
Dňa 27. júna 2019 Peter
Káčer, správca nadácie TA3, 
navštívil na špeciálne uprave-
nom bicykli naše mesto Krásno
nad Kysucou. Šľachetnou my-
šlienkou sa každoročne vydáva
na cestu naprieč Slovenskom,
aby pomáhal iným ľuďom, a to
aj napriek tomu, že je sám hen-
dikepovaný.

Žiaľ, aj v našom meste žijú
mladí ľudia, ktorí potrebujú
pomoc. Pri tejto príležitosti
darovala nadácia TA3 a Peter

Káčer 1000 € šek jednému 
z našich občanov. Túto sumu
využijú rodičia hendikepova-
ného chlapca na rehabilitáciu
a zdravotné cvičenia, ktoré mu
zlepšia zdravotný stav.

Peter Káčer vyštartoval
spolu s dobrovoľnými účast-
níkmi na bicykloch o 9:00 ho-
dine z námestia pred kultúr-
nym domom po cyklotrase na
Rínok sv. Michala v Starej By-
strici a späť. Okrem cyklistiky
bol pripravený i bohatý kul-

túrny program, v ktorom sa
predstavila speváčka Martina
Schindlerová, známa zo sú-
ťaže Superstar. Nechýbali ani
DFS Sedmohlások, FSk Vrab-
čiar a heligonkári Jarky Jelin-
kovej.

Ďakujeme všetkým zúčast-
neným za podporu Petra Ká-
čera, ako i susedným obciam
Zborovu nad Bystricou, Klubine
a Starej Bystrici za pomoc pri
zorganizovaní skvelej akcie,
ktorá má zmysel.

Krásňan
www.mestokrasno.skKrásňan

4/2019 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou
Do kažDej  Domácnosti

V tomto čísle nájdete:

Nový bytový dom 
onedlho obývaný
Vrcholia práce na 

odovzdaní nových bytov

Gurmánsky festival
Výborné jedlo, hudba, 

jarmočníci a charita 
prilákali mnoho ľudí

Podporili sme dobrú vec

Dni mesta 
Krásno nad Kysucou

5. etapa Petra Káčera pokračovala v našom meste a tak sa naša cyklotrasa
zmenila na miesto, kde sa nielen šPortuje, ale aj Pomáha.

Osemnásť je vek dospelosti 
a nášmu mestu želáme, aby sa
tu ľudia mali dobre, nažívali
si v zdraví a radosti, aby sme
sa stretávali na milých podu-
jatiach a spoločne si aj za-
športovali, aby sme mysleli aj
na núdznych a chránili našu
krásnu prírodu. Nech sa nám
v Krásne žije krásne. Spo-
ločne túto výnimočnú udalosť
oslávime 31. 8. a 1. 9. 2019
počas Dní mesta Krásno nad
Kysucou.

„Dnešný deň je jeden 
z tých, kedy sa oplatí byť 
vo funkcii primátora mesta,
pretože sme spolu s ďalšími
skvelými ľuďmi podporili
dobrú vec. Je to mimo-
riadne krásna myšlienka 
a som nesmierne rád, 
že si pán Káčer vybral
práve naše mesto v rámci
piatej charitatívnej etapy 
a prešiel s pelotónom 
jazdcov cyklotrasu, ktorú 
si veľmi pochvaľoval,“ 
uviedol primátor mesta
Jozef Grapa.

Nový turistický pochod
Krížom krážom osadami

Turisti si budú moc vybrať 
z troch turistických trás

Naše mesto 
má už 18

Srdečne Vás pozývame na TOP podujatie

Podrobný program na nasledujúcej 
strane
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Naše mesto
dobre hospodári

Inštitút pre ekonomické reformy
INEKO zverejnil analýzu fi-
nančnej stability slovenských
miest, ktorá bola zostavená na
základe hospodárenia za rok
2018.

Zo 140 hodnotených miest
sa mesto Krásno nad Kysucou
umiestnilo v rámci celej SR
na 11. mieste, čo je najlepšie
umiestnenie v rámci Kysúc.
Naše mesto získalo v hodno-
tení 5,48 bodov, čo znamená
v celkovom bodovaní výborné
finančné zdravie. INEKO kaž-
doročne hodnotí finančné
zdravie slovenských miest 
a obcí. Ako po iné roky, naše
mesto má nulový dlh a žiadne
záväzky po splatnosti, pričom
priemerný dlh samospráv na
SR je 19,2%.

Potešujúca je najmä inten-
zita investovania, ktorá pred-
stavuje v meste 49,5% a prie-
mer v SR je 10,2%. Rastie
nám i čistý majetok mesta 
a kladné sú i ďalšie ukazovatele
ako základná bilancia, dlh na
obyvateľa, ktorá je nulová 
a tiež čistý majetok na obyva-
teľa je 2567 € oproti priemeru
SR 1457 €, čo znamená, že
mesto je „bohaté mesto“ 
a každoročne mestský majetok
k počtu obyvateľov rastie. Po-
zitívny je aj výsledok hospo-
dárenia na obyvateľa v roku
2018, keď naše hospodárenie
bolo 42 € na obyvateľa a prie-

mer celej SR bol 29 € na oby-
vateľa.

„Hodnotenie INEKO ma
potešilo, ale niektoré indiká-
tory nie sú dobre nastavené.
Ak by boli nastavené viac lo-
gicky, tak Krásno je v prvej
trojke v rámci rebríčka finanč-
ného zdravia. Nelogické sú
príjmy zo ŠFRB, ktoré slúžia
na výstavbu nájomných bytov.
Mesto má tieto príjmy hod-
notené 56,2% oproti priemeru
SR 13,9% a toto je jeden 
z najhorších ukazovateľov, kto-
rý nám zobral body. Keby sme
nestavali byty a nechali ľudí
odísť z nášho mesta, boli by
sme lepšie hodnotení, ako keď
sa snažíme udržať rodiny 
a mladých v meste. 

Keď som bol prvýkrát zvo-
lený do funkcie primátora mes-
ta, hodnotenie mesta bolo pod
priemerom SR a postupne 
v ďalších rokoch sme sa posú-
vali v celkovom hodnotení nad
priemerom miest a obcí celej
samosprávy na Slovensku. Toto
je moja spätná väzba na ana-
lytické vyhodnotenie, ktoré
vykonáva inštitút pre ekono-
mické reformy. 

Dúfam, že v nastúpenej
ceste zotrváme a dôveru, ktorú
mi dali občania, budem na-
pĺňať k spokojnosti nášho mes-
ta,“ povedal primátor mesta
Ing. Jozef Grapa.

Zo 140 hodnotených miest sa mesto Krásno nad
Kysucou umiestnilo v rámci celej sr na 11. mieste.

Vyberáme z diára primátora
4. 6. Pracovné stretnutie k stavbe diaľnice D3. • Roz-

hovor pre slovenský rozhlas o budúcej diaľnici.
5.6. stretnutie s projektantom ohľadom opravy stre-

chy na dome kultúry.
7. 6. stretnutie s riaditeľom krasbytu ohľadom pro-

jektu bytovky.
23. 6. konal sa úspešný gurmánsky a folklórny festival,

ktorý mal aj charitatívny rozmer.
2. 7. stretnutie s projektantom o výstavbe a projekte

krížovej cesty, ktorá povedie smerom k roz-
hľadni.

3. 7. Rokovanie na ministerstve dopravy so štátnou
tajomníčkou ohľadom výstavby diaľnice D3
a tiež posilnenia vlakových spojení pre kysuce.

8. 7. stretnutie k projektom z európskej únie so za-
mestnancami agentúry. • Rokovanie na se-
vaku ohľadom kanalizácie a riešenia problémov
pri výstavbe a rozšírení jednotlivých vetiev.

9. 7. Pracovné stretnutie k cyklotrase a spolupráci
s obcami v Poľsku.

11. 7. stretnutie k projektu ohľadom elektronabíjačky
pre motorové vozidla a bicykle.

17. 7. Pracovné stretnutie k eurodotáciam na pre-
stavbu domu opatrovateľských služieb. • sláv-
nostné stretnutie so seniormi v reštaurácii
kolkáreň.

18. 7. Privítanie ministerky kultúry a rokovanie o pod-
pore kultúry na kysuciach.

23. 7. Uctenie si pamiatky zosnulého primátora Ing.
jozefa Horníka a návšteva cintorína pri príleži-
tosti 10. výročia jeho úmrtia.

24. 7. stretnutie k riešeniu cezhraničných projektov
s partnerským poľským mestom milówka.

29. 7. konala sa kolaudácia nových bytoviek na stanici.
29. 7. Prebiehal obľúbený cestný pretek Cyklo 20tka.  v

poobedňajších hodinách privítal účastníkov me-
dzinárodného podujatia veteránov Beskyd Ralley.

30. 7. konalo sa zalievanie odkazu do sochy bicyklistu
pri križovaní cyklotrás. 
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva z 5. júna 2019
uzn. č. 25/2019

mZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – mgr.
martin ondruška, miroslav Škrobian, overova-
teľov zápisnice – mgr. margita Ďurišová, voj-
tech Buchta a program rokovania, doplnený
o žiadosť na detský tábor eRko, a. Šurábová,
krásno 1176 a ZŠ mládežnícka.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 26/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta
krásno nad kysucou a spôsob jeho prevodu –
predajom z dôvodu hodného osobitného zre-
teľa pozemok p.č. knC 6780/287 – zastavané
plochy o výmere 21 m2, vedené na Lv 1812 za
cenu 5,-€/m2 pre tomáš tomčala, struhy 1617,
023 02 krásno nad kysucou v zmysle ust. § 9a)
ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa vzhľadom k tomu, že
t. tomčala je spoluvlastníkom susednej parcele.
náklady spojené s vkladom do katastra hradí
kupujúci.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 27/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta
krásno nad kysucou a spôsob jeho prevodu –
predajom pozemkov z dôvodu osobitného zre-
teľa v k.ú. krásno nad kysucou, ktoré sú vedené
na Lv 3396:
• časť parcely kne 9476 – orná pôda, výmera

cca 1497 m2 bude určená geometrickým plá-
nom

• časť parcely kne 9433/2 – ostatné plochy,
výmere cca 658 m2 bude určená geometric-
kým plánom

• časť parcely kne 515/1 – orná pôda, výmera
cca 115 m2 bude určená geometrickým plá-
nom spolu o výmere max 2270 m2 za cenu 10,-
€/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa –
služby krásno, s.r.o., kysucká cesta 2, 023 02
krásno nad kysucou v zmysle ust. § 9a) ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu na časť
parcelách je postavená firma služby krásno.
náklady spojené s vypracovaním GP, s vkladom
do katastra a náklady na nové oplotenie hradia
kupujúci. 

uzn. č. 30/2019
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 9378 ostatné plochy o vý-
mere max. 10 m2, vedenou na Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 31/2019
mZ nesúhlasí so žiadosťou o odpredaj časti po-
zemku knC 368/2 a navrhuje technické rieše-
nie jestvujúceho problému s parkovaním.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 32/2019

mZ nesúhlasí s prenájmom pozemku knC 98/1
– zastavané plochy a nádvoria a navrhuje hľadať
iné riešenie na umiestnenie stánku.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 36/2019
mestské zastupiteľstvo
1. schvaľuje

a) návrh prevedenia účelovej cesty od Ing. D.
neveďal – kodreta do vlastníctva mesta,
b) prebratie ciest po dokončení a skolaudo-
vaní podľa schválenej PD, ktorú odsúhlasí
mesto a vyjadrí sa k nej mestský podnik

2. ukladá 
a) mestskému úradu odkonzultovať projek-
tovú dokumentáciu i prípravu výstavby tak,
aby vyhovovala mestu,
b) apelovať na trvalý pobyt.

Hlasovanie, Za – 9, proti – 1, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 40/2019
mZ berie na vedomie správu o plnení uzn. č.
14/2019 zo dňa 13. 3. 2019.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 28/2019
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 po-
zemku p.č. kne 9433/2 – ostatné plochy o vý-
mere max. 80 m2 a pozemku p.č. kne 9476 –
orná pôda o výmere max. 20 m2, obe vedené na
Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 29/2019
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 po-
zemku p. č. kne 9422 – zastavané plochy a ná-
dvoria o výmere 247 m2, vedenou na Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 33/2019
mZ neschvaľuje zriadenie vecného bremena
konkrétnej (ným) osobe (ám) a schvaľuje právo
zodpovedajúce vecnému bremenu „In Rem“,
spočívajúce v práve prechodu pešo a prejazdu
motorovými vozidlami a inými dopravnými pro-
striedkami slúžiacimi na prepravu osôb a vecí
cez pozemok knC č. 1244/3 – ttP o výmere
27 m2, vedený na Lv č. 1812 v k.ú. krásno nad
kysucou. 
Hlasovanie, Za – 7, proti – 2, zdržal sa – 1, ospra-
vedlnení – 2.

uzn. č. 34/2019
mestské zastupiteľstvo súhlasí s pripojením ply-
novej prípojky od plynomeru Domu služieb na
parcele knC 290/1 cez parcelu knC 290/2
k domu s.č. 69 na parcele knC 292 a schvaľuje
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bre-
mena na pozemku knC 290/2 spočívajúce
v uložení plynovej prípojky za jednorazovú
úhradu 10,-€. 
Hlasovanie, Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 35/2019
mZ schvaľuje materiálnu alebo technickú
pomoc p. Poláčkovi, krásno 789 podľa možnosti
a obsahu pri spevňovaní telesa cesty vedľa jeho
domu.
Hlasovanie, Za – 7, proti – 2, zdržal sa – 1, ospra-
vedlnení – 2.

uzn. č. 37/2019
mZ schvaľuje žiadosť o finančný príspevok 
jozefa Hájka, 023 02 krásno nad kysucou č.
129 v sume 150,-€.
Hlasovanie, Za – 10, ospravedlnení – 2

uzn. č. 38/2019
mZ berie na vedomie žiadosť o vybudovanie
verejnej kanalizácie a vodovodu v časti kalinov
a súhlasí s doterajšími krokmi, ktoré vykonalo
mesto pre riešenie tohto problému. 
Hlasovanie, Za – 10, ospravedlnení – 2

uzn. č. 39/2019
mZ schvaľuje 100,-€ na vydanie knihy s názvom
„oheň na snežnej ceste“ s tematikou kysuckého
regiónu pre Ladislava Hrubého, struhy 1378,
023 02 krásno nad kysucou s tým, že tento 
príspevok vykompenzuje dodaním výtlačkov
pre mesto a mestskú knižnicu.
Hlasovanie, Za – 10, ospravedlnení – 2

uzn. č. 41/2019
mZ berie na vedomie, že správa hlavného kontro-
lóra za rok 2018 nebola predložená z dôvodu dlho-
dobej práceneschopnosti kontrolórky mesta.
mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
správu auditora za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
i. Záverečný účet obce a celoročné hospodáre-
nie za rok 2018 bez výhrad.
ii. mZ berie na vedomie schodok hospodárenia
vo výške 1 828 114,07 € 
iii. Zostatok finančných operácií v sume
243 205,09 € zisteného podľa § 15 ods. 1 písm.
c) zákona č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pra-
vidlách územnej samosprávy a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

– na tvorbu ostatného rezervného fondu vo
výške 240 004,09 €
– na tvorbu fondu rozvoja bývania vo výške
3 201,-€
iv. tvorbu a použitie rezervného fondu

1. tvorba:
a/ počiatočný stav – 162 887,66 €
b/ tvorba – 240 004,09 €
c/ konečný stav – 402 892,75 €

2. použitie na kapitálové výdavky.
v. tvorbu a použitie fondu rozvoja bývania
1. tvorba:

a/ počiatočný stav – 91 809,00 €
b/ tvorba – 3 201,00 €
c/ konečný stav – 95 010,00 €

2. použitie – na výstavbu bytových domov a tv
k bytovým domom Zákysučie
v. strata z hospodárskej činnosti vo výške –
3 033,59 €.
vi. Hospodárenie kRasBYt s.r.o. so ziskom vo
výške 3 477,55 € 
vii. Hospodárenie mestského podniku krásno
nad kysucou s.r.o. so ziskom vo výške 5349,95€
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 42/2019
mZ schvaľuje vnútorný predpis o rozsahu
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné
a propagačné účely.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 43/2019
mZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predlože-
ného návrhu.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 44/2019
mZ berie na vedomie Informatívny rozbor 
hospodárenia mesta za I. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 45/2019
mZ ruší uznesenie č. 88/2018 a 89/2018 
zo dňa 19. 12. 2018.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 46/2019
mZ čiastočne ruší uznesenie zo dňa 10. 9. 2014
č. 53/2014 týkajúce sa márii Hlavatej, rod. 
komárovej.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 47/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta
krásno nad kysucou a spôsob jeho prevodu –
predajom z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pozemok p.č. kne 9409 – orná pôda 
o výmere 80 m2, vedená na Lv 3396, ktorá je
totožná s parcelou knC č. 2585/2 – orná pôda
o výmere 65 m2 a parcelou kn-C 12404/126 –
ttP o výmere 15 m2, ktoré boli vytvorené
z hore uvedenej parcely geometrickým plánom
milošom macurom – GeoDet zo dňa 26. 2.
2019, za cenu 5,-€/m2 pre Ing. vladimíra kor-
manca, Ph.D. a manželku mgr. Ivanu korman-
covú kopáskovú, Ph.D, obaja bytom krásno nad
kysucou č. 569 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm.
e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobit-
ného zreteľa – pozemok nachádza pri ich rodin-
nom dome ako súčasť záhrady.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 48/2019
mZ schvaľuje prebytočnosť majetku mesta
krásno nad kysucou a spôsob jeho prevodu –
predajom z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pozemok p.č. knC 12415/20 – zasta-
vané plochy o výmere 132 m2, vedená na Lv
1812, ktorá je totožná s parcelou knC č.
12415/23 – zastavané plochy o výmere 132
m2, ktorá bola vytvorená z hore uvedenej par-
cely geometrickým plánom GeoDetIka ján
kubuš, 1. mája 1434, 023 02 krásno nad kysu-
cou zo dňa 10. 5. 2019, za cenu 4,-€/m2 pre
slávka Hinková, bytom krásno nad kysucou č.
2099 v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov ako prípad hodný osobitného
zreteľa – pozemok nachádza pri ich rodinnom
dome ako súčasť záhrady. 
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

• parcela kne č. 806 orná pôda o výmere 1111
m2, parcela kne č. 808 orná pôda o výmere
534 a kne 824 – orná pôda o výmere 344
m2 všetky na Lv č. 3636 v k.ú. krásno n. k., 

• parcela kne č. 1012 – orná pôda o výmere
1259 m2 na Lv 6575 v k.ú. krásno n. kys.,

• parcela kne č. 1045 – orná pôda o výmere
1409 m2 na Lv 3704 v k.u. krásno n. k. a

• parcela kne č. 1044 – orná pôda o výmere
842 m2 na Lv 6177 v k.ú. krásno n. kys.

• podiely, ktoré pripadajú na predávajúcu majú
výmeru 637,66 m2 a bola dohodnutá kúpna
cena 1836,45 € ako to bolo zistené znalec-
kým posudkom (2,88 €/m2).

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 55/2019
mZ schvaľuje Plán práce mestského zastupiteľ-
stva na II. polrok 2019.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 50/2019
mZ berie na vedomie kontrolu plnenia uzne-
sení. Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 51/2019

mZ schvaľuje
• a) pridelenie 1- izbových bytov – Ivan Šuráb,

jozef Laluha, Štefan Frolo, katarína varmu-
sová, Štefan Lašček, eva sobolová a 1 
náhradníka jozefa Podpleského,

• b) pridelenie 2 izbového bytu Pavlíne korchá-
novej a jej sestrám,

• c) zvyšok žiadateľov zaradiť do losovania.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 52/2019
mZ berie na vedomie informatívny rozbor 
hospodárenia krasbyt-u za I. štvrťrok 2019.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 53/2019
mZ schvaľuje od 1. 7. 2019 pre bytové domy
v mestskej časti Zákysučie č. 1984, 1985, 1996,
1997, 1998, 1999, 2053, 2054, 2055 úpravu nájmu
na opravy na 0,45 €/m2 podlahovej plochy bytu.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 54/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
1. spoluprácu medzi: Žilinským samosprávnym
krajom, komenského 48, 011 09 Žilina, Ičo:
37808427 a mestom krásno nad kysucou, Ul.
1. mája 1255, 023 02 krásno nad kysucou, Ičo:
00314072 vo veci spoločnej investičnej prípravy
a realizácie stavby: „Rekonštrukcia strechy kul-
túrneho domu a vlastivedného múzea“, v rámci
ktorej sa plánuje vyriešiť havarijný stav strechy
stavieb na území mesta krásno nad kysucou, v k.
ú. krásno nad kysucou, ktoré tvoria spolu jeden
komplex: stavba – Budova vs s. č. 1539 postavená
na pozemku – parcele kn-C 6780/218, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 813 m2, zapísaná na
Lv č. 2513, vo výlučnom vlastníctve Žsk a v správe
správcu: kysucké múzeum v čadci, moyzesova 50,
čadca Ičo: 36145076. Pozemok pod stavbou Bu-
dovy vs je vo výlučnom vlastníctve Žsk. 
• stavba – kultúrny dom s. č. 1538 postavený

na pozemku – parcele kn-C 6780/175, za-
stavaná plocha a nádvorie o výmere 916 m2,
zapísaný na Lv č. 3139 v podielovom spolu-
vlastníctve mesta krásno nad kysucou v po-
diele 16167/23336. Pozemok pod stavbou
kultúrneho domu je v podielovom spoluvlast-
níctve mesta krásno nad kysucou v podiele
20880/23336 a je zapísaný na Lv č. 5515

2. spolufinancovanie vo výške 50% z ceny,
ktorá vzíde z výsledku príležitostného spoloč-
ného verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavby.

uzn. č. 56/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
• predloženie žiadosti o poskytnutie podpory for-

mou dotácie na rok 2019 pre oblasť: j. elektro-
mobilita, činnosť j1: Podpora elektromobility, za
účelom realizácie projektu: „Chráňme životné
prostredie pomocou elektromobilu aj v krásne.“ 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

• zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 23 000,00 €

• zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 57/2019
mZ schvaľuje:
• predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo

štátneho rozpočtu, za účelom realizácie pro-
jektu: „Zníženie energetickej náročnosti, roz-
šírenie sanitárneho vybavenia a technického
zázemia požiarnej zbrojnice v krásne nad ky-
sucou“, v rámci výzvy číslo v. P HaZZ 2019 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

• zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 1 600,00 €

• zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 58/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
• predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie

z rozpočtovej kapitoly, za účelom realizácie
projektu: „Zvýšenie bezpečnosti účastníkov
cestnej premávky v krásne nad kysucou“,
v rámci výzvy číslo III. Prezídia Policajného
zboru 2019 

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

• zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 1 200,00 €

• zabezpečenie financovania prípadných ne-
oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 59/2019

mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
• predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo

ŠR na financovanie projektov v oblasti preven-
cie kriminality pre rok 2019, za účelom realizá-
cie projektu: „Prevencia kriminality a výtr-
žníctva v meste krásno nad kysucou prostred-
níctvom rozšírenia kamerového systému“

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

• zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného projektu
v maximálnej výške 3 000,00 €

• zabezpečenie financovania prípadných ne-
oprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 49/2019
mZ schvaľuje podľa par. §9a, ods. 8 písm. e) zá-
kona 138/1991 Zb. v platnom znení kúpu po-
dielov spoluvlastníčky márie Hlavatej rod.
komárovej na pozemkoch:

3. zabezpečenie na náklady mesta projektovú
dokumentáciu a vydanie stavebného povole-
nia/ohlásenia stavby.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.



S rozvojom mesta Krásno
nad Kysucou rastie i veľký do-
pyt po bývaní. Žiaľ, prejavil sa
veľký záujem o bývanie 
a nie je možné uspokojiť všet-
kých žiadateľov, ale radovať sa
môže aspoň 24 rodín, ktorým
boli pridelené mestské ná-
jomné byty v novovybudova-
ných troch bytových domoch 
v mestskej časti Zákysučie.

Vedenie mesta, mestské za-
stupiteľstvo a sociálna komisia
sa rozhodli prideľovať nové
byty žrebovaním, ktoré pre-
behlo v uplynulých dňoch.
Šťastní nájomníci už v tomto
mesiaci budú môcť podpiso-
vať nájomné zmluvy na jedno,
dvoj- a trojizbové byty, ktoré
sa v súčasnosti kolaudujú.

Nové bývanie je zaujímavé
aj novými technológiami,

ktoré sa používali pri výstavbe
bytoviek. Znižujú tepelnú ná-
ročnosť na najvyššiu možnú
mieru a budúcim nájomcom
ušetria náklady na vykurova-
nie. Okrem zatepľovacích 
prvkov, sú nainštalované ako

v jediných bytoch v meste i
rekuperačné jednotky, ktoré
zohrievajú pri výmene vzdu-
chu chladný vzduch a tým šet-
ria energiu na vykurovanie.

Bytovky boli financované
z príspevkov Štátneho fondu

rozvoja bývania vo výške 
672 190 €, dotácií z Minister-
stva dopravy a výstavby Slo-
venskej republiky na bytový
dom 448 120 €, na technickú
vybavenosť v sume 44 690 €.
Mesto Krásno nad Kysucou
spolufinancovalo bytový dom
na technickú vybavenosť su-
mou 41 663,83 €.

Dodávateľom stavby je
Mestský podnik Krásno nad
Kysucou, ktorý momentálne
odstraňuje nedorábky a drobné
závady na stavbe. 

Správca bytoviek KRAS-
BYT, s.r.o. bude uzatvárať ná-
jomné zmluvy.

Želáme novým nájomní-
kom pokojné a príjemné bý-
vanie, pocit pohodlia domova.
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Uznesenia Mestského 
zastupiteľstva 
z 5. júna 2019 

(pokračovanie)

uzn. č. 60/2019
mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
• predloženie žiadosti o poskytnutie finanč-

ných prostriedkov ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu slovenskej republiky
v rámci výzvy na podávanie žiadosti o finan-
covanie rozvojového projektu „Zvýšenie efek-
tivity vzdelávania žiakov so zdravotným
znevýhodnením 2019“ za účelom realizácie
projektu: Učíme sa jednoduchšie

• zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci

• zabezpečenie finančných prostriedkov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 370,-€.

Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 61/2019
mZ schvaľuje zmenu prevádzky na pozemku
č.p. Ckn 44/1, na ktorom bol doteraz posta-
vený stánok Pns na dopekanie a predaj fornet-
tov, predaj kávy a iného občerstvenia po splnení
podmienok, ktorí predpíše mestský úrad.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 62/2019

mZ schvaľuje finančný príspevok 500,-€ pre
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
Územie Žilina na Detský letný tábor pre deti
z krásna.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

uzn. č. 63/2019
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 9469/2 orná pôda o výmere
max 15 m2, vedenou na Lv 3396.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

uzn. č. 64/2019
mZ schvaľuje finančný dar z rozpočtu mesta na
rok 2019 vo výške 300,-€ pre slovenskú 
lekársku spoločnosť, o.z. sLs, knsP čadca, Pa-
lárikova 2311, 022 01 čadca na usporiadanie
26. Hálkových lekárskych dní v Dome kultúry
v čadci.
Hlasovanie: Za – 10, ospravedlnení – 2.

mZ schvaľuje dodatok č. 1 k vZn č. 02/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drob-
nými stavebnými odpadmi.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

mZ schvaľuje dodatok č. 4 k vZn č. 3/2015
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdav-
kov v školách a školských zariadeniach zriade-
ných mestom krásno nad kysucou.
Hlasovanie: Za – 9, ospravedlnení – 3.

Nové byty už majú svojich nájomníkov

Mesto Krásno nad Kysucou v posled-
ných rokoch zrealizovalo veľa investič-
ných akcií, ako výsadba parkových a

okrasných plôch, zabezpečenie bezplat-
ných kompostérov pre domácnosti,
nádob na separovanie odpadu, 
výstavba bytoviek a ďalšie.

Vzhľadom k udržateľnosti týchto 
investícií, či už ľudským faktorom, alebo
nevyhnutnou technikou sme zakúpili vo-
zidlá na zber separovaného, komunál-
neho odpadu, autá na letnú a zimnú
údržbu, kosačky na kosenie a zber poko-
senej trávy, zametacie autá a ďalšie.

K vynovenému vozovému parku 
pribudlo auto, ktoré bude slúžiť na zber
separovaného i komunálneho odpadu v

osadách, ktoré sú prístupné a bude nápo-
mocné pri mestských investíciách, pri 
letnej údržbe, oprave ciest či k prevozu
materiálu a náradia.

Vozidlo disponuje výklopnou ploši-
nou pre lepšiu manipulovateľnosť s na-
loženým materiálom. 

„Práca sa zefektívni, zrýchli a skva-
litní. Už dlho nám chýbalo takéto auto 
a tešíme sa, že budeme môcť poskytovať
kvalitnejšie služby občanom mesta
Krásno nad Kysucou“, vyjadrili sa za-
mestnanci mestského podniku.

Kalendár vývozu 2019 separovaného zberu pre rodinné domy 
Blažkov  27.9. a 24. 10.      Krásno  28. 9. a 25. 10.      Kalinov  29. 9. a 26. 10.

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

Mestský vozový park sa rozrastá

Mesto Krásno nad Kysucou v poslednom
období rýchlo napreduje, rozvíja sa 
a v súčasnosti nezabúda ani na životné
prostredie a ekologické správanie sa.

Vedenie mesta si je vedomé, že
okrem rozvoja bývania, aktivít v kultúr-
nej a v športovej oblasti, je nevyhnutné
nielen pre obyvateľov, ale i faunu 
a flóru mať čisté ekologické prostredie.

Okrem už zavedených aktivít akými
sú, zriadenie zberného dvora, separova-
nie odpadu, rozdanie kompostérov na
biologický rozložiteľný odpad a iných
činností, sa mesto uchádzalo o nená-
vratný finančný príspevok na zakúpenie
ekologicky nezávadného elektromobilu.
Táto žiadosť bola akceptovaná a for-
mou dotácie nám prispeje envirofond
na zakúpenie elektromobilu, ktorý bude
slúžiť pre potreby mesta. Ešte v tomto
roku bude elektromobil k dispozícii 
a budú ho využívať zamestnanci mest-
ského úradu na vybavovanie agendy 

v meste Krásno nad Kysucou, ale aj 
v rámci kraja, okresu na rôzne školenia,
alebo pracovné stretnutia.

Nás veľmi teší, že naše mesto opäť
v niečom vyniká a je prvou lastovičkou
na Kysuciach pri obstaraní takéhoto
elektromobilu a prispejeme v takejto
podobe k čistejšiemu životnému pros-
trediu.

Zároveň sme požiadali o dotáciu 
na nabíjaciu stanicu pre elektromobil.
Veríme, že aj tejto žiadosti bude vyho-
vené a stanica bude slúžiť na nabíjanie
elektromobilov nielen pre domácich, ale
aj pre návštevníkov mesta.

Zrekonštruovaná budova bývalej 
kotolňe a neskôr požiarnej zbrojnice, sa
minulý rok rozrástla o dve poschodia 
a vzniklo deväť bytov. Tento rok sa do-
končila nielen vonkajšia fasáda budovy,
ale rekonštrukciou prešiel aj interiér bu-
dovy. V týchto dňoch tam nový nájomca
sprevádzkoval a otvoril ekologickú prá-
čovňu a čistiareň REBEKA. Prevádzka
je prínosná nielen pre občanov mesta,

ale aj pre miestnych podnikateľov 
a firmy, ktoré sa venujú reštauračným 
a ubytovacím službám. Občania Krásna
a okolia si môžu dať vyčistiť odevy, 
textilné potreby či koberce.

OTVÁRACIE HODINY:
Pondelok – Piatok    07.00 – 17.00
Sobota                      07.00 – 12.00
Nedeľa                      zatvorené

V meste pribudla ekologická
práčovňa a čistiareň

Prvý elektromobil prispeje 
k čistejšiemu prostrediu
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Počas Gurmánskeho festivalu, 
o 12.00 hodine primátor mesta Jozef
Grapa odštartoval účastníkov okružnej
jazdy po meste „Na kolesách proti rako-
vine“, ktorej súčasťou bola i verejná 
finančná zbierka na festivale za ochut-
návku jedál a podarilo sa nám vyzbierať
sumu 2 196,29 Eur na liečbu onkologic-
kých ochorení. 

Festival tak dostal i charitatívny roz-
mer. Na cyklotrase si nielen zašporto-
vať, ale i pomôcť. Podporiť chorých
prišiel aj Ján Kočiš, majster sveta v trial
show.

Na kolesách 
proti rakovine

Na svätého Jána, otvára sa 
k letu brána. Aj takto by sme
mohli charakterizovať 23. jún
2019, kedy mestom Krásno
nad Kysucou od rána rozvonia-
val kotlíkový guľáš, ale aj
mnoho iných špecialít.

Dopoludnie odštartovalo
prezentáciou prác žiakoch
Strednej odbornej školy Dre-
várska a stavebná spolu 
s ľudovou umeleckou tvorbou
kysuckých remeselníkov, ktorí
sa zúčastnili v poradí už 
na 9. ročníku Svätojánskeho
jarmoku.

Na úvod folklórneho festi-
valu privítal moderátor celo-
denného programu Roman
Nadányi všetkých hostí. Odo-
vzdal slovo primátorovi mesta
Ing. Jozefovi Grapovi a neskôr
aj místostarostovi Ing. Jiřímu
Unruhovi z partnerského
mesta Frenštát pod Radhoš-
těm.

Pri tejto príležitosti primá-
tor mesta v krásnom kroji
slávnostne pokrstil druhé CD
domácej folklórnej skupiny
Vrabčiar. Na gurmánskom 
festivale ste mohli ochutnať
rôzne delikatesy, ako naprík-
lad pečené stehno, grilované
kolená a rebrá, tradičné slo-
venské bryndzové halušky, 
zemiakové placky, ale aj
štrúdle, či moravské koláče.
Nechýbalo ani pečené pra-
siatko, ktorého príchod spre-
vádzali poľovnícke fanfáry.

Gurmánskym festivalom
sprevádzal známy šéfkuchár
Viliam Habo a pochutnať ste
si mohli aj na jeho výbornej
špecialite, ktorou sú cuketové
špagety. Výnimočnou bola
azda kórejská kuchyňa, ktorú
predstavila miestna firma
Eliastech s. r. o. a záujemcov
o ich špeciality bolo veru ne-
úrekom. Svoje kulinárske
umenie pripravila aj MM
aréna, Základná škola, staros-

tovia z obce Vysoká nad Ky-
sucou, Zborov nad Bystricou,
Kysuckí zbojníci, či osady
mesta – Vlčov, Jantov, Gra-
pov, Sýkorov, Nižné Vane, Šu-
rábov, Gašov, Lastovicov a
Hackov, ktoré uvarili chutné
kotlíkové guľáše.

O skvelú zábavu sa posta-
ral už 4. ročník Folklórneho
festivalu, na ktorom sa pred-
stavili: FSK Vrabčiar, heligon-
kárka Vaneska Tomčalová,
Valašský soubor Sedmikvítek

z Frenštátu pod Radhoštěm,
SKUS Franja Strapáča z
Chorvátska, DFS Sedmohlá-
sok, Spevácke trio Vrchárky 
z Kysúc, FS Drevár, Heligon-
kári Jarky Jelínkovej zo ZUŠ
Krásno nad Kysucou, ĽH Fa-
transká muzika.

Gurmánsky festival rozvoňal naše mesto
Gurmánske pochúťky, folklór, remeselníci, dobrý skutok a dobrý pocit. Aké je kRásNo kRásNe

Vy rozhodujete, my pomáhame – pod
týmto názvom prebiehala 5. edícia pro-
gramu Nadácie Tesco, do ktorého sa 
zapojila Stredná odborná škola dre-
várska a stavebná a podala projekt pod
názvom ZELENÁ OÁZA. Vďaka
vašim hlasom a úsiliu školy sa podarilo
v rámci programu zrevitalizovať prie-
stor zastávky v meste Krásno nad Kysu-
cou – Rázcestie.

V piatok 28. júna 2019 riaditeľ školy
Ján Palko spolu s primátorom mesta 
Jozefom Grapom slávnostne prestrihli
pásku a otvorili zelenú oázu. Toto

miesto je zaujímavé aj tým, že sa nachá-
dza na križovatke ciest Žilina – Čadca –
Bystrická dolina, takže okrem žiakov 
a bežných cestujúcich ju využívajú aj 
turisti. Za zástavkou bolo zanedbané 
verejné priestranstvo, ktoré sa podarilo
vďaka škole zrevitalizovať, vyčistili ho,
osadili sa lavičky, koše, vysadila sa
skalka, kríky a vznikla príjemná oddy-
chová zóna nielen pre obyvateľov
mesta, ale aj pre širokú verejnosť. 
Okolie zastávky je tak o niečo útulnejšie
pre cestujúcich, ktorí čakajú na auto-
busy.

stredná odborná škola drevárska a stavebná už viac rokov
pomáha mestu pri skrášľovaní a podieľa sa na záchrane
nášho prírodného bohatstva.

Na zastávke Rázcestie 
vznikla Zelená oáza

Mestská polícia upozorňuje občanov
Vzhľadom na zvýšený počet oznámení krádeží bicyklov 
z vnútorných priestorov bytoviek, záhrad rodinných domov
a z verejných priestranstiev, Mestská polícia v Krásne nad
Kysucou, vyzýva občanov, aby nenechávali svoje bicykle 
a iné hodnotné veci voľne odložené a neuzamknuté.

Ďalej Mestská polícia upozorňuje občanov žijúcich v by-
tových v panelových domoch, aby do vnútorných priesto-
rov nevpúšťali neznáme osoby, ktoré sa snažia dostať do
vchodov pod rôznymi zámienkami, prípadne si overili,
komu otvoria vchodové dvere.
Nedajte zlodejom šancu a nezabúdajte na tieto jednodu-
ché pravidlá:

● zaobstarajte si kvalitný kovový uzamykací systém
● bicykel pripútajte k pevnému stojanu, zábradliu alebo

stĺpu, najlepšie sú cyklostojany typu A, alebo obrá-
tené U

● ak športujete v skupinke, pri odstavených bicykloch
nech vždy niekto zostane

● bicykel postavte na také miesto, aby ste naň aj 
z obchodu videli

● cenné veci a vybavenie bicykla si vždy zoberte 
so sebou (tašky, tachometer)

● pouvažujte nad najmodernejšími spôsobmi ochrany –
GPS lokátorom a mikročipmi, ktoré umožnia identifi-
káciu bicykla pri ďalšom predaji



90 rokov
Anna Šusteková

85 rokov
Mária Zátková
Anna Jacková

80 rokov
Oľga Blahutová

Emil Sýkora
Mária Kučerová

Jolana Vaňovcová
Helena Gajdošíková

Stanislav Šarlák
Jozef Ďurana

75 rokov
Otília Masariková
Mária Ignačáková

Madaléna Kubicová

70 rokov
Terézia Ďuranová

Ján Hacek
MUDr. Aurélia Kasajová

Anton Kubica
Ján Kubanda
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Dňa 25. júna 2019 sa na Mest-
skom úrade v Krásne nad Ky-
sucou uskutočnilo slávnostné
uvítanie detí do života, kde
bolo pozvaných 17 chlapcov 
a 12 dievčat.

Za uplynulé obdobie ja-
nuár až máj 2019 pribudlo 29
detí, ktoré sa v utorok stretli

na mestskom úrade, kde ich
po krátkom vystúpení detí 
z materskej škôlky srdečne pri-
vítal primátor mesta Ing. Jo-
zef Grapa. Vo svojom prího-
vore vyzdvihol úlohu rodiny. 

„Dávajte deťom svoju rodi-
čovskú lásku a starostlivosť
tak, aby vaše šťastie bolo zná-

sobené v budúcnosti jeho lá-
skavým a starostlivým vzťahom
voči Vám a zaznelo z ich úst
veľakrát slovo ďakujem,“ uvie-
dol primátor mesta.

Všetkým drobčekom po-
prial pevné zdravie, krásne
detstvo a rodičom veľkú trpez-
livosť pri ich výchove. 

Ako býva zvykom, nechý-
bal ani pamätný zápis do kro-
niky mesta a následne primá-
tor mamičkám odovzdal
finančnú darčekovú poukážku
a ružu ako poďakovanie za
mesto.

Pred slávnostným obedom sa našim spo-
luobčanom prihovoril primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. „Dovoľte mi, aby som
vyjadril úprimnú radosť z toho, že ste pri-
jali naše pozvanie a prišli ste na milé po-
dujatie, ktoré mesto Krásno nad Kysucou
tradične organizuje na Vašu počesť a úctu
k Vášmu veku a životnému dielu,“ povedal
primátor. 
Poďakoval sa všetkým seniorom za
prácu, ktorú pre mesto vo svojom celo-
životnom úsilí vykonali a pripomenul, že
tak ako mesto teraz vyzerá, je aj veľká
zásluha práve našich seniorov a ľudí,

ktorí tu pôsobili a pracovali v predchá-
dzajúcom období.

„Je našou povinnosťou, aj keď už sú na
zaslúžilom dôchodku, sa s nimi občas
stretnúť a poďakovať im, aby nemali pocit,
že už sú odložení niekam do kúta a tí,
ktorí vedú toto mesto už o nich nemajú 
záujem,“ uviedol primátor.

Počas spoločného stretnutia sa naši
jubilanti spolu porozprávali, zaspomí-
nali na chvíle dobré i tie horšie v živote.
Stretli sa s priateľmi a známymi, s kto-
rými sa dávno nevideli. Prežili tak spolu
pekné poobedie a diskutovali aj o tom,

čo sa za posledný rok v meste Krásno
nad Kysucou zmenilo. O kultúrny 
program sa postarala domáca folklórna
skupina Vrabčiar, veríme, že svojimi pies-
ňami potešili srdcia našich jubilantov.

Múdrosť a skúsenosti seniorov nič
nenahradí a ich pohľad na rozvoj mesta
je uvážlivý a múdry. Z ich strany boli 
povzbudivé slová vďaky za to, že si ich
niekto všíma aj mimo aktívneho života,
keď sa už fyzicky nemôžu zapájať do
rozvoja nášho mesta.

Ľudská jeseň môže nájsť svoju novú
jar aj v deťoch a vnúčatkách.

jUBILANTI
júl – august 2019

Uvítanie našich najmenších spoluobčanov

slávnostný obed s oslávencami

Dňa 27. júla 2019 si manželia
Daniel Kormanec a Emília
Kormancová rod. Plošticová 
v Kostole sv. Ondreja v Krásne
nad Kysucou pripomenuli 
60 rokov spoločného života. 
S vďakou Bohu a Panne Márii
im blahoželajú ich deti a vnú-
čatá. Sv. omšu celebroval
kňaz páter Dominik R. Letz
OP z rehole dominikánov.

Manželia vychovali päť
detí – syna Jána a dcéry 
Danielu, Miroslavu, Alenu 
a Marcelu. Majú dohromady
deväť vnúčat (tri od Jána 
a šesť od Aleny). Spoločne 
s najbližšími oslávili toto
krásne výročie. 

Diamantová svadba manželov kormancových

Mesto Krásno nad Kysucou čoskoro
oslávi 18. narodeniny od získania štatútu
mesta. Pri tejto príležitosti sa primátor
mesta Jozef Grapa rozhodol obdarovať
jedného „dospeláka“, ktorému zaplatí 
vodičský preukaz skupiny B.

Na revanš musí oslávenec zrealizovať
nevšedný darček pre mesto, v akejkoľvek
podobe. Fantázii sa medze nekladú, 

a preto sa bude ceniť originalita vašich 
teenagerských nápadov, fyzická 
i duševná aktivita (hmotná zručnosť,
upratanie verejného priestranstva, vy-
účba jazyka...).

Podmienkou je, aby ste svoj nápad
zverejnili do komentu na facebookovej
stránke mesta. Najhodnotnejší nápad 
s najväčším prínosom pre mesto a samo-

zrejme počtom lajkov, získa finančný
príspevok na zaplatenie celého kurzu 
v autoškole. 

Zapojiť sa môžu všetci záujemcovia
z Krásna nad Kysucou, ktorí sa narodili
od 1. januára 2001 – 31. decembra 2001
a tento rok oslávili, alebo budú oslavovať
prah dospelosti. Súťaž bude ukončená
30. augusta 2019.

„Deti milujú toho, kto ich miluje. A kto nemôže milovať, ten dosiahne veľmi málo pri ich výchove.“    (Johann Wolfgang Goethe)

Primátor obdaruje jedného dospeláka

Dňa 17. júla 2019 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so seniormi, ktorí v druhom štvrťroku oslávili narode-
niny.

Eliška Plaštiaková, Juraj Zuzčák,Tomáš Šustek, 
Sofia Kordeková, Laura Polakovičová, Jakub Čimbora,

Agáta Neveďalová, Tobias Repkovský, Adam Haľko,
Terézia Slaná, Matteo Neveďal

Matrika
Noví spoluobčania

Ján Vojtuš a Ivana Rábiková
Ján Klučiarik a Anna Zuzčáková

Jozef Vincent a Mgr. Simona Cádriková
Ján Sokol a Ing. Zuzana Štefíková
Adam Buchta a Barbora Kučerová

Marek Zaťovič a Patrícia Vaňovcová
Peter Šadlák a PaedDr. Petra Jašurková

Štefan Voška a Denisa Praženková
Radoslav Malik a Zuzana Šimčíková

Povedali si áno

Anna Borisová, Emília Gavlasová, Ján Čupka,
Miroslav Kopásek, Štefánia Jozefíková,

Helena Kormancová, Vincent Duraj, Štefánia Ganišinová

Navždy nás opustili



Obdivuhodný výhľad ocenili všetci zain-
teresovaní a najmä tí, ktorí tam boli po
prvýkrát. „Práve som sa presvedčil, že
dané miesto spĺňa všetky atribúty 
rozhľadne a panoráma v smere Čadca, 
Kysucké Nové Mesto je úchvatná,“ vyja-
dril sa Ing. Stanislav Mikovčák.

„Prešli sme možnú prístupovú cestu 
k rozhľadni zo Zákysučia, kde chceme 
vybudovať chodník k plánovaným zastave-
niam krížovej cesty spolu s malou archi-
tektúrou. Doriešili sme parametre
budúcej krížovej cesty, ktorá sa už začne
projektovať. Dúfame, že rozpočet stavby
budeme vedieť naplniť najmä z mimoroz-
počtových príspevkov mesta a podarí sa
nám zohnať financie z viacerých zdrojov
tak, aby budúci rok mohli obyvatelia 
i návštevníci mesta vykročiť na nenáročnú
turistiku po krížovej ceste, na konci ktorej
budú odmenení čarokrásnym výhľadom na
mesto Krásno nad Kysucou a jeho oko-
lie,“ uviedol primátor mesta. 

Plánovaná rozhľadňa nad Krásnom
podľa návrhu Ing. Stanislava Mikovčáka,
známeho staviteľa rozhľadní, bude zname-

nať nielen turistickú atraktivitu nášho
mesta, ale aj akýsi symbol. Predovšetkým
symbol spojenia zeme s nebom, symbol

budúcnosti, ktorú vidíme v našich 
deťoch, ale aj krásneho nadhľadu, ktorý je
taký potrebný v medziľudských vzťahoch.
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V piatok 28. júna 2019 sa na
dva mesiace zatvorili brány
všetkých škôl. 

Pred oficiálnym rozdaním
vysvedčení žiakom sa konala
tradičná svätá omša v kostole
sv. Ondreja. Po nej sa na škol-
skom ihrisku zhromaždil 
žiaci tejto školy. Už netrpez-
livo čakali na svoje vysvedče-
nie a na vytúženú vetu: „Užite
si letné prázdniny a v septembri
sa uvidíme zas.“

Úvodné slová na konci
školského roka patrili riadite-
ľovi školy Vladimírovi Targo-
šovi. Svojim príhovorom
žiakov potešil aj primátor
mesta Jozef Grapa, ktorý im
zároveň poprial, aby načerpali
mnoho síl počas prázdnin 

a vrátili sa tak oddýchnutí 
a plní elánu získavať nové
znalosti počas nového škol-
ského roku 2019/2020.

Nezabudlo sa ani na výni-
močných žiakov, ktorí boli
ocenení za úspešnú reprezen-
táciu školy na celoštátnych 
súťažiach.

• Cenu riaditeľa školy získal
Vladimír Macura z 8. B.

• Cenu primátora mesta získal
Daniel Šimek z 9. B.

• Cenu pochvala riaditeľa
školy dostala Leonie Soj-
ková z 2. A a Patrik Chylý 
z 3. A.

• Riaditeľ školy ocenil i celú
triedu 9. C.

Zároveň sa uskutočnilo aj
vyhlásenie čitateľskej súťaže
O najlepšieho čitateľa v spolu-
práci s mestskou knižnicou,
ktorými sa stali Silvia Kyze-
ková, Terézia Ďuranová, Petra
Vaňovcová, Rúth Brhelová 
a Samuel Špilák. Darčeky 
a knihy čitateľom venovalo
mesto a kysucké vydavateľ-
stvo Magma.

Dobrovoľný hasičský zbor
ocenil žiakov, ktorí navštevo-
vali hasičský krúžok a repre-
zentovali mesto Krásno na
okresných súťažiach a pomá-
hali pri mestských akciách:
Michal Beleš, Patrik Podma-
nický, Daniel Šimek, Martin
Hlavatý, Damián Ladňák, 
Rudolf Bajánek, Mojmír Pavol

Podolák, Kristián Slovák,
Tomáš Miko, Michal Miko,
Peter Kurka, Daniel Kimák,
Štefan Kurka.

Originálnym spôsobom sa
rozlúčili mladší žiaci s končia-
cimi deviatakmi, ktorí bránu
základnej školy prekročili 
poslednýkrát a od septembra
sa rozídu na rôzne stredné
školy.

Po ukončení školského
roka sa primátor mesta prišiel
rozlúčiť aj do materskej školy
s predškolákmi, z ktorých sa
stanú budúci rok prváčikovia
a odmenil ich farebným 
pexesom so zaujímavosťami 
o našom krásnom meste. 

Deviatakov i predškolákov čaká 
v septembri nový začiatok

V meste vyrastie turistická rozhľadňa

NoVá socha na cyklotrase v krásne
Na križovke cyklotrás
pri moste cez Bystricu
pribudla socha Kolesá
radosti od architekta
Ing. Stanislava Mikov-
čáka, ktorý je známym
projektantom Bystrickej
cyklomagistrály a je au-
torom viacerých kysuc-
kých rozhľadní (na
Zákopčí, v Starej By-
strici, Strečne...). 

Jedna z jeho roz-
hľadní pribudne aj 
v našom meste. Socha
Kolesá radosti sa nachá-
dza v blízkosti Cykloš-
portu pri základnej škole

a v oddychovej zóne pre
cyklistov. Je zároveň
prvou veľkou sochou v

našom meste. Má skoro
5 metrov a je vyrobená 
z kováčskej černe. 

avizovaná stavba rozhľadne, ktorá je plánovaná v osade u Jantov – Holý diel, naberá reálne kontúry. V týchto
dňoch primátor mesta Jozef Grapa spolu s autorom pripravovaného diela stanislavom Mikovčákom vytýčili
konkrétne územie krásňanskej rozhľadne.

Vizualizácie novej rozhľadne

Mladí dobrovoľní hasiči

Rozlúčka s deviatakmi
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Ste v našom meste rok, ako sa
Vám páči v Krásne a čo Vás 
zaujalo?

Áno, mám za sebou už
prvý rok pôsobenia v tejto far-
nosti. Rok, najmä ten prvý, ži-
vota na novom mieste je ešte
prikrátky čas na to, aby som
mohol urobiť nejaké kom-
plexné hodnotenie. Určite ale
už teraz môžem povedať, že sa
mi v Krásne veľmi páči a som
tu spokojný. Po pôsobení
v Čadci, kde som od júla 2016
rok vykonával diakonskú
službu a následne po ďalšom
roku kňazskej služby v Žiline
na sídlisku Solinky, som sa
veľmi tešil na tento návrat na
Kysuce.

Srdečnosť a  otvorenosť
miestnych ľudí mi je veľmi
blízka. A hoci je Krásno nad
Kysucou mestom, určite tu ne-
vládne mestská anonymita.
Ľudia sa navzájom poznajú a
pomáhajú si. Bol som milo
prekvapený, ako rýchlo pred
rokom ľudia načítali „novú
tvár“ a hneď sa mi prihovárali,
kdekoľvek ma stretli. Páči sa
mi, že aj teraz, keď ma stretnú
na ceste, v obchode či kdekoľ-
vek inde, tak ma nemajú
miestni problém pozdraviť aj
cez celú ulicu, či pristaviť sa
na pár slov, ba dokonca ma
len tak pozvať k nim do dvora
na krátky rozhovor, či niečo
dobré „zo záhradky“.

Ľahšie je spoznať a zapa-
mätať si jednu novú tvár pre
vás ako naopak pre mňa –
spoznať a zapamätať si stovky
či tisíce nových ľudí. Preto sa
mi môže občas stať, že ne-
spoznám na ulici niekoho,
hoci sa pri mne už aj viackrát
ocitol, napríklad pri svätej
spovedi. Chcel by som ale po-
dotknúť, že byť kaplánom
v  Krásne nad Kysucou pre
mňa neznamená byť tu len pre
tých „kostolných“, ale chcem
tu byť pre každého, kto na

území tejto farnosti žije. Uve-
domujem si aj, že nie je dôle-
žité len to, či som ja spokojný
s Krásnom, ale aj či je Krásno
spokojné so mnou. 

Začala Tour de Krásno,
teda kaplnková púť, je niektorá
kaplnka, ktorá Vás viac zaujala
alebo prirástla vám k srdcu?

Tour de Krásno – pre ne-
znalých tohto označenia – ide
o  letné putovanie po kapln-
kách v  jednotlivých osadách
Krásna. Prezradím vám, že je
to jedna z prvých vecí a špeci-
fík Krásna, s ktorými ma pán
dekan oboznámil ešte pred
mojím oficiálnym nástupom
do farnosti. Niekto nezaintere-
sovaný by to mohol považovať
za zbytočné „omšovanie“ na-
vyše. V  letných mesiacoch
totiž viaceré farnosti prechá-
dzajú na tzv. letný režim, kedy
majú počet svätých omší zre-
dukovaný. U nás v Krásne sa
ale deje presný opak, keď
niektoré soboty a nedele v lete
sa ešte pridáva v popoludňaj-
ších hodinách navyše svätá
omša na kaplnkách.

Z  môjho pohľadu je to
veľký dar pre nás kňazov, ako
sa dostať ešte bližšie k ľuďom
a môcť tak spoznať rodiny, či

celé rody a  klany, ktoré
z Krásna pochádzajú a niek-
torí ich členovia sa možno
počas rokov už rozutekali do
všetkých končín Kysúc, Slo-
venska či sveta. Mimoriadne
obdivujem starostlivosť,
s akou sa rodiny o jednotlivé
kaplnky starajú. A  taktiež
zápal a  pohostinnosť, ktoré
nechýbajú pri organizovaní
„malých hodov“, keď sa v tej
ich kaplnke v  ten deň slávi
svätá omša. Aj hojná účasť ve-
riacich na týchto svätých
omšiach dokazuje, že ide
o dobrú vec. Dúfam, že sa táto
krásna tradícia zachová
a možno sa niekedy dožijeme
aj vzniku nový kaplniek v osa-
dách, kde ešte kaplnky nie sú.

Priznám sa, že som ešte
nemal možnosť spoznať
úplne všetky kaplnky na jed-
notlivých osadách a preto by
som nerád spomenul nejakú
jednu konkrétnu, ktorá by mi
viac prirástla k  srdcu. Mám
rád aj presun k  jednotlivým
kaplnkám, často cez náročný
terén a prudké stúpanie. Pri
výstupe terénnym autom nás
to poriadne „vyhrká“, preto sa
vždy obzvlášť teším na tie vyš-
šie položené kaplnky – ako

krásňanská kaplnková púť

Kaplán Michal Tichý, rodák z Varína je v našej farnosti rok

Duchovné slovo: Radosť zo života

Čo vlastne znamená mať
radosť zo života? Ťažká
otázka, ktorá sa nedá odbiť
niekoľkými frázami. German
Neundorfer, náboženský spi-
sovateľ a básnik, sa pokúsil to
vyjadriť obrazne: „Príbeh,
ktorý ma už roky sprevádza
a ktorý poznám z rozličných
zbierok rozprávok a múdrych
príbehov, raz zasadený do
Orientu, inokedy do východ-
nej Ázie, ale možno ho nájsť
aj v  nemeckých rozprávko-
vých knihách, hovorí o cestu-
júcom, ktorý sa ocitá na ceste

nehostinnou krajinou. Zrazu
začuje akýsi šum; poobzerá sa
okolo seba a zbadá, že sa na
neho chystá skočiť vyhlado-
vaný tiger. Šokovaný sa vydá
na útek, potkýna sa popri
svahu a len-len že sa nezrútil
do hlbokej rokliny, keby sa
nebol zachytil o  koreň nad
priepasťou, takže bol zachrá-
nený. Lenže hore nad ním
číha tiger, pod ním je
smrteľná priepasť, a  keď sa
lepšie prizrie na koreň kríka,
o ktorý sa zachytil, zbadá, že
si na ňom striedavo pochut-

náva z  jednej strany biela
a z druhej čierna myš.

Strašná situácia a  vy sa 
určite pýtate, čo má tento prí-
beh so životnou radosťou. Ja
som ho však ešte nevyrozprá-
val do konca: Vo svojej núdzi
hľadá cestovateľ záchranu.
Objaví malý krík s  prekrás-
nymi červenými bobuľami
a podarí sa mu jednu bobuľku
odtrhnúť. A keď ju zje, úplne
zabudne na tigra a na priepasť
pod sebou, aj myši sa vytratia
z jeho myšlienok a zvolá: Nie
je život sladký?

Existujú vysvetlenia k  to-
muto príbehu, ktoré hovoria
o  tom, že tiger znázorňuje 
náhlivosť nášho života, prie-
pasť smrť, obe myši symboli-
zujú deň a noc, a teda aj čas,
ktorý sa pominie. Ale čo pred-
stavujú bobule? Myslím si, že
predstavujú chuť a  radosť 
zo života. Radosť z  prežíva-
ného okamihu.“

Rímsky kardinál Roger 
Etchegaray odpovedá na túto
otázku slovami: „Radosť zo
života? To je, ako keď znova
nájdem svoju najstaršiu spo-
mienku, spomienku na svoj
pôvod. Keď pijem z prameňa
svojho života. Keď sa neoddám
závratne vyvolávajúcemu vedo-
miu svojej ničotnosti, ale nád-
hernému vedomiu, že som
v Božích rukách... Radosť zo
života? To je, keď prídem na
chuť Bohu, ktorý mi dáva chuť
do života.“

Tešte sa zo svojho života!
Po tom, čo som toto zjavne
banálne žičenie strávil, 
odovzdávam ho ďalej všetkým
ako najkrajšie želanie.

Súčasný náboženský spiso-
vateľ Anselm Grün, benedik-
tín, definuje ovocie tejto
hodnoty slovami: „Radosť
spôsobuje, že sa nám zrý-
chľuje pulz. Spôsobuje, že 
človekom preteká energia.
Všetko nám ide rýchlejšie 
od ruky. Radosť daruje životu
ľahkosť a odníma mu to, čo je
namáhavé a  čo ho zaťažuje.
Kto koná na základe tejto 
radosti, tomu sa viac darí.
Všetko mu padne ľahšie. 
Pozemská tiaž sa stráca. 
Radosť nás pobáda, aby sme
sa niečoho chopili. Je dôleži-
tým motorom kreativity. Kto
pracuje s radosťou, ten sa tak
ľahko neunaví. Tomu sa
všetko, čo robí, premení na 
radosť.“

Táto radosť však presahuje
náš prirodzený svet, pretože
Ježiš nám prisľúbil, že nám
zotrie z očí každú slzu, ktorú
sme preňho vyronili, pretože
už nebude dôvod na plač. 
Na toto sa máme tešiť a to
nám dáva opravdivú radosť
zo života.

Požehnaný záver prázdni-
nového času a veľa radosti zo
života vám želá 

Marian Vojtek
dekan-farár

ich nazývame – vysokohorskú
prémiu.

Ktorý svätý je Vám blízky?
Keď nepočítam samot-

ného Božieho syna Ježiša,
ktorý má byť pre každého
kresťana na prvom mieste
a našu nebeskú Matku Máriu,
ktorej po Bohu patrí najväčšia
úcta, tak je to určite môj
krstný patrón sv. Michal 
Archanjel. Jeho meno v pre-
klade z hebrejčiny znamená –
kto je ako Boh – a práve to je

jednou zo základných úloh
každého človeka. Ako ľudia
sme boli stvorení na Boží
obraz podľa Jeho (Božej) po-
doby. To znamená, že každý
v sebe nosí „odtlačok“ Boha.
Máme sa teda snažiť byť Bohu
podobní. Samozrejme, to 
neznamená chcieť byť Bohu
rovní, ako po tom túžil diabol.
Byť Bohu podobní znamená
vziať si za príklad nejakú
Božiu vlastnosť a potom sa ju
snažiť čo najviac uskutočňo-

vať v rámci našich ľudských
možností. To je bezpochyby
úloha na celý život.

Okrem sv. Michala 
Archanjela mám srdci
zvláštne miesto aj pre sv. Fran-
tiška z  Assisi. Počas môjho
štúdia na žilinskom gymnáziu,
ktoré nesie jeho meno, ma
oslovil jeho pestrý život. Je to
bezpochyby „perla radosti“
medzi svätcami. S jeho živo-
tom sa spája množstvo fasci-
nujúcich udalostí a zázrakov.

No i tak František žil a zomrel
v pokore, chudobe a jednodu-
chosti. Krása jeho posolstva
spočíva práve v jednoduchosti
pred Bohom.

Mám vo veľkej obľube aj
mnoho iných svätcov, ktorí
každý iným a jedinečným spô-
sobom vytvárajú spoločne
krásnu mozaiku svätosti, čiže
Božej krásy.

(ďakujeme za rozhovor)

obľúbené sv. omše pri
kaplnkách navštevuje
veľké množstvo 
veriacich nielen z Krásna.
Konajú sa v každom
počasí a pre osadníkov 
sú zároveň hodami. 
atmosféra týchto sv.
omší je neopakovateľná 
a hlavne sú v krásnom
prírodnom prostredí. 
najbližšie sv. omše budú:
24. 8. o 17.00 hod. 
v kaplnke na stanici
25. 8. o 14.00 hod. 
v kaplnke u Kuljovských
1 .9. o 14.00 hod. 
u Gundáša
8. 9. o 14.00 hod. 
u Šustka Kalinov
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V sobotu, 27. júla 2019 sa na námestí
pred Kultúrnym domom v Krásne nad 
Kysucou uskutočnila tradičná medziná-
rodná prehliadka historických vozidiel,
BESKYD RALLYE.

Beskyd Rallye Turzovka je na veterán-
skej scéne už viac ako 20 rokov a radí sa
medzi najväčšie stretnutia veteránistov
na Slovensku, Česku, ale aj v strednej 
Európe. Podujatia sa zúčastňuje veľké
množstvo posádok z Česka a Slovenska,
ale aj z Francúzska, Nemecka, Poľska,
Maďarska a Rakúska.

Najnavštevovanejšia prehliadka vete-
ránov upútala množstvo domácich, ale 
i návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť
skvostný vozový park historických 
kúskov motorových vozidiel, ktoré boli
vyrobené pred viac ako sto rokmi. Nad-
šenci sa kochali krásou na 176 vystave-

ných historických vozidiel, ktoré svedčia
o technickej zdatnosti a ume vtedajších
výrobcov automobilov, či použitých ma-
teriálov.

Azda najviac z pomedzi všetkých ve-
teránov zaujala replika elektromobilu
DORA z roku 1906. Majiteľ tohto uni-
kátneho dopravného prostriedku ho
ochotne zložil z prívesného vozíka a 
s nadšením ho predvádzal návštevníkom
Beskyd Rallye, ktorí sa mohli na vozidle
s drevenými kolesami, pripomínajúci koč
s elektrickým pohonom previesť. Veľký

záujem prejavili najmä deti, ktoré takéto
jedinečné vozidlo videli po prvýkrát.

Podľa slov usporiadateľov veteránskej
akcie v meste Krásno bola jediná 
zastávka, kde automobil DORA išiel po
vlastnej osi a nebolo prevážané len ako
unikátny model pre obdivovateľov.

Zvláštnosťou bolo, že tento rok sa
uskutočnilo i požehnanie všetkých auto-
mobilových veteránov dekanom farnosti
Krásno nad Kysucou Marianom Vojte-
kom. Božie požehnanie nás má šťastne
sprevádzať a ochraňovať na cestách.

Historický spolok sv. Šebastiána

Budatínsky hrad, júl 2019 (členovia sú z Krásna, Varína a Oravy)

História Krásna nad Kysu-
cou siaha až do stredo-

veku a to je časť histórie, ktorá
nadchla aj historický spolok.
Krásno patrí k najstarším síd-
lam Kysúc a preto je priro-
dzené, že takýto spolok tu
vznikol. Členovia sa snažia oži-
vovať a odhaľovať históriu
tohto obdobia. Podľa nich je
dôležité, aby sme poznali svoje
korene. Vždy počas výročí

Krásna sa snažia históriu pri-
pomenúť svojim účinkovaním
na slávnostiach. Okrem Dni
mesta sa aktívne zapájajú do
programu počas Dňa detí, kde
najmenším ukazujú život rytie-
rov a chodia aj vyučovať do
škôl. Ročne absolvujú mnoho
vystúpení po celom Slovensku,
napríklad na Trenčianskom,
Považskom a ich najobľúbenej-
šom Lietavskom hrade. Sú

členmi Združenia na záchranu
Lietavského hradu, kde sa po-
dieľali pri vzniku múzea
zbraní. Zúčastňujú sa veľkých
stredovekých bitiek, v ktorých
sú v boji delostreleckou jednot-
kou, naposledy na Krásnej
Hôrke a v Žiline. Vlastnia
veľké stredoveké delo, ktoré
momen tálne najviac púta po-
zornosť návštevníkov historic-
kých eventov. 

V blízkej dobe sa zúčastnia
31. 8. na Staroslovanskej

Divinke, 7. 9. na Dni otvore-
ných dverí na Lietavskom
hrade. A pomaly sa pripra-
vujú na oslavy 695. výročia
prvej písomnej zmienky 
o Krásne nad Kysucou, ktorá
bude na budúci rok. Pomaly 
a isto sa Krásno blíži k okrú-
hlemu 700. výročiu.

Rozprávka o rytierovi počas Dňa detí v Krásne nad Kysucou, jún 2018 

Deň otvorených dverí v MM Aréne

Celý deň otvorených dverí
priniesol veľa pozitívnej ná-
lady, zábavy a zanechal množ-
stvo spomienok. V telocvični
predviedli svoje umenie diev-
čatá z Aerial Academy MM,
ktoré sa dlhodobo venujú
Pole Dance športu. Vo fitness

centre a boxermi sa predsta-
vili návštevníkom naši tré-
neri – Michal Šurin (tréning
boxu), Matej Šurin (funkčný
tréning), Ján Potočár ( skupi-
nový tréning), Vierka Krčmá-
riková (Strong by Zumba).
Roman Kužma predstavil aj

úplnú novinku na Kysuciach,
a to bezkáblový EMS systém
Vision Body na cvičenie, 
o ktorý je v súčasnej dobe
veľký záujem. 

Vonku v areáli prebiehalo
vystúpenie v podaní divadla
Na Hojdačke s predstavením
Na zemi dobre mi, ktoré upú-
talo očká detských divákov.
Malých návštevníkov ná-
sledne potešil Sníček Hugo,
známy najmä z televízie. Na-
fukovací hrad a atrakcia –
Rodeo býk, boli aj tento rok
skvelou voľbou a dokázali za-
baviť množstvo malých 
a veľkých hostí.

Počas programu primátor
mesta Krásno nad Kysucou
privítal všetkých zúčastne-
ných. Krátky príhovor mal sa-

mozrejme aj majiteľ MM
ARÉNY, Miroslav Martykán,
ktorý porozprával aj o tom,
ako sa dostal k myšlienke vy-
budovať takýto areál práve na
Kysuciach. 

Vrcholom dňa otvorených
dverí bolo vystúpenie Martina
Haricha, ktorý si pripravil
svoje známe piesne, ale pridal
aj niečo z noviniek. Podujatia
v MM aréne sa tešia veľkej
obľube.

Veterány navštívili aj naše mesto

Skupina Vrabčiar účinkuje 
v Krásne už 42 rokov. Vystrie-
dalo sa tu mnoho speváčok 
a foklórnych zanietencov, aby
uchovali náš poklad – piesne
a tradície a samozrejme tra-
dičný odev. Počas Gurmán-
skeho festivalu sa konala pre
skupinu výnimočná chvíľa,

pretože odprezentovali spolu
s pánom primátorom nové
druhé CD s názvom „Dobre
mi je dobre“. 

„Prajem mu šťastnú cestu
k poslucháčom, aby bolo po-
čúvané,“ povedal primátor
mesta a vyzdvihol, že udržia-
vajú tradície v meste už veľa

rokov. CD pozostáva z našich
krásnych piesní a kto by mal
záujem môže si ho zakúpiť
priamo u vedúcej skupiny 
p. Vierky Korhelíkovej, tel.
0904 274 193 za 6 Eur. 

Foklórna skupina Vrab-
čiar sa každoročne zúčastňuje
na podujatiach mesta, no

mesto chodí reprezentovať 
i do širokého okolia. V súčas-
nosti má skupina 17 členov.
Chystajú sa na vystúpenia 
v Kysuckom Novom Meste,
Zborove nad Bystricou i tra-
dične v skanzene vo Vychy-
lovke. Doma budú spievať
počas Ondrejovských hodov.
V januári plánujú opäť uspo-
riadať podujatie Ľudová vese-
lica, ktoré sa tešilo záujmu. 

Folklórna skupina Vrabčiar má nové CD



Sobota 27. júl 2019 sa už od ran-
ných hodín niesla v meste
Krásno nad Kysucou v duchu
športu, kedy sa uskutočnil v po-
radí 6. ročník Krásňanskej cyklo
20-tky, ktorá na štart postavila 48
pretekárov čo bolo skoro o polo-
vicu menej ako minulý rok. Trať
dlhá 20 km viedla po cyklotrase
od Kultúrneho domu v Krásne
nad Kysucou na Klubinu a späť.
Preteky otvoril primátor mesta
Jozef Grapa a poprial všetkým
pretekárom veľa šťastia.

Upršané počasie pretekom neprialo
no úderom desiatej hodiny na trať vyštar-
toval prvý pretekár. Súťažilo sa v kategó-
riách: ženy bez obmedzenia veku, muži
do 50 rokov, muži nad 50 rokov a bonu-
sovou kategóriou boli deti. Najmladším

účastníkom sa stal Martin Masaryk 
a najstarším účastníkom bol Pavol 
Targoš. Do cieľa prišli všetci pretekári 
a žiadne vážnejšie nepredvídané situácie
sa nevyskytli. Víťazom srdečne gratulu-
jeme a prajeme veľa zdravia, síl a málo
sekúnd k športovým úspechom.
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Šenk cup opäť vyhral Galacticos

„Deviaty ročník je trošku špe-
cifický, veď osem rokov pred-
tým sa hralo na starej umelej
tráve na multifunkčnom
ihrisku. Premiérovo sa hralo
na novovybudovanej umelej
tráve novej generácie, ktorá je
lepšia pre hráčov, keďže má
kvalitnejší povrch,“ povedal
počas turnaja Peter Kršiak,
jeden z organizátorov turnaja.
„Zatiaľ som nepočul nejaké
zlé slovo. Jediné, čo nás trápi,
je teplo, ale s tým sa musí
každý vysporiadať,“ pokračo-
val Kršiak.

Ako manažér mužstva Ga-
lacticos bolo jasné, komu drží
palce. Napriek tomu povedal,
že by už trofej doprial aj
inému mužstvu. Veď Galacti-
cos získava v posledných 
rokoch na domácom turnaji
jednu trofej za druhou.

Na konci dňa sa z piateho
titulu v rade tešil Galacticos
(celkovo má na konte šesť 
prvenstiev), ktorý odsunul na
druhú priečku Turistov 
z Oščadnice. Tretí skončil Slo-
venský orloj Stará Bystrica.
Súčasťou tohto športového

podujatia bol turnaj
mladých nádejí. Deti
predviedli skvelé vý-
kony, nakoniec sa z
prvého miesta tešili
chlapci z Čadce.
Peter Kršiak však
vidí najväčší zmysel
v tom, že mládežníci
prišli a ukázali to, čo
pod vedením svojich

trénerov natrénovali. „Na
športoviská treba pritiahnuť aj
mládež, to je priorita. V dneš-
nej dobe je to veľmi ťažké, ne-
môžeme sa zamerať len a len
na dospelých. Aj tento turnaj
je dôkazom, že deti majú zá-
ujem o šport, len im treba dať
šancu. Pozeral som niektoré
zápasy detí, v každom mužstve
bol nejaký šikovný hráč či
brankár. Takže to vnímam len
a len pozitívne.“

Deviaty ročník Šenk
Cupu, ktorý vznikol za po-
moci mesta Krásno nad Kysu-
cou už deväť rokov ho
organizujú Peter Kršiak a Ma-
rian Sýkora a opäť sa im vyda-
ril na jednotku. Veľká vďaka
patrí primátorovi Jozefovi
Grapovi, ktorý odovzdával
ceny a víťaznému tímu odo-
vzdal finančnú odmenu 
v hodnote 200 Eur.

V sobotu 29. júna 2019 si kopačky obuli nielen dospeláci, ale aj futbalové nádeje, ktoré si merali sily 
v rámci Šenk cup Junior. napínavé súboje odštartovali o 9. hodine. osem družstiev si zmerali sily sys-
témom každý s každým.

krásňanská cyklo 20-tka
obľúbený cestný pretek cyklo 20-tka sa konal netradične v upršanom
počasí, no napriek tomu na trať nastúpilo skoro 50 pretekárov
zo slovenska a aj z Českej republiky. 

KategóRia Muži DO 50 ROKOV
1. Vladimír KORManec, 

tatran Krásno, 28:35:880 
2. Marek VanDlíK, 

Maraton bike, 29:02:220
3. Michal šiDlO, 

Maraton bike, 29:07:990

KategóRia Muži naD 50 ROKOV
1. Zdenek šiDlO, 

Sade Sport, 28:51:140
2. Juraj OStROchOVSKý, 

Kotešová, 31:42:950
3. Jiří SeDláčeK,

SKi Jiří team, 32:04:520

KategóRia ženy
1.  Pavlińa MaRáčKOVá, 

SKi Jiří team, 34:31:450 
2. Kristína MaSaRyKOVá

Ski team Oščadnica, 36:09:930
3. Mária MaxianOVá,

Priatelia Kysúc, 36:30:950 

KategóRia Deti
1.   Matej POláčeK, Ski team Osčǎdnica,

32:57.230 
2.   Mariań PODOláK, Kraśno nad Kysu-

cou, 33:56.970 
3.   tomaś ̌JaKuš,

čadca, 36:08.460

Krásňan pokoril 
najťažší triatlon

Posila do nášho
futbalového 

mužstva z Brazílie

Futbalista Adao Everton de Souza
4. júla 2019 absolvoval prvý tréning
a o dva dni neskôr aj prvý zápas 
v krásňanskom drese. Krásno ho po
letnej príprave začlenilo do kádra.
Po úspešnej skúške je stálym hrá-
čom základnej zostavy, kde hráva
na pozíciach ofenzívny záložník,
útočník.

V sobotu 15. júna 2019 o 5. hod.
odštartoval vo Frýdku-Místku naj-
ťažší extrémny triatlon typu IRON-
MAN v Európe s názvom Grizzly-
man. Vytrvalci museli zdolať 3,8 km
plávania na otvorenej vode, 205 km
cyklistiky po Javorníckych kopcoch
a 42,5 km náročného, prevažne te-
rénneho behu, to všetko s neuveri-
teľným prevýšením 6300 m. Preteky
úspešne absolvoval Krásňan Vladi-
mír Kormanec, ktorý sa umiestnil
na 9. mieste v celkovom poradí s vý-
sledným časom 21:43:43 h, čím sa
stal prvým Slovákom, ktorý zvládol
tento najťažší triatlon Európy. Po
týždennej prestávke štartoval na
triatlone MORAVIAMAN TRIA-
TLON Otrokovice 2019, v ktorom
získal titul „železný muž“. Trať 3,8
km plávanie, 180 km bicykel 
a 42 km beh zdolal v čase 11: 21: 57
hod. V kategórii muži 35 – 39 rokov
sa umiestnil na 23. mieste.
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v sobotu 31. augusta 2019
Miesto a čas prezentácie a štartu: Námestie pred kultúrnym domom, od 7.30 do 8.00 hod.

Štartovné: 
3 Eur (deti do 15 rokov 1 Euro)
V štartovnom: občerstvenie, 
upomienkové predmety
UpOzOrNeNie:
účasť na vlastné riziko

Bližšie informácie:
jaroslav.pagac@mestokrasno.sk,
tel.: 0917 529 045
Info o osadách nájdete na stránke 

Na výber sú 3 trasy, všetky so začiatkom pri Mestskom úrade:

Spoznajte Krásňanské osady, pokochajte
sa krásnou prírodou, tradičnou ľudovou 
architektúrou a vychutnajte si očarujúce
panoramatické výhľady.

noVé poduJatieV Meste

Turistický pochod 

Sprístupnenie osád a ich
následné označenie ná-
učnými tabuľami bolo
prvým krokom mesta 
k povšimnutiu si našich
koreňov. Život v Krásne
začínal práve v osadách
a tu sa spomínajú aj naj-

starší obyvatelia. Pozor-
nosť na osady sa upria-
muje aj horským pre-
tekom Krásňanský dra-
pák a dnes prichádza
ďalšia novinka Turistický
pochod Krížom krážom
osadami. 

Objavovať skrytú krásu 
a odkazy minulosti a zažiť
ticho v krásnej prírode,
je hlavným motívom,
prečo sa vrátiť do týchto
častí mesta. Tri trasy po-
chodu majú rôznu dĺžku
a náročnosť.

Turistický oddiel HKO a mesto Krásno nad Kysucou 
Vás srdečne pozývajú na 

objavme spoločne skrytú 
krásu v krásňanských osadách

KRÍŽOM KRÁŽOM OSADAMI 

Modrá trasa
11,5 km – 4,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou ➤ U Ga-
vlasov ➤ U Šustkov ➤ U Grapov ➤ 

U Jantov ➤ Vlčov ➤ Zákysučie ➤ MsÚ
Krásno nad Kysucou

Zelená trasa 
20 km – 7,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou ➤ U Ga-
vlasov ➤ U Šustkov ➤ Vojtov vrch ➤ 

U Macurov ➤ U Drozdov ➤ Nižné
Vane ➤ Vyšné Vane ➤ Vodáreň ➤ MsÚ
Krásno nad Kysucou

Červená trasa
30 km – 11,5 hod.

MsÚ Krásno nad Kysucou ➤ U Ga-
vlasov ➤ U Šustkov ➤ Vojtov vrch ➤ 

U Macurov ➤ Dunajov ➤ U Drozdov ➤

Nižné Vane ➤ Vyšné Vane ➤ U Gašov
➤ U Šurabov ➤ Most lásky a priateľ-
stva ➤ U Kuljovských ➤ U Lastovicov
➤ Kalinový vrch ➤ U Hackov ➤ Esta-
káda ➤ MsÚ Krásno nad Kysucou

1. 2. 3.

www.osady.mestokrasno.sk

na tomto mieste 
v nasledujúcich mesiacoch

pribudne
noVá roZHľadňa


