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Do kažDej Domácnosti

Vitaj, Karolínka!

Tento rok sme na prvého občana náš -
ho mesta dlho nečakali. Stala so ňou
Karolínka Záteková, ktorá sa narodila
v Kysuckej nemocnici s poliklinikou
Čadca dňa 5. januára 2022 o 10.25 hod.
Je prvorodeným dieťaťom Vierky 
a Martina s mierami 2700 g a 48 cm.
Ako býva zvykom od mesta pre mladú
rodinu bol doručený finančný dar, dar-
čekový kôš a kytica pre mamičku,
keďže v tomto období nebolo možné
ich navštíviť. Mladej rodinke prajeme
veľa zdravia, lásky a spokojnosti.

Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vám na za-
čiatku nového roka 2022 úprimne poďakoval za pomoc 
a spoluprácu v uplynulom roku.

V novom roku nás čakajú nové výzvy, investície, smelé
plány a predsavzatia, ale najmä veľa konkrétnych úloh. Už
v mesiaci január chceme začať s prestavbou priestorov 
v kultúrnom dome. Vznikne tu komunitné centrum pre
matky s deťmi, ktoré sa bude nachádzať hneď vedľa mest-
skej knižnice a budú navzájom prepojené. V centre
vznikne hrací priestor pre deti, ale aj možnosť pre matky
prečítať si dobrú knihu, kým sa ich deti budú hrať.

Pre matky s deťmi chystáme vybudovať detské ihrisko
a pripravujeme i malý vodný svet, ktorý by sme chceli 
realizovať tento rok.

Začíname s prípravou na začatie stavebného konania
pre 71 nových bytov, ktoré vyrastú na sídlisku v Zákysučí.
Po dokončení tohto projektu získame desiatky nových
bytov pre nových nájomcov, ale i dve triedy materskej
školy pre deti pravdepodobne od dvoch rokov.

Čaká nás aj prístavba, rekonštrukcia Domu s opatrova-
teľskou službou, po jej dokončení tu nájdu bývanie naši
seniori. Vzhľadom k tomu, že starých a chorých, prípadne
osamotených občanov je čoraz viac, rozširujeme i opatro-
vateľskú službu. O senioroch sa starajú opatrovateľky 
v pohodlí ich domova, čo je pre nich prirodzené domáce
prostredie. Pripravujeme aj projekt pre výstavbu Domova
pre dôchodcov v počte 40 osôb s celoročným bývaním.

(pokračovanie na nasledujúcej strane)

V roku 2022 chceme mesto ďalej rozvíjať, aby bolo 
dobrým miestom pre život a lídrom nových nápadov

Vynovená mestská knižnica
je už skolaudovaná.

Vizualizácia projektu výstavby Domu s opatrova-
teľskou službou, ktorý patrí k prioritám tohto roku.

Uplynulá zima:
Vďaka dobrým pod-
mienkam Krásno
žilo aj bežeckým
športom

Najstarší pretekár Krásňanskej
stopy, január 2022



novinky |  3Krásňanzo života nášho mesta |  2

Priestory mestskej kniž-
nice boli vymaľované, vy-
menili sa okná, ktoré
prepúšťali teplo a v knižnici
bolo stále pomerne
chladno. Zaviedla sa
optická internetová sieť,
prívod vody a odpadu, vy-
budovala sa nová šatňa pre
návštevníkov a pracov-
níčku knižnice. Do knižnice
sa zakúpila časť regálov, 
nainštalovala sa nová re-
cepcia, ktorá je viac posu-

nutá pri v chode do kniž-
nice, vymenili sa nové roz-
vody elektrickej energie 
s novými svietidlami a uro-
bili sa ďalšie úpravy. 

Dôležitou inováciou je 
i zavedenie nového výpo-
žičného systému, ktorý
bude elektronický, a po-
maly sa zrealizuje aj inven-
tarizácia všetkých kníh 
i moderný spôsob zapožiča-
vania. „Verím, že čitateľom
upravené priestory kniž-

nice poskytnú viac kon-
fortu a čitateľskej pohody.
Po dokončení úprav kniž-
nice a sprevádzkovaní det-
ského centra v priebehu
mesiaca marec si obľúbia
tento priestor nielen rodi-
čia s malými deťmi ale
všetci, ktorí majú radi be-
letriu,“ dodáva primátor.

Knižnica bola zväčšená 
o priestor centra, ktorý
budú môcť využívať ma-
mičky s deťmi počas chlad-

ného a nepriaznivého poča-
sia. Vo vynovených priesto-
roch budú pripravované 
i čitateľské akcie, budú sa
uvádzať nové knihy, robiť
programy pre malých i veľ-
kých čitateľov. Mestská
knižnica sa stala ďalším re-
prezentatívnym priestorom
v meste.

Otvorená bude každý
pracovný deň od 09.00 do
17.00 hod., 11.30 – 12.00
hod. obedná prestávka. 

Pri knižnici vzniklo nové detské centrum

Tak ako sme v predchádzajúcom a minulom roku asfal-
tovali mestské komunikácie po dokončení kanalizácie, 
v tomto roku upravíme ďalšie cesty, kde kanalizácia bola
položená už dávno alebo nebola urobená vôbec. Mestské
komunikácie sú v zlom stave a potrebujú opravu a skva-
litnenie cestného povrchu.

Plánujeme zrealizovať projekt moderných smart tech-
nológií pre riadenie dopravy, meranie ovzdušia v meste
ako i zlepšenie zberu komunálneho odpadu.

Chceme naďalej zlepšovať podmienky pre šport a kul-
túru. Pre mladších futbalistov sa chystáme prerobiť nové
šatne priamo so vstupom na umelý trávnik. 

Dúfame, že situácia nám dovolí tento rok rozvíjať i tra-
dičné kultúrne akcie, na ktoré sme boli zvyknutí. Či už to
je Deň matiek, Deň detí, obľúbený Gurmánsky festival,

Svätojánsky jarmok, Folklórny festival, Dni mesta či 
Ondrejovské hody alebo Vianočné trhy.

Vážení spoluobčania, z predchádzajúcich riadkov 
vyplýva, že vedenie mesta sa neuspokojí s tým veľa, čo už
máme, a je naším prianím mesto ďalej rozvíjať, aby bolo
vhodným miestom pre život a bolo aktuálnym lídrom 
nových nápadov. Preto Vás prosím o Vašu podporu, spo-
lupatričnosť a spoluprácu.

Všetkým Vám želám najmä veľa zdravia, dobrej nálady,
menej nesvárov a hádok. Buďme na seba milí počas 
celého roka, majme dobré srdce, prekypujme láskou 
a zostaňme ľudskí.

Váš PrimáTOr ing. JOZef graPa

V roku 2022 chceme mesto ďalej rozvíjať...

V Krásne pribudol nový obchod COOP Jednota,
plánuje sa úprava okolia obchodu

V pondelok 17. januára 2022 bol 
v našom meste otvorená nová pre-
dajňa COOP Jednota pri sídlisku
Struhy. COOP Jednota je známa viac
60-ročnou tradíciou a podporuje
hlavne dodávateľov potravín z Kysúc
a Slovenska. Je to už štvrtá predajňa
tohto reťazca otvorená v Krásne. 
Nachádza sa pri cintoríne, pri kostole
i na stanici pri sídlisku Zákysučie.

V okolí nového supermarketu sa 
v blízkej dobe chystá aj terénna
úprava okolia, kde pribudne viac par-
kovacích miest pre zákazníkov 
i upraví sa aj okolie obchodu. 

Zároveň od 1. januára 2022 je
možné v predajňach Jednoty záloho-
vať plastové fľaše a plechovky, ktoré
majú na obale Z. Fľaše musia mať
vrchnák a musia byť nestlačené, na

obale aby bolo vidieť čiarový kód. Jed-
notná cena zálohu je 15 centov. 
Po vrátení obalu na odberné miesto
automat alebo personál predajne
vydá zákazníkovi potvrdenku, ktorú
si uplatní v predajni, kde obaly 
odovzdal. Aj tento krok prispeje 
k zlepšeniu separovania a zníženiu
odpadov.

ĽP

Predajňa je už otvorená, pracuje sa na dokončení exteriéru budovy a rozšírení parkoviska.

Dňa 23. februára 2022 za účasti poslancov mestského zastupiteľstva odovzdal zástupca primátora Jaroslav
Pagáč primátorovi mesta Jozefovi grapovi symbolický kovový kľúč od zrekonštruovanej knižnice a nového
komunitného centra pre matky s deťmi.

Dňa 16. februára 2022 bolo v materskej škole veselo.
Deti už dávno predtým si medzi sebou pošuškávali, čím
budú na karnevale. Doniesli si masky, preobliekli sa 
a razom sa zmenili na rozprávkové postavičky: krásne 
princezné, udatných bojovníkov, veselé zvieratká a majs-
trov rôznych profesií. V triedach sa deti zabávali, tanco-
vali, spievali a súťažili. O zábavu a pohostenie sa im starali
pani učiteľky. Rodičia sa taktiež postarali o občerstvenie
a chvála im patrí aj za snahu pri zaobstarávaní masiek.
Deti si z karnevalu domov odnesú veľa zážitkov a pekné
odmeny – veselé diplomy, knižky i malú sladkosť. Pani 
kuchárky nám tradične upiekli výborné fašiangové šišky.

V materskej škole 
pripravili vydarený
fašiangový karneval



krásno oČami detí | 5Krásňan životné prostredie |  5Krásňankrásno oČami detí | 4Krásňan zo života nášho mesta |  4Krásňan

Separovaný zber Marec – apríl 2022
Blažkov, Zákysučie: 7. 3. 21. 3. 4. 4. 19. 4.
Krásno: 8. 3. 22. 3. 5. 4. 20. 4.
Kalinov: 9. 3. 23. 3. 6. 4. 21. 4.

Ekologické problémy trápia nás
všetkých, malé i veľké mestá hľadajú
spôsoby, ako ich vyriešiť.

Mesto Krásno sa snaží v rámci
ochrany životného prostredia prijí-
mať rôzne opatrenia. Pred pár rokmi
sme začali s rozmiestnením nádob na
separovanie odpadu, plastov, skla, pa-
piera a pokračovali sme distribúciou
kompostérov do každej domácnosti
na biologický rozložiteľný odpad. 
V minulom roku mesto začalo so zbe-
rom kuchynského oleja a rozmiestnili
sme nádoby na zvyšky jedla z ku-
chyne. Vybudovali sme zberný dvor 
s kompostárňou pre zelený kompost
z verejných priestranstiev.

Podarilo sa nám očipovať väčšiu
časť zberných nádob a v najbližších
týždňoch budeme pokračovať, aby
boli začipované všetky nádoby 
na zber komunálneho odpadu. Od

nového roka sú na zberných vozid-
lách namontované vážiace zariade-
nia, ktoré odvážia každú nádobu 
a aktuálny údaj sa online prenesie do
počítača. S inováciou zberných vozi-
diel a váhových zariadení budeme
presne vedieť, kto a koľko vyprodu-
kuje komunálneho odpadu. Na 
základe vyhodnotenia tejto štatistiky
sa uskutoční (vyrubí) i platba. 

Preto chceme upozorniť obyvate-
ľov bytoviek, ale i ďalších tvorcov
odpadu, aby nádoby za sebou zatvá-
rali, pretože neuzatvorené nádoby
zvyšujú váhu odpadu. Už tým, že 
v zimnom období napadne do zber-
ných nádob sneh, prípadne tam 
naprší a následne zamrzne, váha ná-
doby stúpne na váhe. Cez letné obdo-
bie bývajú nárazové dažde, ktoré
taktiež zvýšia hmotnosť nasiaknutých
komodít.

Žiaľ, opatreniami, ktoré prijíma
štát, sa každý rok iba predražuje ulo-
ženie na likvidáciu komunálneho od-
padu a občania v niektorých mestách
a obciach už v tomto roku platia 
niekoľkonásobne vyšší poplatok, ako
je v našom meste.

Na základe vysúťaženej zmluvy 
o uložení odpadu, ako aj prijatých
opatrení sa nám podarilo udržať ne-
menný poplatok za komunálny odpad
ako minulý rok, ale pre budúcnosť je
potrebné, aby si obyvatelia uvedo-
mili, že výška poplatku je v ich 
rukách.

Pomôcť znížiť, resp. udržať popla-
tok za odpad môžeme precíznym
triedením a aj zatváraním smetných
nádob, aby mesto nemuselo pristú-
piť k rapídnemu zvýšeniu spomína-
ných poplatkov. Ďakujeme, že vám
záleží na našom meste. JK

Otvorené smetné nádoby zbytočne zvyšujú
poplatky za odpad

Rok 2021 priniesol veľa prekvapení, otázok a nečaka-
ných strát. Bol to rok poznačený pokračujúcou celosveto-
vou pandémiou Covid 19.

Kým v roku 2020 bolo celkových úmrtí 90, minulý rok
stúpol počet úmrtí na 100, väčší počet zomrelých bolo
mužov 56 a 44 žien. Najvyšší dožitý vek bol 98 rokov. Na-
šťastie, počet narodených detí stúpol oproti minulému
roku, narodilo sa celkom 66 detí, z toho 29 chlapcov a 37
dievčat, oproti minulému roku registrujeme prírastok 
o 23 detí. Prihlásených bolo 71 občanov, čo je menej oproti
vlaňajším 84. Pandémia ovplyvnila i počet sobášov, v roku
2020 sa zosobášilo 27 párov za rok 2021 ich bolo len 23.
Aktuálny počet obyvateľov s trvalým pobytom v Krásne
nad Kysucou je 6619.

V rámci stavebného konania bolo vydaných 55 súhlasov
k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržia-
vacích prác, čo je o 8 menej ako za predchádzajúci rok.
Rozhodnutí k zvláštnemu užívaniu pozemných komuni-
kácií bolo 0, čo je o 9 menej ako rok predtým. Nulový stav
povolení na rozkopanie miestnych komunikácii je daný
tým, že mesto zrekonštruovalo veľkú časť komunikácií a
nevydávali sa povolenia na zásah do týchto ciest. Menej
bolo i vydaných územných rozhodnutí v počte 18, čo je 
o 4 menej ako rok predtým. Stavebných povolení alebo do-
datočných stavebných povolení oproti minulému roku
bolo vydaných o 1 viac, v celkovom počte 68. Kolaudač-
ných rozhodnutí a zmien stavby v užívaní v roku 2021 bolo
vydaných až 41, čo je o 15 viac ako v predchádzajúcom
roku. Rozhodnutí o odstránení stavieb bolo v tom istom
počte ako rok predtým, 2 rozhodnutia, rozdiel nulový.
Značný pokles bol vo vydávaní územnoplánovacích infor-
mácií a potvrdení skutkového stavu, ktoré boli vydané 
v počte 79, čo je o 9 rozhodnutí menej ako predchádzajúci
rok.

Domáca opatrovateľská služba bola v priebehu uplynu-
lého roka poskytovaná 18 odkázaným osobám (z toho 3
noví prijímatelia sociálnej služby). 

V Dome s opatrovateľskou službou sa poskytovala celo-
ročná pobytová sociálna služba 6 osobám. V roku 2021
bolo mestskému úradu podaných 26 žiadostí o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu (19 do zariadenia pre 
seniorov, 4 do denného stacionára a 3 na domácu opatro-
vateľskú službu). Spolu bolo týchto žiadostí o 18 viac ako
v roku 2020. Mesto vydalo 24 rozhodnutí o odkázanosti
(dve konania boli zastavené z dôvodu úmrtia žiadateľa). 

Na úseku nájomného bývania bolo vydaných 63 súhla-
sov s predĺžením existujúcich nájomných zmlúv a 10 
súhlasov pre nových nájomcov. Na úseku pozemkov a ži-
votného prostredia bolo podaných 12 žiadostí o vydanie
súhlasu na výrub drevín. Súpisné číslo bolo pridelené 27
budovám. Z toho bolo 10 rodinných domov, 10 garáží, 
1 priemyselná budova, 4 budovy na rekreačné účely 
a 2 iné budovy. Oproti minulému roku je to o 8 viac.

V roku 2021 pribudlo do evidencie mesta 15 nových
psov (oproti roku 2020 o 11 menej) a 29 sa odhlásilo z dô-
vodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu psa. 

V roku 2021 bolo vydaných 19 osvedčení vyhlásení 
o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a 19 
potvrdení o užívaní stavby. Počet vydaných rybárskych
lístkov oproti roku 2020 vzrástol o 10 ks. Bolo vydaných 
79 rybárskych lístkov, z toho 32 ks bolo 3-ročných, 
47 ks 1-ročných.

Pandémia opäť negatívne ovplyvnila
štatistiku za rok 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
V meste žije najviac slobodných ľudí v produktívnom veku, ktorí sa hlásia k slovenskej
národnosti a rímskokatolíckemu vierovyznaniu.

Mesto Krásno nad Kysucou má podľa sčítania 6676 obyvateľov, z toho je 3350 žien a 3326 mužov. 

Ďalší údaj sa týkal stavu: 44,1 % obyvateľov je slobodných, 42,5 % ženatých/vydatých, 7,49 % vdovec/vdova, 5,8
% rozvedených.

K vierovyznaniu sa prihlásilo: 88,45 % rímskokatolícka cirkev, 7,01 % bez náboženského vyznania, 0,43 % Evan-
jelická cirkev, 0,36 % Gréckokatolícka cirkev, 0,13 % Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku (kalvínske)...

Podľa národnosti žije v Krásne: 97,29 % slovenská, 0,09 % srbská, 0,07 % ukrajinská, 0,06 % maďarská...

Podľa veku obyvateľov: 71,36 % produktívny vek (15 – 64 rokov), 14,63 % predproduktívny vek (0 – 14 rokov),
13,74 % poproduktívny vek (65 a viac rokov)
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Uznesenia mestského zastupiteľstva 
zo dňa 1. decembra 2021

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Vojtech Buchta, Mgr. Margita Ďu-
rišová, overovateľov zápisnice PhDr.
Marta Jozefíková, Mgr. Jozef Mozol
a program rokovania MZ

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa odpredaja spo-
luvlastníckeho podielu na pozemku p.
č. KNC 3626/8 – zastavané plochy o vý-
mere 43 m2, podiel mesta 1/2, čo pred-
stavuje 21,50 m 2, p.č. KN-C 3626/12 –
zastavané plochy o výmere 20 m2, po-
diel mesta ½, čo predstavuje 10 m2,
KNC 3627/2 – záhrada o výmere 8 m2,
podiel mesta ½, čo predstavuje 4m2, p.
č. KNC 3627/1 – záhrada o výmere 16
m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 8
m2, p.č. KNC 3626/9 – zastavané plochy
o výmere 2 m2, podiel mesta ½, čo pred-
stavuje 1m2, p.č. KNC 3626/11 – zasta-
vané plochy o  výmere 6 m2, podiel
mesta ½, čo predstavuje 3 m2, p.č. KNC
3626/3 – zastavané plochy o výmere 2
m2, podiel mesta ½, čo predstavuje 1
m2, p. č. KNC 3626/10 – ostatné plochy
o výmere 1 m2, podiel mesta ½, čo pre-
stavuje 0,50 m2, p.č. KNC 3628/8 – zá-
hrada o výmere 105 m2, podiel mesta ½,
čo predstavuje 52,50 m2, ktoré boli vy-
tvorené z parcely E-KN 3627 geometric-
kým plánom č. 304/2021 GeoTerrain,
s.r.o. Horná 2167/77, 02201 Čadca dňa
24. 8. 2021 za cenu 10,-€/m2, vedené na
LV 7532 v kú. Krásno nad Kysucou pre
Mgr. Ján Kasaj, Košúty 369 v zmysle ust.
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného zre-
teľa – väčšinový vlastník pozemku.
Náklady spojené s vkladom do katastra
hradí kupujúci.

Hlasovanie: ZA – 10, ospr. – 2

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa pozemok p. č.
KNC 44/128 – ostatné plochy o výmere
620 m2, ktorá bola vytvorená geometric-
kým plánom Geodézia Sever s.r.o., Ra-
ková 1580, 023 51 Raková dňa 2. 11. 2021

Ing. Matejom Byrtusom pod číslom
391/2021 z parcely KNC 44/45 – ostatné
plochy, vedené na LV 1812 v k.ú. Krásno
nad Kysucou za cenu 50,-€, ktorá bola
stanovená na základe znaleckého po-
sudku č. 75/2021 zo dňa 12. 11. 2021
znalcom Ing. Ján Kandrik, Neslušská
cesta 1220/40, 02401 Kysucké Nové
Mesto pre COOP Jednota Čadca, spo-
trebné družstvo, Palárikova 87, 022 01
Čadca, IČO: 00168947 v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších pred-
pisov ako prípad hodný osobitného zre-
teľa, pozemky sa nachádzajú pri ich
prevádzke. Náklady spojené s vkladom
do katastra ako aj vypracovanie znalec-
kého posudku v sume 220,-€ hradia ku-
pujúci. 

Hlasovanie: ZA – 10, ospr. – 2

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a  spôsob
jeho prevodu – predajom z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa pozemok p. č.
KNC 275/2, ktorá je totožná s parcelou
EKN 9447 – zastavaná plocha a nádvo-
ria, vedená na LV 1812 v k. ú. Krásno
nad Kysucou o  výmere cca 25 m2 za
cenu 10,-€/m2 pre PaedDr. Máriu Ková-
čikovú, bytom 023 02 Krásno nad Kysu-
cou č. 878 v zmysle ust. §9a) ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prí-
pad hodný osobitného zreteľa, poze-
mok sa nachádza pri jej rodinnom
dome. Náklady spojené s vkladom do
katastra hradí kupujúca.

Hlasovanie: ZA – 10, ospr. – 2

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer od-
predaja majetku v  zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja  pozemku p.
č. KNC 1290/33 – ostatná plocha o vý-
mere 116 m2, ktorá je súčasťou KNE
9419/1 – orná pôda vedený na LV 3396.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer od-
predaja majetku v  zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja podielu na

pozemku p.č. KNE 8937 – orná pôda
o výmere 514 m2, podiel mesta 6/11, čo
prestavuje 280,36m2, vedený na LV 7638
a pozemok p.č. 8938 – orná pôda o vý-
mere 669, podiel mesta 6/11, čo pred-
stavuje 334,50 m2, vedený na LV 7642.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno nad Kysucou a zámer od-
predaja majetku v  zmysle §9a, ods. 8
písm.e) zákona 138/1991 Zb. v platnom
znení za účelom odpredaja pozemku p.
č. KNC 1290/26 – trvalý trávnatý porast
o výmere 412 m2, vedená na LV 1812.

Hlasovanie: ZA -11, ospr. – 1

MZ schvaľuje príspevok 500,-€ Kysuc-
kému múzeu, Moyzesova 50, 022 01
Čadca, IČO: 36145076 na vydanie repre-
zentatívnej publikácie o Múzeu kysuc-
kej dediny pri príležitostí 40. výročia
jeho otvorenia.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vec-
ného bremena č.MZ386/2016/ZoZVB
550/2021, k.ú. Krásno nad Kysucou č.
zmluvy SEVAK: 1042/2021 na pozemok
zapísaný na LV 5214: 

▶ parcela E-KN č. 9032 orná pôda,
spoluvlastnícky podiel o výmere 0,55 m,
GP 212/2019, ZP 41/2020 – cena
4,75€/m2, spolu 2,61€,

▶ parcela E-KN č. 9032, orná pôda,
spoluvlastnícky podiel o výmere
40,15m2, GP 212/2019, ZP 41/2020 – cena
4,75€/m2, spolu 190,71€, na pozemok za-
písaný na LV 7733

▶ parcela E-KN 9270, orná pôda, spo-
luvlastnícky podiel o výmere 1,20 m2,
GP 212/2019, ZP 3/2021 – cena 3,96€/m2,
spolu 4,75 €.

Zriadenie vecného bremena, ktoré
spočíva v povinnosti vlastnícka po-
zemku na hore uvedených pozemkov
strpieť kanalizačné potrubie s technic-
kými objektami s pásmom ochrany vy-
budované v rámci verejnoprospešnej
líniovej investičnej stavby „Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpa-
dových vôd regiónu Stredné Kysuce“,
ktorej investorom je SEVAK. Celková
odplata na zaťažené pozemky je
198,08€. Oprávnený z vecného bre-

Uznesenie číslo 74/2021

Uznesenie číslo 75/2021

Uznesenie číslo 76/2021

Uznesenie číslo 77/2021

Uznesenie číslo 78/2021

Uznesenie číslo 79/2021

Uznesenie číslo 80/2021

Uznesenie číslo 82/2021

Uznesenie číslo 81/2021

mena: Severoslovenské vodárne a kana-
lizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57
Žilina. Ide o prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e)
zákona o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje zmluvu o zriadení vec-
ného bremena č. MZ386/2016/ZoZVB
2058/2021, k. ú. Krásno nad Kysucou č.
zmluvy SEVAK: 691/2021 na pozemok
zapísaný na LV 3396: parcela C- KN č.
12724/210 orná pôda, spoluvlastnícky
podiel o výmere 10m2, GP 304/2019, ZP
43/2021 – cena 3,67€/m2, spolu 36,70 €.

Zriadenie vecného bremena, ktoré
spočíva v povinnosti vlastnícka po-
zemku na hore uvedených pozemkov
strpieť kanalizačné potrubie s technic-
kými objektami s pásmom ochrany vy-
budované v rámci verejnoprospešnej
líniovej investičnej stavby „Zásobovanie
vodou, odkanalizovanie a čistenie odpa-
dových vôd regiónu Stredné Kysuce“,
ktorej investorom je SEVAK. Celková
odplata na zaťažené pozemky je 36,70€.
Oprávnený z vecného bremena: Severo-
slovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina. Ide 
o prípad hodný osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a, ods. 8., písm. e) zákona 
o majetku obcí.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje predĺženie nájomnej
zmluvy na budovu pre šport a  re-
kreačné účely – kolkáreň č.s. 126 na
parcele KNC 6781/204 v k.ú. Krásno nad
Kysucou a budova ubytovacieho zaria-
denia – ubytovňa č. s. 1541 na p. č.
6780/205 v k. ú. Krásno nad Kysucou pre
ILSTAV PLUS s.r.o. Krásno nad Kysucou
č. 1541 od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ mesta Krásno nad Kysucou na
svojom zasadnutí dňa 1. 12. 2021 schva-
ľuje: 

– realizáciu projektu s názvom „Zvý-
šenie kvality poskytovaných služieb
a hygienických štandardov v Mestskej
knižnici Krásno nad Kysucou“

– zabezpečenie finančných prostried-
kov na spolufinancovanie realizova-
ného projektu „Zvýšenie kvality

poskytovaných služieb a hygienických
štandardov v Mestskej knižnici Krásno
nad Kysucou“ vo výške min. 3000 € 

– financovania prípadných neopráv-
nených výdavkov z vlastného rozpočtu.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o poskytnutie

dotácie za účelom realizácie projektu:
„Obohatenie cyklistickej infraštruktúry
v Krásne nad Kys.“, a to v rámci Výzvy,
ktorú vyhlásilo Ministerstvo dopravy
a výstavby Slovenskej republiky

– zabezpečenie realizácie projektu
v  súlade s  podmienkami poskytnutia
pomoci

– zabezpečenie finančných pro-
striedkov na spolufinancovanie realizo-
vaného projektu v  maximálnej výške 
1 500,00 €

– zabezpečenie financovania prípad-
ných neoprávnených výdavkov z  roz-
počtu mesta

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje zníženie 50 % nájmu ná-
jomníkom, ktorí sú v nájomnom vzťahu
v  nebytových priestoroch v  meste
Krásno nad Kysucou a ktoré rozhodnu-
tím krízového štábu SR mali zatvorené
svoje prevádzky.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ berie na vedomie stanovisko hlav-
nej kontrolórky k návrhu rozpočtu Mesta
Krásno nad Kysucou na rok 2022 a k ná-
vrhu viacročného rozpočtu Mesta
Krásno nad Kysucou na roky 2023 – 2024.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno
nad Kys. na rok 2022 a berie na vedomie
návrhy rozpočtu na roky 2023 – 2024.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ berie na vedomie rozbor hospodá-
renia mesta za III. štvrťrok 2021.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu podľa platných
rozpočtových pravidiel.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2022.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na I. polrok 2022.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ berie na vedomie Správu hlavnej
kontrolórky z  kontroly vedenia 
pokladne v meste Krásno nad Kys. za
rok 2020.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v  zimnom období
2021/2022 s tým, že pohotovosť vyhla-
suje primátor.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Všeobecne záväzne na-
riadenie č. 36/2021 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a  drobnými
stavebnými odpadmi na území Mesta
Krásno nad Kysucou s pripomienkami,
ktoré vzišli z diskusie. 

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 35/2021 o  miestnom 
poplatku za komunálne odpady
a  drobné stavebné odpady na kalen-
dárny rok 2022.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné na-
riadenia č. 34/2021 o dani z nehnuteľ-
nosti, dani za psa, dani za ubytovanie,
dani za predajné automaty a dani za ne-
výherné hracie prístroje na kalendárny
rok 2022.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje Všeobecne záväzne na-
riadenie č. 37/2021o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,
na dieťa materskej školy a školských za-
riadení v  zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Krásno nad Kysucou

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

MZ schvaľuje VZN č. 38/2021, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu výdav-
kov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Krásno nad Kysu-
cou.

Hlasovanie: ZA – 11, ospr. – 1

Uznesenie číslo 90/2021

Uznesenie číslo 91/2021

Uznesenie číslo 92/2021

Uznesenie číslo 89/2021

Uznesenie číslo 83/2021

Uznesenie číslo 84/2021

Uznesenie číslo 85/2021

Uznesenie číslo 86/2021

Uznesenie číslo 87/2021

Uznesenie číslo 88/2021

Uznesenie číslo 93/2021

Uznesenie číslo 94/2021

Uznesenie číslo 95/2021

Uznesenie číslo 96/2021
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Teda, keď sa pretrhnú všetky nite, v najhoršom prípade,
potom mi zavolaj! Je to také niečo ako posledné poistenie.
Keď mladý syn prvýkrát odchádza do cudziny s dvoma –
troma priateľmi a mama by sa najradšej sama ešte priba-
lila do cestovnej batožiny. Ale pre istotu, keď sa niečo
stane – zavolaj! Sme tu.

Na hodine náboženstva natiahli šnúru. Z  jednej strany
na druhú. Celkom ju napli. A potom šnúru prerezali. Deti
mali rozmýšľať, ako ju dostať zase dokopy. To, samo-
zrejme, nešlo. Šnúra už predtým bola napnutá. Uzol nebol
možný, iba keby sme jednu stranu tak potiahli, že by sa
bola odtrhla od steny. A ani to nemalo zmysel.

Nejako zlepiť, bol jeden návrh. Ale veď to nevydrží!
Niektorí navrhovali: pri stene trochu uvoľniť. Na každej
strane trochu povoliť, potom sa môže urobiť v  strede uzol.
To potom aj urobili. Na každej strane trochu povolili –
ustúpili. Potom sa v strede dal urobiť uzol. Ako dlho to
drží? Keď sa pretrhnú všetky nite, tak je uzol aspoň začiat-
kom. Predpoklad je práve v  tom, že sa popustí – ustúpi –
na oboch stranách. Veľa ustúpiť môžu len tí, čo majú
hlboké korene. Tí by mali byť vlastne hlboko zakotvení. 
A preto by mohli primerane ďaleko ustúpiť.

Keď sa pozeráme na svoj život, zistíme, že už celý rad
nití sa roztrhol. A  je nám dosť ťažké popustiť a urobiť uzol.
Akí sme šťastní, keď druhí ustúpili. Potom vzniká pre nás
možnosť ľahšie povoliť. Aj u nás existujú roztrhnuté nite,
aj slabo upevnené uzly. Príliš veľké zaťaženie nevydržia.
Často býva jeden uzol vedľa druhého. Zväčša iba tak 
zlepené, nie veľmi pevné.

A čo sa to vlastne na náboženstve chcelo deťom pove-
dať?! Nikdy sa netreba vzdávať. Vždy sa pokúsme spojiť
šnúru – spojiť svoj život s Bohom. Ústup nie je všetko. Ale
v mužovi z  Nazareta – v Ježišovi – Boh pre nás všetkých
natiahol celkom novú šnúru. Keďže vidí, že si nevieme
rady, hovorí Boh: nechcem sa prizerať, ako sa pretrhnú
všetky nite. Chcem napnúť novú šnúru. Teraz ustupujem
Ja, ustupujem natoľko, že to stačí pre každého na novú
šnúru. Pre každého to stačí na nový život. Nepýtame sa,
či deti rozumeli všetkému. Možno, ale aj dospelí kresťania
ťažko rozumejú tejto logike Božej lásky.

Odpúšťanie – áno, veď to nie je nič iné ako popúšťanie,
znovu zviazať, schopnosť nanovo žiť. V najhoršom prí-
pade, žijeme ešte stále z toho, že Boh drží všetky nite. 
A to je dobre, že to vieme, lebo z toho môžeme žiť aj my.

marian Vojtek, dekan – farár
miroslav Crkoň, kaplán

Peter Srvátka, učiteľ a bývalý riaditeľ základnej školy

Mgr. Peter Srvátka sa na-
rodil v obci Zemianske Lie-
skové (okres Trenčín).
Vyštudoval učiteľstvo na
univerzite v Trnave. V roku
1989/1990 bol riaditeľom
Základnej školy v Olešnej. 
V Krásne nad Kysucou začal
učiť od otvorenia novej zá-
kladnej deväťročnej školy
pri sídlisku Struhy. Pôsobil

najprv ako zástupca a v ro-
koch 1995/1996 – 1998/1999
bol riaditeľom základnej
školy. Vyučoval matema-
tiku a fyziku. Viedol krúžok
posilňovania. Bol zamest-
nancom školského úradu. 
V roku 2012 bol ocenený

plaketou J. A. Komenského
počas Dňa učiteľov za svoju
40-ročnú pedagogickú čin-
nosť v Krásne nad Kysucou.
Mal 4 deti: Janku, Pavla,
Petra, Martina. Žil v Krásne
nad Kysucou a potom v obci
Chocholná Velčice. Zomrel

21. decembra 2021 vo veku
73 rokov a posledná roz-
lúčka sa konala 28. 
decembra 2021. Pochovaný
je na mestskom cintoríne 
v Krásne nad Kysucou. 

Česť jeho pamiatke!
ĽP

ODPúšťanie
Duchovné slovo

SPOmienKy

Teodor Ďurana, kronikár speváckej skupiny Krásňanka
31. decembra 2021 

zomrel vo veku 75 rokov
Teodor Ďurana. Naposledy
bol kronikárom Speváckej
skupiny Krásňanka. Býval
v  byte s  manželkou Antó-
niou. Oslávili spolu aj zlatú
svadbu. Pravidelne sa 
zúčastňoval volieb ako člen
volebnej komisie. Zapájal
sa tiež do rôznych iných 
aktivít nášho mesta. Teodor

Ďurana navštevoval 
Základnú školu v Oščadnici
a potom absolvoval Strednú
priemyselnú školu stro-
jársku v Kysuckom Novom
Meste. Po štúdiách odišiel
na vojenčinu a takmer celý
život pôsobil v  Drevine
Krásno. Jeho záľubami boli
šport, najmä futbal, ale tiež
turistika a divadlo. On, ako
strojár, sa pustil do písania

kroniky. Aj vďaka Teodo-
rovi Ďuranovi existuje
pekná kronika, ktorá 
zachytáva činnosť jednej
našej speváckej skupiny, 
jej jednotlivé vystúpenia 
od založenia do dnešných
dní.

Česť jeho pamiatke!

LH

Peter Srvátka ako triedny 
učiteľ na ZŠ Krásno
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Rodáci Krásňanský organista A. Hajný:
Hudba ma sprevádza životom

Anton Hajný s Milanom Seidlom, riaditeľom 
Konzervatória v Žiline

kultúra |  10

Anton Hajný st., rodák z Krásna nad Kysucou – Kalinov, pochádza
zo šiestich detí. Narodil sa v roku 1946. Základnú školu navšte-
voval v  Krásne nad Kysucou. V  roku 1964 ukončil strednú 

elektrotechnickú školu v Čadci. Pracoval ako elektromechanik v Ky-
suckých drevárskych závodoch v Krásne nad Kysucou. Sedemročnú 
Ľudovú školu umenia v  Čadci u  nevidiaceho pána učiteľa Zdislava 
Gamrota ukončil v roku 1963. V Štúdiu hry na akordeóne pokračoval
v rokoch 1964 – 1970 na žilinskom konzervatóriu u pána profesora 
Milana Seidla. V rokoch 1968 – 1969 učil hru na akordeóne na Ľudovej
škole umenia v Čadci – pobočka Krásno nad Kysucou. Hrával vo viace-
rých hudobných skupinách na klávesových nástrojoch pri rôznych 
spoločenských udalostiach. Svojho času i s vynikajúcim pedagógom
a dlhoročným riaditeľom Konzervatória v Žiline s pánom profesorom

Milanom Seidlom. Od roku 1982 stabilne hráva na organe vo farskom kostole sv. Ondreja. Na Základnej umeleckej
škole v Krásne nad Kysucou učí hru na akordeóne od roku 1992, učil i na pobočke v Oščadnici do roku 2020. V roku
2012 získal ocenenie za svoju pedagogickú činnosť plaketu J. A. Komenského počas Dňa učiteľov. Venuje sa včeláreniu.
Od roku 1975 je členom spolku slovenských včelárov. S manželkou Margitou žije v Krásne nad Kysucou. Majú tri deti
Ivanu, Antona, Michala, štyroch vnukov a štyri vnučky. ĽP

Vo farskom kostole sv. Ondreja počas hasičskej sv. omše, 2021

„Detstvo bolo pekné i náročné. Po
vyučovaní v škole nasledovala sta-
rostlivosť o hospodárstvo, zvieratá,
pásť domáci dobytok, kosiť trávu,
v lete sušiť seno a podobne. Od rodi-
čov, otca Ondreja a matky Anny, som
dostal akordeón. Povzbudzovaný
krstným otcom Alfonzom Targošom
som podstatnú časť voľného času 
využíval na cvičenie na akordeóne.
Mojou veľkou inšpiráciou v hre bol
Matej Kučerík z Kalinova a dobrý
priateľ Stanislav Cyprich zo Svrči-
novca, s ktorým sme navštevovali Ľu-
dovú školu umenia v Čadci. Na
Konzervatóriu v Žiline u pána profe-
sora Milana Seidla popri štúdiu akor-
deónu som sa venoval i organovej
hudbe. Začiatkom osemdesiatych

rokov minulého storočia ma oslovil
vdp. dekan Mons. Ľudovít Baláži 
k pravidelnej hre pri nedeľných svä-
tých omšiach. Veľkou oporou v začiat-
koch bol MUDr. Marián Paučík a jeho
ženská spevácka skupina. Zvlášť Vin-
cencia Tvrdá, Oľga Blahutová, Valika
Podolákova, spevák, vedúci dychovej
hudby v Krásne nad Kysucou Pavol
Poláček a ďalší. Neskôr začala hrať
v kostole na organe dcéra Ivana. 
S mládežníkmi i so synom založili
v druhej polovici osemdesiatych
rokov mládežnícky spevácky zbor 
sv. Ondreja. Dnešný zbor Makabi pod
vedením Mgr. Gabriely Bírovej.
V Krásne na organe hrá i Miroslav Jo-
zefík a v Kalinove Mário Lastovica.
Pri svätých omšiach je nám veľkou

pomocou speváčka Mgr. Katarína 
Badžgoňová, rodená Kubicová.

Hru na organe vnímam ako službu
Pánu Bohu i blížnym. S organovou
hrou v kostole je spojená nemalá
obeta no hra na organe ma napĺňa 
radosťou a pokojom. Hudbu mám rád
a najviac ma teší pokrok u žiakov
v našej Základnej umeleckej škole.

Pozdravujem spoluobčanov
z Krásna nad Kysucou a prajem sebe
i nám všetkým v dnešnej neľahkej
dobe, aby sme mali plnú účasť 
na Božom slove: „Skúste a presvedčte
sa, aký dobrý je Pán, šťastný človek,
čo sa utieka k nemu.“ (Ž 34,9) 

Aby platilo: „Pán je môj pastier, 
nič mi nechýba:“ (Ž 23,1)

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.“

šatne pre deti a mladších žiakov 
vzniknú z nevyužitých priestorov v kolkárni

V blízkosti futbalového umelého ihriska
čoskoro vzniknú nové šatne pre žiakov 
a deti, ktorí trénujú na ihrisku. Stále popu-
lárnejšou sa stáva príprava najmladších
futbalistov, čo umožnili vhodné pod-
mienky na tréningy a kvalitné hracie plo-
chy, ktoré máme v meste. Futbal bol
najstarším a najobľúbenejším športom aj
v histórii Krásna nad Kysucou. 

Veľa mužstiev umelý trávnik využíva 
na tréningy či prípravné zápasy, potom 
nastáva problém so šatňami a sociálnymi
zariadeniami. V týchto mesiacoch je cez 
víkend umelá tráva obsadená od rána do
večera a strieda sa jedno mužstvo za dru-
hým. Podľa vyjadrenia primátora mesta Jo-
zefa Grapu sa mesto rozhodlo nevyužité
priestory ubytovne prerobiť na šatne, zre-
konštruovať jestvujúce sociálne zariade-
nia, sprchy a WC tak, aby žiaci a dorastenci

mali z nich priamy vstup na umelý trávnik
a nemuseli chodiť z hlavnej tribúny. Tré-
ningy sú často aj v zimných mesiacoch a za
zlého počasia, aby deti nemuseli byť dlho
v nehostinných podmienkach. V zrekon-
štruovaných priestoroch bude i priestor
pre trénerov a rozhodcov. Cez zimu tam
budú i šatne pre hosťujúce mužstvá, ktoré
si objednávajú umelú trávu. Ďalšie štyri
šatne, ktoré vzniknú, sprchy a sociálne za-
riadenia umožnia bez čakania sa pripraviť
na zápasy a tréningy, ale tiež budú i využí-
vané pri turnajoch žiakov a dorastencov,
ako aj na majstrovské zápasy pre mládež-
nícke mužstvá. Zachová sa existujúci vstup
z parkoviska a vybuduje sa i vstup zo šatní
priamo na umelé ihrisko, cez ktorý 
sa budú môcť rýchlo dostať na umelé
ihrisko a späť do šatne po zápase alebo 
po tréningu.

KySUCKá 
mUZičKa
predstavila 
nové CD

Svoje prvé CD predstavila Kysucká muzička na námestí pri kultúrnom dome deň
pred Vianocami, 23. decembra 2021. Vodou z rieky Kysuce ho symbolicky uviedol
primátor mesta Jozef Grapa a zaželal skupine veľa poslucháčov a návštevníkov ich
vystúpení.

CD s priliehavým názvom „Z každého rožku trošku“ bolo uvedené v čarovnej pred-
vianočnej atmosfére a rýchlo sa stalo obľúbeným vianočným darčekom pre Krásňa-
nov a rodákov. Piesne na CD vyberali členovia podľa obľúbenosti u poslucháčov.

Hudobné dielo vzniklo vďaka štedrým sponzorom a podporovateľom peknej 
myšlienky zachovať slovenské i kysucké piesne pre budúce generácie. Členom sku-
piny i všetkým, ktorí prispeli k vydaniu ich CD, patrí srdečné poďakovanie.

V prípade záujmu o CD ich môžete kontaktovať na facebookovej alebo instagramo-
vej stránke, prípadne sms správou na tel. č. +421 908 314 150. Cena je 10 €. CD 
je možné si zakúpiť aj v Mestkej knižnici.



muži
1. miesto: Ján Holiga ml. 26:32:00

2. miesto: Richard Demeter 28:33:00
3. miesto: Ján Drahňák 32:13:00

Ženy
1. Margita Kirkpatrick 45:30:00
2. Renáta Cyprichová 46:29:00

3. Eva Marková 56:22:00

Žiaci
1. Šimon Krištofík 32:41:00

2. Kamil Kotuľa 36:55:00
3. Jakub Šuška 46:28:00

1. Ján Holiga ml. 26:32:00 
2. Richard Demeter

28:33:00 
3. Ján Drahňák 32:13:00 
4. Šimon Krištofík

32:41:00 
5. Marián Ponek 34:55:00
6. Vladimír Gajdičiar

35:33:00
7. Kamil Kotuľa 36:55:00 
8. Vladimír Kormanec

36:58:00
9. Stanislav Hanulák

37:32:00
10. Štefan Letavay 38:20:00
11. Margita Kirkpatrick

45:30:00 
12. Jakub Šuška 46:28:00 

13. Renáta Cyprichová
46:29:00 

14. Anton Blažko 46:44:00
15. Peter Ďungel 48:35:00
16. Marián Marek 48:53:00
17. Marián Čarada 50:51:00
18. Ján Holiga st. 51:56:00
19. Ján Vnuk 53:26:00
20. Miloš Panák 53:36:00
21. Peter Kubánek 55:53:00
22. Eva Marková 56:22:00 
23. Jozef Petráš 57:52:00
24. Pavol Kučák 59:02:00
25. Ivana Marková 59:46:00
26. Ján Meliš 63:24:00
27. Rudolf Kršiak

Výsledky Krásňanskej stopy 2022

Celkové výsledky:

Od januára 2022 bola pre
všetkých nadšencov bežec-
kého lyžovania na cyklo-
trase od Krásna nad
Ky su cou až po Novú 
Bystricu upravená bežecká
stopa. Strojovo upravená
stopa bola aj na úseku 
cyklotrasy do Dunajova 

a Oščadnice. 
Pravé mrazivé zimné po-

časie dovolilo zorganizovať
aj bežecký pretek Krás-
ňanská stopa, ktorý sa 
posledné dva roky nekonal
kvôli počasiu i zlej pande-
mickej situácii. Okrem 
januára zimné počasie
prialo aj v mesiaci február.

Cyklotrasy v našom meste
sa tak zmysluplne využívajú
celoročne. Romantické za-
snežené cyklotrasy využilo
mnoho domácich športo-
vých nadšencov i návštev-
níkov nášho mesta. Ako sa
zdá, bežkovaniu sa v našom
meste začína venovať čoraz
viac ľudí všetkých vekových
kategórii.

Týmto by sme chceli 
poprosiť peších návštevní-
kov, aby neničili túto trasu
a tiež nenechávali behať
svojich psíkov voľne 
po upravenej trase. Ďaku-
jeme za pochopenie a bež-
kovaniu zdar!

Na konci januára mesto zorganizovalo 
4. ročník lyžiarskych pretekov Krásňanská
stopa. Opäť tak vyšlo v ústrety obdivovate-
ľom a tiež priamym aktérom amatérskeho
či profesionálneho bežeckého lyžovania.
Pred pretekmi trať strojovo upravili, aby
bola čím najlepšie pripravená na lyžiarsky
sviatok. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa
pozýval, ako je to jeho zvykom, na preteky
už v predstihu. 

„Pravé zimné počasie, ktoré prišlo na
Kysuce a tiež do nášho mesta, sme využili
na úpravu cyklotrás na bežecké zimné 
lyžovanie. Obyvatelia nášho mesta aj jeho
návštevníci môžu tak svoje bežky naplno
vyskúšať. O  tom, že je to dobrý nápad,
svedčia víkendy, keď tu máme plné trate ly-
žiarov z rôznych kútov kraja a Slovenska,“
povedal pred kamerou Kysuckej televízie.

Tak sa v sobotu 29. januára 2022 mohli
na trať postaviť všetci nadšenci a priaznivci
bežeckého lyžovania, ktorí sa na pretek 
vopred prihlásili. Bolo ich celkovo 27

mužov aj žien. Ráno ešte svietilo slnko
a  bolo príjemne, no potom sa obloha 
zatiahla a vonku sa citeľne ochladilo. Pre-
tekárov privítal primátor Jozef Grapa 
a poprial im veľa zdaru v zápolení. Medzi
súťažiacimi sme napríklad videli známeho
paralympionika Vladimíra Gajdičiara
z Turzovky, Štefana Letavaya, niekdajšieho
nominanta na cyklistické Preteky mieru,
ale tiež našich výborných lyžiarov – bež-
cov, z  ktorých najstaršími boli domáci 
Rudolf Kršiak a  Jozef Petráš. Na preteky
dozeral rozhodca Ján Kubala. 10-kilome-
trová trasa už tradične viedla po cyklotrase
od kultúrneho domu v Krásne nad Kysu-
cou do obce Zborov nad Bystricou a späť.
Najrýchlejším pretekárom s výsledným
časom 26 minút a 32 sekúnd bol Ján Holiga
ml., ktorý tak o 1 sekundu prekonal 
najrýchlejší čas z 3. ročníka. Ďakujeme
sponzorovi P. Ďuranovi za občerstvenie. 

LH

Kvalitne upravené 
bežecké trasy 
prilákali bežcov 
na cyklotrasy

Na Krásňanskej stope súťažil aj paraolympionik
Vladimír Gajdičiar z Turzovky
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Uvoľnením opatrení bola otvorená aj
MM aréna a ponúka veľa možností ako
zmysluplne stráviť voľľný čas. Pre tých,
čo využívajú hromadnú dopravu, je
dobrou správou, že autobusová zastávka
pred MM arénou je funkčná v oboch
smeroch. SAD Čadca ju do grafikonu
doplnila od 8. decembra 2021. Po 
prestávke spôsobenej opatreniami proti
šíreniu koronavírusu sú podľa aktuálne
platných opatrení znovu otvorené 
priestory fitness a wellness centier, ako
aj masérske služby (objednávky na tele-
fónnom čísle: 0905 154 895). Novinkou
je možnosť aplikácie inovatívnej tech-
nológie na ošetrenie tela Icoone Beauty,
ktoré pomáha s redukciou celulitídy.

na ľadovej ploche si môžete každú
stredu medzi 17:15 – 18:15 hod. zlep-
šovať fyzickú aktivitu a prácu s pukom
v rámci pravidelných vlastných trénin-
gov (rezervácie na tel. čísle +421 911
776 847). 

mm aréna ponúka zaujímavé 
druhy športu i relaxu

Do jarnej časti prebiehajúcej sezóny futbalové družstvo
TJ Tatran Krásno nad Kysucou posilnil 30-ročný futbalista,
ktorý má svoje korene v  ďalekom Japonsku. Volá sa
Shoma Deguchi a pochádza z japonského mesta Kyoto. Do
Európy sa profesne dostal pred 2,5 rokom, nakoľko 
v Mongolsku, kde začínal ako futbalista, nebola dobrá
úroveň tamojšej futbalovej súťaže. Začínal v Poľsku, kde
hral zhruba rok a pol. Uplynulý rok pôsobil na Ukrajine 
v meste Dnipro. Nakoniec sa usadil opäť vo Varšave, 
odkiaľ pochádza aj jeho priateľka. Aj z dôvodu problémov
s vízami hľadal nový klub v Poľsku, Čechách a na Slo-
vensku. Keďže nikto na jeho ponuku nereagoval, oslovil
ho Erik Hájek a do mesta Krásno pozval na skúšku. Dora-
zil 19. januára 2022 a hneď urobil dojem na trénera aj ve-
denie klubu, čo o týždeň neskôr napokon viedlo 
k vzájomnej dohode. Shoma sa tak stal prvou posilou 
TJ Tatran do dôležitej jarnej časti sezóny, v ktorej chce tím
zabojovať o postup do 3. ligy Západ.

Pre posilnenie tímu sú v hre aj ďalšie posily zo zahra-
ničia. V najbližších dňoch by mal na skúšku do Krásna
prísť anglický útočník z  Londýna a  rieši sa aj príchod 
ďalšieho futbalistu pôvodom z japonských ostrovoch. EK

nová posila v radoch futbalového klubu 
TJ Tatran Krásno
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Pravú zimu, akú si ľudia vždy pred-
stavujú, sme u  nás konečne zažili
počas koncoročného vianočného 
obdobia. Zima sa začala ešte pred Mi-
kulášom a Luciami, ale pokračovala
aj cez Vianoce a potešila malých i veľ-
kých. Na Silvestra trochu sneh ustú-
pil, aby po Novom roku 2022 opäť
začalo naplno snežiť. Na svoje si cez
zimné prázdniny prišli najmä lyžiari.
Otvorili sa okolité lyžiarske strediská.

Ľudia tvrdili, že taká zima so zasneže-
nými Vianocami už nebola možno
desať rokov...

Počas zimy žili aj naše osady. 
Vo väčšine z nich už ľudia nebývajú,
no slúžia na turistiku a chalupárče-
nie. Tieto osady by mali cez zimu spať
pod snehovou prikrývkou ako okolitá
príroda. Stávajú sa však lákadlom pre
turistov. Počas pandémie koronaví-
rusu, ktorý nás trápi už tretí rok, boli

vítané práve prechádzky do prírody.
Mnohí ľudia sa tak dostali aj do svo-
jich chalúp v  osadách na kopcoch.
Odpratávali napadaný sneh, zažali
sviečku v kaplnke a v teple pri sporá-
koch a  peciach, ktoré sa zachovali
ešte zo starších dôb, strávili príjemné
chvíle. Boli to prvé chvíle nového
roku, kde sa prejavili spolupatričnosť
a priateľstvo medzi ľuďmi. 

LH

Valentínske plávanie 
v Kysuci s Krásňanskými
mrožmi

Klub otužilcov Krásňanské mrože a mesto Krásno nad
Kysucou pripravili pre všetkých milovníkov zimného plá-
vania a zamilované páry na nezvyčajnú skúšku odvahy 
v nedeľu 13. februára 2022. Plávalo sa na úseku rieky 
Kysuca oproti MM Aréne, na cyklotrase do Oščadnice.
Voda rieky Kysuce mala teplotu 2 stupne a teplota vzduchu
bola 4 stupne. Plavci si pochvaľovali športový deň a všade
vládla príjemná priateľská atmosféra. Mrožov prišli 
pozrieť aj vydry z Trojemdzia. Na účastníkov čakalo 
občerstvenie, chutný guláš a horúci čaj i sladkosť pre za-
milované páry. Otužovaniu sa začína venovať čoraz viac
ľudí a vnímajú ho ako životný a hlavný zdravý životný štýl. 

Z bezpečnostných a zdravotných dôvodov by čas pobytu
v studenej vode nemal presiahnuť 20 minút. Otužilci 
sú aktívnejší, lepšie sa vyrovnávajú s únavou a ľahšie odo-
lávajú chorobám. Nepridáte sa i vy medzi otužilcov? 
Krásňanské mrože radi privítajú nových členov. 
Kontakt nájdete na www.krasnanskemroze.sk

ĽP

Zimná turistika a návštevy osád
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Krásno plné snehuliakov
Posledný januárový deň sme vyhlásili súťaž pre deti O najkrajšieho snehuliaka.
Snehové podmienky boli veľmi vhodné a pri stavaní snehuliakov sa tak „vyšan-
tilo“ 24 súťažiacich. Kreativita deťom nechýbala, dvory rodinných domov aj 
verejné priestranstvá tak zdobili nádherné a originálne výtvory. Vyhrať však
mohli len traja súťažiaci a tých ste si vybrali svojimi hlasmi: 1. miesto – Lucia
Gardlíková 282 lajkov, 2. miesto – Gabriela Obselková 227 lajkov, 3. miesto –
Lenka Drahňáková 214 lajkov. Dodávame, že všetci snehuliaci boli krásni, takže 
pochvala patrí všetkým deťom.
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