Tréningové centrum bude vybudované popri cyklotrase pri sútoku
riek Kysuca a Bystrica v smere na
Oščadnicu na začiatku cyklotrasy.
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Za športom nemusíme chodiť ďaleko
Športový areál tJ tatran Krásno ponúka okrem tradičných aj nové športy

Bowling je stále obľúbená hra
Bowling alebo kolky sa v Krásne hrávali
už v roku 1957, kedy bola Kolkáreň vystavaná. Náš kolkársky oddiel sa dostal
až do I. ligy. Po zrekonštruovaní reštaurácie i ubytovacích priestorov sa zre-

konštruovala aj dvojdráha na bowling.
Je plne automatizovaná a poskytuje
športovcom celkový komfort. Hráči si
môžu sledovať priebežné výsledky,
ktoré sa im zobrazujú na monitore. Taktiež je tam pripravená špeciálna dráha,

ktorá zabezpečuje hru tak, aby gule nevybočili z dráhy. Dnes sa nehrá už závodné, ale skôr rekreačne a pre zábavu.
Je možnosť si dráhu prenajať. Už viac
rokov túto možnosť využívajú nielen
Krásňania.

ABL Fitness centrum na futbalovom štadióne
ABLfitness sa nachádza priamo v priestoroch tribúny na futbalovom štadióne
na poschodí. Fitness centrum je otvorené každý deň.
Pre návštevníkov je pripravené kvalitné športové vybavenie, stroje i výživové doplnky. Na výber sú posilňovacie
klietky, polohovacie ako aj benchove la-

vice, rôzne kladkové a iné stroje zamerané na veľké i malé partie tela. Nadšenci kardia ocenia bežiace pásy,
bicykle, stepper či boxovacie vrece. Na
svoje si prídu pokročilí i nováčikovia vo
fitness svete. Zamestnanci fitness poradia a je možnosť využiť aj súkromné hodiny s trénerom. Návštevníci fitness

majú rôzne ciele a preferencie. Niektorí
cvičia, aby schudli, iní chcú nabrať svalový objem. Mnohí cvičia, aby sa cítili
dobre, ale nájdu sa aj medzi takí zákazníci a fitness nadšenci, ktorí to dotiahli
až na súťažné pódium. Samozrejme, je
aj taká možnosť prípravy už od začiatku
cvičenia až po samotnú súťaž.
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