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DO KAŽDEJ  DOMÁCNOSTI
Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou

Vyhliadková veža má byť dokon-
čená na konci augusta. Viacerí ju
už iste spozorovali zo záhrad svo-

jich domov, prípadne z chodníka alebo
cesty, keď prechádzajú Krásnom. Týči sa
nad Krásnom v osade U Jan-
tov a  vidieť ju z  viacerých
miest. Ale práve ten opačný
výhľad z  veže dolu je nád-
herný až úchvatný, čo už po-
tvrdilo viacero zvedavcov, či
ľudí znalých, ktorí navštívili
množstvo vyhliadkových veží
a našu porovnať s ostatnými
rozhľadňami.

„Aj keď stavba takejto
veže nie je jednoduchá, har-
monogram prác je dodržaný
a dokončujú sa už posledné
prá ce, či už rozvody pre ka-
merové systémy, ktoré budú
vežu monitorovať a  chrániť
pred vandalmi, alebo roz-
vody na osvetlenie, aby bol
objekt viditeľný široko-ďaleko i  mimo
mesta. Dokončujú sa práce vo vnútri
a  v  okolí vyhliadkovej veže. Tento ob-
jekt je zvláštny nielen architektúrou,
ale aj tým, že v základoch je zabetóno-

vaná časová schránka s  odkazom pre
budúcnosť. Tento odkaz je umiestnený
v oceľovej vodotesnej rúre, ktorá je za-
istená plastovým vodotesným obalom.
Obsahom časovej schrán ky je: List pri-

mátora, ktorým sa prihovára potom-
kom, nákres vyhliadkovej veže, noviny
Krásňan z júna 2020, fotografia súčas-
ného Krásna a 2, 1-eurové a 50, 20 a 10-
centové mince.  Ako symbol tohto roku

a situácie v ňom sme do schránky pri-
balili rúško,“ vysvetlil primátor.

To, kedy sa budúci potomkovia do-
stanú k týmto odkazom, nevieme. Možno
až v budúcom storočí, alebo aj neskôr.

Po otvorení budú mať predstavu, ako
sme žili my dnes v našom meste a ako
mesto vyzeralo. To, čo je pre nás prítom-
nosťou, bude pre nich minulosťou.

Text a foto: ĽP

Pre budúce generácie sme v múre
vyhliadkovej veže zanechali odkaz



Mesto Krásno nad Kysucou sa stále
rozvíja, postupne vznikali nové kul-
túrne, športové ale aj investičné ak-
cie. Rozkvet, aký mesto zažíva v po-
sledných rokoch, však nie je možné
zabezpečiť iba z vlastného rozpočtu
mesta, preto využívame mimoroz-
počtové zdroje ako sú granty, dotácie
a iné možnosti financovania. Pláno-
vacie obdobie 6 rokov sa pomaly
končí a poskytnuté financie mô-
žeme použiť do roku 2020. Mesto ich
získalo pomocou cezhraničnej spo-

lupráce Interreg SR – ČR a najmä In-
terreg SR – PL.

V utorok 7. júla 2020 sa stretol pri-
mátor mesta Krásno nad Kysucou Jo-
zef Grapa, zástupca primátora Jaro-
slav Pagáč spolu s predstaviteľmi
partnerskej obce Milówka, starostom
Robertom Pietkom a projektovým
manažérom Bartolomejom Majicze-
kom. Téma stretnutia sa týkala mož-
nosti podania spoločných žiadostí o
investície. „Na spoločnom stretnutí
sme riešili prebiehajúce projekty a

ďalšie podávanie posledných našich
projektov z poľsko – slovenskej spo-
lupráce, nakoľko čiastka, ktorá nám
zostala k dispozícii, je tesne pred vy-
čerpaním. Jedným z tradičných cez-
hraničných projektov je partnerské
mesto Gmina Milówka, s ktorou sme
zrealizovali viacero investičných pro-
jektov, či už v Krásne alebo v Poľsku.
Bolo to naše prvé stretnutie po otvo-
rení hraníc s Poľskom, ktoré boli
uzatvorené pre Covid-19," uviedol pri-
mátor Jozef Grapa.
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Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
zo dňa 3. júna 2020

MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení – Mgr. Margita Ďurišová,
PhDr. Marta Jozefíková, overova-
teľov zápisnice – Mgr. Martin On-
druška, Miroslav Škrobian a pro-
gram rokovania MZ. Hlasovanie:
ZA – 11, ospravedlnení – 1.

MZ schvaľuje v zmysle zásad hos-
podárenia s majetkom obce a v sú-
lade s príslušnými zákonmi a vy-
konávajúcimi predpismi uzatvo-
renie zmluvy o zriadení vecného
bremena medzi Mesto Krásno nad
Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02
Krásno nad Kysucou, IČO
00314072 a  to na parcely KNC
6417/168 a KNC 12802, ktoré sa na-
chádzajú v k.ú. Krásno nad Kysu-
cou, výmery budú určené geome-
trickým plánom a Reality-SK, s.r.o.
Palárikova 76, 02201 Čadca, IČO:
44078544 za účelom prechodu
splaškovej kanalizácie po pozem-
koch vo vlastníctve mesta za jed-
norazovú odplatu 3,-€/m2. Hlaso-
vanie: ZA – 9, zdržal sa – 2,
ospravedlnení – 1 

MZ pre nesplnenie zákonných
podmienok neschvaľuje žiadosť J.
Rajteka, bytom 023 02 Krásno nad
Kysucou č. 1434. Hlasovanie: ZA –
11, ospravedlnení – 1.

MZ berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení. Hlasovanie: ZA
– 11, ospravedlnení – 1

MZ neschvaľuje príspevok pre ob-
čanov už jestvujúcej zástavby ro-
dinných domov na území mesta
Krásno nad Kysucou, ktoré sa ne-
môže gravitačne napojiť na kana-
lizáciu v rámci projektu „Odkana-
lizovania stredných Kysúc.
Hlasovanie: ZA – 10, zdržal sa – 1,
ospravedlnení – 1

MZ schvaľuje 50% zníženie nájmu
nájomníkom, ktorí sú v  nájom-
nom vzťahu v priestoroch vo vlast-
níctve Mesta Krásno nad Kysucou,
a  ktoré rozhodnutím krízového
štábu mali uzatvorené svoje pre-
vádzky. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnení – 1.

Mestské zastupiteľstvo berie na ve-
domie, že správa hlavného kontro-
lóra za rok 2019 nebola predložená
z  dôvodu dlhodobej prácene-
schopnosti kontrolórky mesta.
Mestské zastupiteľstvo berie na ve-
domie správu auditora za rok
2019.Mestské zastupiteľstvo schva-
ľuje:
I. Záverečný účet obce a celoročné
hospodárenie za rok 2019 bez vý-
hrad.
II. Použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu zákon-
ného rezervného fondu vo výške
171 758,40 € a na tvorbu ostatného
rezervného fondu vo výške
386 008,26 € 
III. Tvorbu a použitie rezervného
fondu
1. Tvorba:
a/ počiatočný stav 339 787,72 €
b/ tvorba 557 766,66 €
c/ konečný stav 897 554,38 €
2. Použitie:
a/ na kapitálové výdavky v zmysle
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samo-
správy v znení neskorších predpi-
sov, b/ na úhradu bežných výdavkov
v zmysle § 36 zákona o niektorých
mimoriadnych opatreniach vo fi-
nančnej oblasti v súvislosti so šíre-
ním nebezpečnej nákazlivej ľudskej
choroby COVID – 19
IV. Strata z hospodárskej činnosti
vo výške 5 272,34 €. 
V. Hospodárenie KRASBYT s.r.o.
so ziskom vo výške 1 944,27 € 
VI. Hospodárenie Mestského pod-
niku Krásno nad Kysucou s.r.o. so
ziskom vo výške 9 637,72 €

Hlasovanie: ZA – 11, ospravedl-
není – 1.

MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta za I. štvrťrok
2020. Hlasovanie: ZA – 11, ospra-
vedlnení – 1.

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu. Hlasovanie:
ZA – 11, ospravedlnení – 1.

MZ berie na vedomie rozbor hos-
podárenia Mestského podniku
Krásno nad Kysucou, s.r.o. za rok
2019. Hlasovanie: ZA – 11, ospra-
vedlnení – 1.

MZ berie na vedomie rozbor hos-
podárenia Krasbyt, s.r.o. za rok
2019. Hlasovanie: ZA – 11, ospra-
vedlnení – 1.

MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia Krasbyt, s.r.o. za I.
štvrťrok 2020. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnení – 1.

MZ schvaľuje Plán práce mest-
ského zastupiteľstva na II. polrok
2020. Hlasovanie: ZA – 11, ospra-
vedlnení – 1.

MZ schvaľuje odkúpenie ambulan-
cie po MUDr. Z. Božekovej s tým,
že si uplatňuje predkupné právo
za cenu podľa vypracovaného zna-
leckého posudku. Hlasovanie: ZA
– 11, ospravedlnení – 1.
MZ schvaľuje dodatok č. 7 k VZN
č. 3/2015 so výške príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov v ško-
lách a školských zariadeniach zria-
dených mestom Krásno nad Kysu-
cou.

Uznesenie číslo 20/2020

Uznesenie číslo 21/2020

Uznesenie číslo 22/2020

Uznesenie číslo 23/2020

Uznesenie číslo 24/2020

Uznesenie číslo 25/2020

Uznesenie číslo 26/2020

Uznesenie číslo 27/2020

Uznesenie číslo 28/2020

Uznesenie číslo 29/2020

Uznesenie číslo 30/2020

Uznesenie číslo 31/2020

Uznesenie číslo 32/2020

Uznesenie číslo 33/2020

Mesto vyriešilo dlhoročný problém so strechou
kultúrneho domu

www . m e s t o k r a s n o . s k

Stavba Kultúrneho domu v
Krásne trvala skoro dvad-
saťročie. Po jej dokončení
sme sa všetci tešili, že bu-
deme mať dlho očakávaný
nový kultúrny dom. Žiaľ,
dlhá doba výstavby, ako aj
to, že kultúrny dom sa sta-
val svojpomocne v akcii
„Z“ rôznymi spôsobmi a že
samotný projekt kultúr-
neho domu nebol vhodný
do našich klimatických
podmienok spôsobilo, že
od začiatku dvadsaťročnej
prevádzky vznikali pro-
blémy so zatekaním stre-
chy. Vedrá a iné nádoby
boli súčasťou života v kul-
túrnom dome. Zatekanie
sa najviac prejavilo vo vý-
stavnej sieni Kysuckého
múzea. Návštevníci najmä
na jar a počas letných me-
siacov sa museli vyhýbať
kalužiam vody a nádobám
na podlahe, aby zabránili
škode na majetku a vysta-
vovaných exponátov. Pred-

chádzajúce vedenie mesta
sa snažilo vysporiadať s
týmto problémom, žiaľ ne-
úspešne. V poslednom ob-
dobí hrozilo, že sa pre-
padne sadrokartónový
strop s izoláciou nad hla-
vami návštevníkov, prí-
padne dôjde k zraneniu,
alebo k iným horším ná-
sledkom. Až teraz sa našiel
spôsob, ako tento problém
definitívne vyriešiť. V spo-
lupráci so Žilinským samo-
správnym krajom mesto
zrealizovalo úplnú rekon-
štrukciu strechy.

„Strecha na kultúrnom
dome bola v úplnom hava-
rijnom stave, drevené kon-
štrukcie strechy boli zhnité
a rozpadávali sa v rukách
pri demontáži. Preto sme
sa rozhodli urobiť novú
strechu, s novou krytinou,
podľa najmodernejších sú-
časných technológií,“ uvie-
dol primátor mesta.

Doterajšie nevhodné

riešenie, ktoré bolo použité
na pôvodnej streche, na-
miesto dreveného latova-
nia bolo nahradené drevo-
trieskovými doskami bez
vhodnej parozábrany alebo
inej zábrany proti zrážajú-
cej sa vlhkosti. Na nezaizo-
lovanej streche sme použili
moderné riešenie, ktoré
bolo časovo náročné na
prípravu i realizáciu.

„Projektová príprava
bola zdĺhavá, pretože ne-
bola dostupná pôvodná
projektová dokumentácia
na realizáciu takéhoto pro-
jektu. Sondami sme zisťo-

vali zloženie strechy, aby
sme odhalili príčinu zate-
kania strechy. Pomohli
nám projekty stavby z Me-
dzilaborského múzea An-
dyho Warhola, kde je po-
stavený taký istý kultúrny
dom. Opakovali projekt z
nášho mesta a stretli sa s
tými istými problémami. S
riešením prišiel Prešovský
samosprávny kraj, kde
mali pripravenú kvalitnú
projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu múzea,
ale o niekoľko rádov drah-
šiu ako sme previedli my
v Krásne," dodal primátor.

Prvé cezhraničné stretnutie o prebiehajúcich
projektoch
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Odkanalizovanie Stredných Kysúc pokračuje
podľa harmonogramu

Rozvoj automobilovej dopravy pri-
náša aj väčšie problémy s parkova-
ním. Mesto Krásno nad Kysucou
dlhodobo spolupracuje s odbor-
níkmi na dopravu pri riešení jed-
notlivých problematických lokalít a
snaží sa tieto problémy vyriešiť. Vý-
stavba, ktorá bola pred 30 – 40
rokmi, však nepočítala s rozvojom
autodopravy v takom rozmedzí.

V súčasnosti sa už niektoré veci
nedajú technicky optimálne vyrie-
šiť. Mesto nechce riešiť parkovné
spoplatnením tam, kde sa dá nájsť
aj iné riešenie. Preto sme dlhodobo
konzultovali s odborníkmi a hľadali
riešenie parkovania na parkovisku
pri kostole a pri pošte. Jedným z
najlepších riešení, ktoré by nespo-
platňovalo parkovanie, ale umož-
nilo by zrýchlenú výmenu voľných
parkovacích miest, je časové obme-
dzenie. Zavádza sa vo viacerých

mestách, a preto sme ho na odpo-
rúčanie odborníkov zaviedli aj my. 

Prvé parkovanie s časovým ob-
medzením je situované na parko-
visku pri kostole sv. Ondreja. Par-
kovanie je časovo obmedzené na
maximálne 2 hodiny, a to v dňoch
pondelok až piatok v čase od 7:00
do 17:00 a cez víkend v čase od
7:00 do 12:00 hod. Vodič je povinný
nastaviť na parkovacích hodinách
čas, kedy na parkovisku zaparkoval,
a parkovacie hodiny umiestniť za
čelné sklo tak, aby údaje boli čita-
teľné.

Kontrolovanie parkovacích ho-
dín bude prostredníctvom kamier,
ktoré sú umiestnené na oddelení
Mestskej polície. V prípade dlhšieho
parkovania si vodiči musia auto
preparkovať na vzdialenejšie par-
koviská, ktoré nemajú časové ob-
medzenie. Parkovacie hodiny si je

možné vyzdvihnúť na parkovisku v
predajni Elektro-komp v pracov-
ných dňoch v čase od 8:00 do 17:00,
v sobotu od 8:00 do 12:00, alebo po-
čas stránkových hodín v podateľni
na Mestskom úrade.

Týmto spôsobom sa zamedzí,
aby parkovacie miesta boli obsa-
dené dlhodobým státím, niekedy aj
viac než denným parkovaním. Tým
blokujú parkovacie miesta, ktoré
slúžia vodičom na zaparkovanie pri
návšteve pošty, kostola alebo ob-
chodných prevádzok. „Myslím si, že
dvojhodinový interval je dostaču-
júci na vybavenie svojich záležitostí,
či na nákup v jednotlivých zariade-
niach,“ uviedol primátor Jozef
Grapa. Mesto si sľubuje od zavede-
nia takéhoto parkovania rýchlejší
kolobeh automobilov, ktorý sa po-
tvrdil v iných mestách, kde sú za-
vedené časové obmedzenia. 

Najväčšia investičná akcia
Severoslovenských vodární
a kanalizácií Odkanalizo-
vanie Stredných Kysúc po-
kračuje podľa harmono-
gramu. V meste Krásno
nad Kysucou je väčšia časť
kanalizácie položená a sú
vykonané ostré prepoje a
tlakové skúšky. V spoluprá-
ci s investorom a dodáva-
teľom stavby tak môžeme
upravovať jednotlivé ulice

do pôvodného stavu, prí-
padne ich zlepšovať. Daž-
divé počasie zo začiatku
spomaľovalo práce na as-
faltovaní komunikácií.

„Dohodli sme sa, že ak
bude vyhovujúce počasie,
pokládka asfaltu sa bude
realizovať aj na ďalší ví-
kend. Tento týždeň je na-
plánované asfaltovanie
ostatných ulíc. Robili zem-
né úpravy ako dvíhanie vo-

dovodných a plynových po-
klopov a inej infraštruktú-
ry, ktorá je v komuniká-
ciách uložená. 

S pomocou Mestského
podniku sme chceli niek-
toré úseky odvodniť pomo-
cou žľabov a upravili sme
jednotlivé úseky, aby voda
netiekla, nevymývala a ne-
páchala škody na nových
komunikáciách. Aj keď je
v súčasnosti veľký prepad
finančných príjmov, z
usporených peňazí z mi-
nulých období sa snažíme
dať cesty do takého stavu,
aby boli bezpečné a pre-
vádzky schopné na desiat-
ky rokov. 

Intenzívne rokujeme s
investorom, aby pripravil
ďalšie komunikácie, ktoré
chceme povrchovo upraviť
tak, aby sa nemuseli opäť
rozkopávať na jednotlivých
úsekoch. Preto je potrebné

na uliciach urobiť ostrý
prepoj vody a kanalizač-
ných prípojok, prípadne
dokončiť opravy po tlako-
vých skúškach. Zrekon-
štruujú sa ulice v mestskej
časti Blažkov, Zákysučie, v
Kalinove, kde je ešte via-
cero frekventovaných ko-
munikácií, ktoré sú potreb-
né zrekonštruovať. 

Veríme, že celá stavba
kanalizácie bude odovzda-
ná v rámci naplánovaného
harmonogramu. Tento me-
siac je naplánované asfal-
tovanie ďalších ulíc. Pre-
vádzka vodovodu a kana-
lizácie by mala byť spuste-
ná už budúci rok. Zjedno-
duší sa tak vypúšťanie spla-
škovej vody priamo do ka-
nalizácie a nebudeme zne-
čisťovať životné prostredie,“
uviedol primátor Jozef Gra-
pa.

Zmena parkovania na parkovisku pri kostole platí
od 10. augusta 2020

Separovaný zber september – október 2020
Blažkov, Zákysučie: 7. 9. 28. 9. 12. 10. 26. 10.
Krásno: 8. 9. 29. 9. 13. 10. 27. 10.
Kalinov: 9. 9. 30. 9. 14. 10. 28. 10.

Zrekonštruovaný zberný dvor čoskoro otvoríme

Viacerí sme si počas koronakrízy
uvedomili, aké dôležité je chrániť ži-
votné prostredie. Tí, ktorí si to ešte
neuvedomili z dôvodu svojej pohodl-
nosti, prípadne prehnanej šetrnosti
a vyvážajú odpad do prírody,  poru-
šujú zákon a ničia prírodu. 

Mesto sa dlhodobo snaží vytvárať
vhodné podmienky pre triedenie od-
padu – nákupom a rozmiestnením
smetných nádob na separovaný od-
pad, zberom použitého kuchyn-
ského oleja, bezplatným odovzda-
ním kompostérov pre obyvateľov
rodinných domov a podobne. Nová
legislatíva v oblasti životného pro-
stredia ukladá porušovateľom zá-
kona nielen vyššie sankcie, ale
ukladá i ďalšie povinnosti občanom,
podnikateľom alebo mestám. 

Vedenie mesta prišlo v predstihu
s víziou, že tieto podmienky budú
musieť byť raz splnené, a preto sme
zabezpečili vhodné priestory pre
nový zberný dvor, ktorý bol dočasne
otvorený, ale nevyhovoval predsta-
vám mesta.

V rámci možností získať dotácie
z Eurofondov sme pristúpili k vybu-
dovaniu moderného zberného
dvora. Okrem vybudovania sa nain-

štalovala nová nákladná váha, ktorá
doteraz chýbala a pribudla aj novo
zrekonštruovaná budova na separá-
ciu triedeného odpadu. Na zbernom
dvore bude umiestená separačná
linka, nový lis a pre zamestnancov,
ktorí budú obsluhovať váhu a evido-
vať prijatý odpad, sme vybudovali
hygienické zariadenia. Celý areál je
oplotený. V hale bude priestor na se-
paráciu elektronického odpadu a
bielej techniky.

Do konca prázdnin mesto plánuje
spustiť do prevádzky novo zrekon-
štruovaný zberný dvor. Občania
mesta, ktorí majú trvalý pobyt na
území Krásna, budú môcť doviezť a
bezplatne odovzdať vyseparovaný
odpad, drevo, drevný odpad zo stro-
mov, sklo, plasty, kovové odpady, pa-
pier,  batérie z dopravných pro-
striedkov, bielu techniku, staré
elektrospotrebiče, textil a obuv. Ale
aj drobný stavebný materiál, a to raz
za rok, podľa platného VZN mesta,
pri drobných stavebných úpravách
bytu alebo domu.

Mesto vyvezie, prípadne uskladní
aj zmiešaný, čiže netriedený odpad
za poplatok, pričom občan zaplatí
len cenu skladočného a poplatok,

ktorý mesto musí zaplatiť štátu.
Ušetriť môže na ceste do Čadce, prí-
padne na iné skládky v okolí. Pred
otvorením zberného dvora sa zve-
rejnia na web stránke mesta bližšie
informácie o spôsobe a množstve
dovezeného odpadu.

„Tento projekt je financovaný z
fondov Európskej únie, žiaľ nebolo
možné sa v rámci tohto projektu na-
plniť všetky naše predstavy, ktoré
sme mali, či už na úpravu okolia,
pretože financie boli limitované ob-
jemom separovania v najbližších ro-
koch. To znamená, že podľa množ-
stva zvýšenia separácie odpadu boli
uvoľnené finančné prostriedky.
Vzhľadom k tomu, že pokryli len časť
potrebných investícií, museli sme
prispieť i z rozpočtu mesta. 

Zberný dvor disponuje dobrým
prístupom pre dopravné prostriedky
a môžeme rozvíjať ďalšie služby pre
občanov mesta. Dúfam, že po otvo-
rení zberného dvora sa znížia čierne
skládky, kde sú rozmiestnené foto-
pasce a ľudia budú sakcionovaní za
nelegálny vývoz odpadu. Podľa novej
legislatívy im v budúcnosti hrozí
trestné stíhanie,“ povedal primátor
Jozef Grapa.
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Oprava mosta potrvá do októbra 

Aktuálne ešte prebieha oprava mosta a čiastočne je
uzavretá cesta I/11. Doprava je riadená striedavo sve-
telnou signalizáciou. Mnoho áut využíva ako prechod
naše mesto, hlavne v poobedňajších hodinách. Pre-
mávka je zhustená a niekedy sa tvoria aj kolóny pred
semaforom. Preto zvýšte pozornosť a opatrnosť v tomto
období. V auguste by mal byť úsek prejazdný obojs-
merne. Obmedzená situácia na ceste potrvá do 18.
októbra 2020.

Dávame do pozornosti stále dostupné kompostéry pre našich občanov

Po dobrých skúsenostiach s kompostérmi v našich záhradách eviduje mesto ďalšie žiadosti občanov. Mesto
im bezplatne zabezpečí kompostér a budú si ho môcť prevziať na mestskom podniku. Doteraz sa v našom
meste rozdalo 960 kompostérov. Občania ich majú vo svojich záhradách, no nachádzajú sa aj na našich sídli-
skách. Zavedením kompostovania a týmto spôsobom separovania bioodpadu a odpadu z kuchyne sa znížil ko-
munálny odpad. Výhodou je, že za krátke obdobie do jednej sezóny sa v kompostéroch vyprodukuje kompostová
zmes, ktorá sa môže použiť ako hnojivo k ovocným stromom. Dá sa tiež rozložiť v sudoch s vodou a použiť na
biologické polievanie plodín v záhrade. Bližšie informácie a žiadosti o kompostér: Mestský podnik Krásno nad
Kysucou s.r.o., tel.: 0918 569 712, 041/381 29 36

Mesto modernizuje autobusové zastávky

„Sme veľkým dopravným uzlom. Veď zastávkou na Ráz-
cestí prejde podľa sčítania SAD mesačne 20-tisíc ľudí,“
uviedol Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou.
Mesto Krásno nad Kysucou má spolu šestnásť autobu-
sových zastávok a pred časom odštartovalo rekonštruk-
ciu dvanástich z nich, ktoré obyvatelia mesta a návštev-
níci najviac využívajú.

„Chceme, aby boli naše autobusové zastávky v jed-
notnom šate. To znamená, aby ľudia, cestujúci aj na
diaľku, vizuálne poznali, že tu sa už začína Krásno nad
Kysucou. Zastávky sú označené našimi farbami, logom
mesta a samotným názvom. Samozrejme, chceme, aby
boli moderné, presklené, nerezové. Jednoducho, aby
zodpovedali 21. storočiu,“ vysvetľuje primátor.

Mesto plánuje v rámci tohto projektu podporiť aj in-
tegrovanú dopravu. „O dopravnej situácii na Kysuciach
je asi zbytočné hovoriť. A čakajú nás ešte horšie časy. Aj

preto je naším cieľom, aby si ľudia zvykli na hromadnú
dopravu, cestovali autobusom a následne vlakom do
školy, zamestnania či na dlhšie trate,“ vysvetľuje. V tomto
smere sa už osvedčil pilotný projekt. „Zaviedli sme ho
pred dvomi rokmi, konkrétne ide o zvážanie ľudí z By-
strickej doliny či z Oščadnice. Tento projekt je dôkazom,
že keď ľudia majú rýchle a pohodlné spojenie, radi ho
využívajú a presadnú z áut do autobusov a vlakov. Vedia,
že do Kysuckého Nového Mesta alebo Žiliny sa dostanú
načas. Veď vlaky majú možno minútové meškanie,
kdežto pri ceste autom v našom regióne nikdy neviete,
koľko času strávite v zápchach.“

Práce na rozhľadni a krížovej ceste
nezastali ani počas pandémie. Fini-
šujeme a dokončujeme tieto dve
krásne diela, ktorú budú slúžiť oby-
vateľom i návštevníkom  nášho
mesta. Rozhľadňa s kamennými zá-
kladmi je vysoká 25 metrov a po-
núka návštevníkom krásne výhľady
na okolité kopce, ale predovšetkým
na pod ňou sa rozprestierajúce
mesto Krásno nad Kysucou. Origi-
nálna kalvária vedúca horskou ces-
tou pozostáva zo 14 murovaný kapl-
niek obložených kameňom s
drevenou strieškou, s osadenou ko-
vovou plastikou vo vnútri kaplnky.
Autorom projektov na obidve stavby,
ako aj autorom plastík v kalvárii je
Stanislav Mikovčák.

Vybudovanie kalvárie na tomto
mieste je myšlienkou, ktorá dozrie-
vala niekoľko rokov, ale samotná
stavba i sprístupnenie sa uskutočnila
v pre nás všetkých nevšednom roku
2020, ktorý je celosvetovo poznačený
pandémiou, akú mnohí z nás neza-
žili.

Práce, s ktorými finišujeme
Tento rok v našom meste nie je typický a musel sa prispôsobiť situácii, ktorá zasiahla celé Slovensko. V tomto čase
sme boli naučení na naše letné Top podujatia a zábavu. Všetky podujatia sme museli kvôli bezpečnosti občanov
pozastaviť, no život v meste sa napriek tomu nezastavil. 

Dostavali sme tribúnu k ihrisku s umelou trávou. No-
vej tribúne na sedenie sa najviac potešia pravdepodobne
rodičia malých futbalistov, ale aj diváci, ktorí navštevujú
prípravné zápasy žiakov, dorastencov a mužov na ume-
lom trávniku. Vzhľadom k tomu, že ich súťaž sa začína
koncom mesiaca, teda prebieha v jesennom období,
keď býva daždivé počasie a hlavný trávnik je premáčaný,
preto sa veľká časť zápasov odohrá práve na umelom
trávniku. Fanúšikovia a diváci si tak môžu pohodlne
sadnúť, nezmoknú a nemusia celý zápas stáť. 

Ďalšie aktivity a pripravované projekty
na vylepšenie služieb občanov

Podali sme viaceré projekty, vďaka ktorým môžeme po-
kračovať a vylepšovať služby pre občanov nášho mesta
i pre turistov, ktorí tu zavítajú. Z projektu dokončujeme
autobusové zastávky, strechu domu kultúry. Realizuje
sa chodník k MM aréne a pokračujeme v asfaltovacích
prácach. Máme schválený projekt na rekonštrukciu
domu s opatrovateľskou službou, v mestskej knižnici
chceme urobiť detský kútik. Pre deti plánujeme urobiť
detské ihrisko v Zákysučí. 

Rozhľadňa

Kalvária

Tribúna pri umelom ihrisku
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Letné
koronavírusové
opatrenia
Krízový štáb mesta zvolaný pri-
mátorom mesta 1. júla 2020
upravil obmedzenia: Zrušiť ob-
medzenie počtu účastníkov na
ľadovej ploche u prevádzkova-
teľa zimného štadióna, otvoriť
detské ihriská, otvoriť športo-
viská, otvoriť úrad pre verejnosť
s tým, že sa nebude merať te-
plota pri vstupe.
Naďalej platí: zakrývajte si nos
a ústa, keď kašlete a kýchate
vreckovkou, alebo ohnutým
lakťom, vykonávať pravidelné
sanitárne dni.
Zároveň upozorňujeme obyva-
teľov, aby boli opatrní a do-
držiavali všetky opatrenia
Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky:
▶ Nosme rúško všade tam, kde
je to povinné. ▶ Dbajte na pra-
videlné umývanie alebo dezin-
fekciu rúk. ▶ Pri kýchaní a ka-
šľaní použite vreckovku alebo
kýchajte do ohnutého lakťa, nie
priamo do ruky. ▶ Nevystavujte
seniorov riziku nákazy, pri
tomto ochorení sú najzraniteľ-
nejší. ▶ Ak máte príznaky ocho-
renia, vyhnite sa kontaktu s ve-
rejnosťou. ▶ Pri príznakoch
ochorenia kontaktujte telefo-
nicky svojho lekára, nechoďte
za ním osobne.

|  8Krásňan

Dňa 25. júla 2020 sa uskutočnilo v
rámci projektu „Rozvoj ochrany prí-
rodného dedičstva“ stretnutie slo-

venských a poľských turistov, ktorí
organizovali výstup na Baraniu
horu. 

Výstupu sa zúčastnilo približne
30 turistov spolu s turistickým od-
dielom HKO Telovýchovnej jednoty
Krásno nad Kysucou. Na turistickom
zraze nechýbal ani zástupca primá-
tora mesta Jaroslav Pagáč a starosta
partnerskej obce Milówka Robert
Pietka.

Pochod sa uskutočnil za pekného
slnečného počasia. Štart sa začal v
Kamesznicy a samotný výstup na Ba-
raniu horu trval cca 3 hodiny. Spo-

ločne sme sa stretli na vyhliadkovej
veži a postupne sme sa presunuli
inou trasou do Milówky. Celková
dĺžka trate bola 20km. Ukončenie
turistického pochodu sa uskutočnil
o 16.30hod. v športovom areáli.

Organizátorov a ostatných pria-
teľov prírody sme pozvali na náš
plánovaný turisticky zraz Krížom-
krážom osadami, ktorý sa bude ko-
nať 19. septembra 2020.

Slovensko-poľská turistika

Obľúbené
cyklobusy jazdia 
aj tento rok

Od 6. júna 2020 začali premávať ob-
ľúbené cyklobusy zo Žiliny až do 27.
septembra 2020. Naše mesto má kva-
litné cyklotrasy, ktoré radi využívajú
aj návštevníci z celého Slovenska. Cy-
klobusy môžu využívať, ak nechcú
prejsť celý úsek bicyklom.

Cena autobusového lístka ostáva
pre cyklistov rovnaká, priplatia si iba
50 centov za bicykel. 

A aj tento rok je možnosť zakúpe-
nia miesteniek na cyklobus prostred-
níctvom predpredajného systému
AMSBus na webovej stránke
www.amsbus.sk alebo osobne v
klientskych centrách SAD Žilina (KC
OC Mirage, AS Žilina, AS Martin, AS
Čadca). Bližšie informácie: https://sa-
dza.sk/cyklobus/

Foto: www.zilinskazupa.sk

Celé leto na cyklotrase
Krásňanskú cyklotrasu obdivujú
turisti na bicykloch, ktorí prichá-
dzajú z  celých Kysúc, ba i  spoza
hraníc kraja. Naše mesto v spojení
s okolitými obcami vytvorilo cyklo-
magistrálu. Začína sa v Krásne nad
Kysucou a ťahá sa celou Bystrickou
dolinou. Dostala príznačný názov
Bystrická cyklomagistrála. Spolu-
financovala ju EÚ z  prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho
rozvoja. Aktívnu účasť na jej vybu-
dovaní má tiež náš primátor Ing.
Jozef Grapa, pre ktorého bola od
začiatku srdcovou záležitosťou.
Mesto víta cykloturistiku. 

Cykromagistrála spája naše
mesto s poľským mestečkom Mi-
lowka. Trať rozšírili o úsek Krásno
nad Kysucou – Oščadnica. Vedie
popri rieke Kysuca a  Oščadni-
čanka. Kysucká cyklomagistrála sa
bude aktívne napájať na Vážsku cy-
klomagistrálu. Tak sa cyklotrasou
spojí krajské mesto s  Kysucami
a s Poľskom. Naše cyklotrate sa vy-
užívajú po celý rok. Ale najväčší
nával turistov zaznamenávame
v letnom období. Jazda na bicykli
je obľúbeným koníčkom mnohých
ľudí. Vitajte u nás! 

LH
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Územie Krásna sa rozkladalo na
veľkom území. Dokazuje to

metačná listina z roku 1417, v ktorej
sú zaznačené hranice Krásna.

Neskorogotická socha
Madony s dieťaťom z
konca 15. storočia je

najkrajšou sochou na
Kysuciach. Nachádzala
sa v starom drevenom
kostole, V roku 2010 sa

ju podarilo opraviť 
a dnes sa nachádza vo

Farskom kostole sv.
Ondreja. 

Vývoj pečatí, ktoré sa používali v Krásne nad
Kysucou. Najstaršia pochádza z 18. storočia a je

na nej vták na korune s dvoma ratolesťami a
nad ním sa nachádza polmesiac. Táto pečať sa

stala predlohou dnešného erbu mesta.
Katastrálna mapa Krásna, na ktorej sa nachádzajú jednotlivé
časti a osady. Sú tu zaznamenané názvy „Holi djel, Hluhaňov,

Ostrí vrch, Vlčov, Djel, Rakovka, Šuprin, Kalinov, Budin,
Zabistričie, Zakolinovo, Lazy, Hôrka... a osady Macurovia,

Sykorovia, Vyšné Vane, Nižné Vane.“ 

Prašivý most bol
najvyšším mostom,

meral skoro 20
metrov. Hovorí sa,

že sa tadeto radi
prechádzali
zaľúbenci.

Fotografia je 
z roku 1934.

Vzácnou stavebnou
pamiatkou je

historický most 
U Blažkov. Postavený

bol v rokoch 1825 –
1834. Na stavbu boli

použité riečne kamene
a kameň z lomov.

Stavali ho Krásňania
i ľudia z okolitých obcí.

Kostol sv. Ondreja bol postavený viac
do centra Krásna, na rozdiel od
dreveného kostolíka, ktorý stál 
v blízkosti rieky. Bol najväčším

kostolom na Kysuciach. V roku 1965
prebehla veľká rekonštrukcia

vnútroných priestorov.

Dňa 28. 10. 2012 bola
slávnostne otvorená

cyklotrasa bystrickou
dolinou. Naprojektovaná

bola na trati bývalej
železničky okolo rieky

Bystrice. Cyklotrasa vedie
aj popod unikátny

dvojoblúkový most. 
Na fotografii predtým 

a teraz. 

Novovek

19. storočie

19. storočie

20. storočie

21. storočie

StredovekPravek

Prechádzky storočiami
Mesto Krásno nad Kysucou si v tomto roku pripomína 695. výročie. Presne pred 695 rokmi sa prvýkrát objavil v pí-
somných záznamoch názov Krasna, neskôr Crassna. Názov obce menil svoj tvar, ako Kraszan, Kiszucza-Krászno,
Ujkrászno, Nové Krásno či Karászno. Názov Krásno nad Kysucou sa začalo používať až v roku 1930. Výročia sú
časom na spomienky a Krásno zažilo vývoj a veľké zmeny, na niektoré udalosti si isto ešte zaspomínate. Informácie a
fotografie boli použité v našej prvej knihe o Krásne nad Kysucou Prechádzky storočiami, ktorá vyšla v roku 2006. 

Zuby mamuta sa našli v rieke Kysuci, čo
dokazuje, že tieto veľké zvieratá žili aj na
našom území. Šešťmetrová mamutica sa

nachádza v expozícii Kysucké múzea 
v Krásne nad Kysucou.

Drevený most cez rieku Kysucu bol
najdlhším mostom. Postavili ho v rokoch
1903 - 1905. Spomienkou na neho je malá

kaplnka sv. Jána Nepomuckého. 

Stará želežnička viedla celou bystrickou
dolinou a dovážala pod Oščadnicu na pílu

drevo. Na trase železničky je dnes
Bystrická cyklomagostrála.

Smíchovská piváreň (pivo dovážali z Prahy),
ku ktorej patrila záhradná reštaurácia 

a jedáleň sa nachádzali v blízkosti kostola.
Varili hlavne pre dôchodcov. Hneď vedľa

bolo Kino Lipa, ktoré bolo vždy plné.
Premietali tu napríklad aj Poklad na

Striebornom jazere.

V ústredí Krásna sa nachádzali viaceré
mlyny, ktoré poháňala voda z rieky

Bystrice. Posledný zachovaný bol mlyn
rodiny Špilákových. Autobusovú

zastávku dodnes volajú Pri mlyne. 

Výstavbu Kostola Božského Srdca
Ježišovho v Kalinove začal na podnet

veriacich dekan Mons. Ondrej Sandanus.
Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol

II. 30. júna 1995 v Nitre. Kostol bol
postavený z milodarov veriacich hlavne 
z časti Kalinov a slávnostne posvätený 

20. októbra 2000. V tomto roku si
pripomenieme 20. výročie jeho posviacky.

Stavba kultúrneho domu v roku 1985 
s rozpočtom 16,7 miliónov Kčs. Stavba mala

byť dokončená v roku 1990, no trvalo to
omnoho dlhšie. Zaujímavosťou je, že budova
je zmenšenou kópiou Múzea Andy Warhola

v Medzilaborciach. 

Krásno nad Kysucou: 
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Sväté omše pri kaplnkách sú obetované 
za súčasných ako aj zosnulých osadníkov
Letné obdobie je v našom meste spojené s tradíciou
svätých omší pri kaplnkách. Na začiatku sa slúžili len
na niekoľkých miestách, no časom sa táto tradícia roz-
šírila skoro do každej osady, kde sa nachádza kaplnka
či menšia sakrálna stavba. Kaplnková púť sa začala pri
Kaplnke v Laznom potoku, kde výdatne pršalo, no na-
priek tomu dážď veriacich neodradil. Krásne prírodné
prostredie, v ktorom sa kaplnky nachádzajú lákajú
množstvo veriacich i turistov. Osadníci berú túto vzácnu
udalosť ako osadové hody a práve v tomto čase osady
doslova ožívajú. 

najbližšie sv. omše: 
sobota 22. 8. 2020 o 17.00 hod - kaplnka na stanici
nedeľa 23. 8. 2020 o 14.00 hod - kaplnka U Gašov

sobota 29.8. o 17.00 hod - U Gundášov
nedeľa 30. 8. 2020 o 14.00 hod - pri novej rozhľadni
blízko osady U jantov

nedeľa 6. 9. 2020 o 14.00 hod - šustkov - kalinov
nedeľa 13. 9. 2020 o 14.00 hod - vlčov

Kaplnka U Blažkov, 11. júl 2020Kaplnka Nižné Vane, 5. júl 2020Kaplnka v Laznom potoku, 20. jún 2020

Kaplnka pri cintoríne, 1. august 2020Kaplnka U Hacka, 26. júl 2020Kaplnka U Gavlasov, 25. júl 2020

Kaplnka U Kuljovských, 19. júl 2020Kaplnka U Sýkorov, 18. júl 2020Kaplnka U Capka, 12. júl 2020

Kaplnka U Lastovicov, 9.  august 2020Kaplnka Jedličník, 8. august 2020Kaplnka Vyšné Vane, 2. august 2020

Ducho v n é  s l o v o : Recept  na šťastný život
Aj keď ako moderní ľudia radi siah-
neme po novinkách rozličného typu,
predsa múdrosť ľudí, ktorí tu žili
pred nami, je bohatstvo, na ktoré
nemožno zabúdať. Treba sa k nej ne-
ustále vracať, pretože je odskúšaná
a pomôže nám vyhnúť sa chybným
krokom. V mnohorakých spôsoboch
sa ľuďom podarilo – možno bez
toho, aby si to uvedomili – vniknúť
do hlbín života a  nájsť slová, ktoré
otvárajú dvere do nášho vnútra. Člo-
vek vo svojej podstate totiž ostáva
tým istým: túži po šťastí.

Pri vchode do starého kostola svä-
tého Pavla v Baltimore sa nachádza
tiež takýto text. Slová pochádzajú zo
17. storočia a ešte aj dnes aktuálne
oslovujú návštevníkov a pozitívne na
nich pôsobia. Mohli by sme ho na-
zvať „Receptom pre šťastný život“.
Čo  nám všetkým tak chýba, to vo
veľkej miere obsahuje tento starý
text, ktorý vo voľnom preklade by
mohol znieť nasledovne:

„Kráčaj pokojne po svojej ceste,
uprostred unáhlenosti. Pripomínaj
si, aký pokoj spočíva v tichu. Pokiaľ

je ti to možné, bez toho, aby si sa
vzdal seba samého, pokús sa dobre
vyjsť so všetkými ľuďmi. Vyjadri
svoju pravdu pokojne a jasne! Iných
vypočuj! Aj keď sa chcú zdať viac ako
sú a málo vedia, aj oni majú právo
na svoj názor.

Vyhni sa hlasitým a  agresívnym
ľuďom: trápia ducha. Keď sa porov-
návaš s druhými, staneš sa buď se-
bavedomým alebo zatrpkneš, lebo
vždy existujú väčší alebo menší ľudia
ako ty. Buď na svoje plány práve tak
pyšný ako na to, čo si dosiahol. Maj
o svoje zamestnanie záujem. Aj keď
je skromné, je skutočným majetkom
v  premenlivom šťastí času. Buď
opatrný pri svojich obchodoch, lebo
svet je plný klamstva. Ale nebuď pri-
tom slepý pre spravodlivosť, ktorá
jestvuje.

Mnoho ľudí sa snaží o  vysoké
ciele a všade je život plný hrdinskej
odvahy. Buď sám sebou! Predovšet-
kým: nepretvaruj sa náklonnosťou,
ani nebuď cynický...

Prijmi posolstvá rokov a  taktne
pusti z  ruky veci mladosti. Posilni

silu svojho ducha, aby ťa chránil pri
náhlom nešťastí. Ale netráp sa na-
myslenými vecami: strachom a ná-
sledkami únavy a osamelosti...

Si dieťaťom univerza. Nie menej
ako stromy a hviezdy máš právo tu
byť. A či je ti to jasné alebo nie: Uni-
verzum sa rozvíja bezpochyby tak,
ako má byť.

Preto buď pokojný v  Bohu, ako-
koľvek si ho predstavuješ, o čokoľvek
sa snažíš a po čomkoľvek túžiš v hu-
lákajúcom virvare života. Ži v pokoji
so svojou dušou!

So všetkým klamstvom, trápením
a rozlomenými snami je to ešte pre-
krásny svet. Buď opatrný! Neza-
budni, o šťastie treba zápasiť!“

(Podľa knihy: Na ceste k  všed-
nému dňu)

Nuž skúsme už dnes, v  dnešnej
dobe aplikovať niektorú z týchto rád
do nášho konkrétneho života!

S Božím požehnaním prežime zo-
stávajúci čas dovoleniek a prázdnin!

Marian Vojtek, dekanDňa 28. júna 2020 sa konalo prvé sv. prijímanie, deti i rodičia boli v rúškach. 
V kostoloch naďalej platí nosenie rúška.
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Kysucká muzička
vystúpila vo Sverepci
V Sverepci neďaleko Považskej Bystrice zorganizovali
prvé veľké podujatie v regióne po uvoľnení prísnych
opatrení. Piaty ročník podujatia organizovala obec spolu
s miestnou Základnou organizáciou Slovenského zväzu
zdravotne postihnutých. Mesto Krásno nad Kysucou tam
reprezentovala naša Kysucká muzička.

„Milujeme spev, muziku, sme kamaráti a radi sa vi-
díme, už nám to veľmi chýbalo,“ povedala členka mu-
zičky Ivana Kasajová. Kysucká muzička sa rozrástla o
nových členov, takže momentálne má 9 členov. 

Aj vďaka podpore mesta a pána primátora sa zaodeli
do pekných krojov. Ak situácia dovolí, mali by sa pred-
staviť v októbri na festivale v Tepličke.

Folklórnu skupinu Vrabčiar nakrúcala televízia

90 rokov
Anna Sýkorová

85 rokov
Mária Kopasková

Česlav Bednár
Irena Plánková

80 rokov
Emília Kašubová
Anna Švábiková
Anna Ihelková

Anna Jakubcová
Mária Šadláková
Matilda Štefiková

75 rokov
Alojz Lahuta

Martin Miko
Anna Mahútová

70 rokov
Anna Kučáková
Lýdia Rábiková
Antom Kromka

Verona Kučerová
Ján Poliak

Anna Stehlová
Emil Šteininger
Marta Vilčeková

František Mihalda
Terézia Poništová
Oľga Gašperáková

Štefan Voška
Pavol Ondruška

Úmrtia
Justína Kopásková

Elena Kalmová
Irena Poláčková
Mária Pošteková

Milan Koman
Jozef Kučera

Vlastimil Stančo
Michal Kučera

Jozef Šupica
František Bielik

Anton Šuráb

Matrika – Júl, august 2020
Narodení

Filip Varsavík
Samuel Jarabica
Jasmin Labajová

Sobáše
Martin Jozefík 

a Ing. Patrícia Pagáčová

Ing. Jozef Papán, PhD.
a MUDr. Klaudia 

Hájková

Tomáš Kubala 
a Michaela 

Schlenkerová

Bc. Michal Repák 
a Mgr. Monika 

Šimčíková

Ing. Dominik Valek 
a Barbora Šusteková

Jubilanti 2020

Letný futbalový kemp

Folklórna skupina Vrabčiar natočila pásmo „U Košikára“ do televíznej relácie Kapura. Všetky Vrabčence ako aj
televízny štáb si každú minútu veľmi užívali. Malebné prostredie Skanzenu-Vychylovka znásobovalo krásne chvíle,
na ktoré budú všetci veľmi dlho spomínať. Program Kupura s našom skupinou bude odvysielaná televíziou RTVS
na jeseň tohto roku. FS Vrabčiar ďakuje mestu Krásno nad Kysucou za poskytnutú pomoc a teší sa na ďalšiu spo-
luprácu.

A. Trauerová, členka FS Vrabčiar

Mesto Krásno nad Kysucou v spolupráci s MŠK Tatran Krásno nad
Kysucou  a miestnou Detskou športovou organizáciou zorganizovali
počas mesiaca júl letný futbalový kemp, ktorý sa začal 7. júla a trval
celkovo 3 týždne. Tréningy prebiehali v pracovné dni v čase od 10
do 11:30 hod. Prihlásených bolo 30 účastníkov vo veku 6 – 10 rokov.
Vedúcim kempu bol reprezentačný tréner mládeže Mgr. Marián On-
drušek. Kemp bol zameraný na rozvoj všetkých pohybových schop-
ností, ako rýchlosť, vytrvalosť, sila, koordinácia a celkové technické
futbalové schopnosti. V neposlednom rade mali deti možnosť počas
prázdnin stráviť pohyb na čerstvom vzduchu medzi svojimi roves-
níkmi. Kemp vyvrcholil 27. júla priateľským futbalovým zápasom
s tímom FA UNITED Žilina. EK

Nový tréner A-mužstva

Naše A-mužstvo
absolvovalo tré-
ningy pod vede-
ním nového tré-
nera. Trénerskú
taktovku FK Ta-
tran Krásno 40-
ročný prevzal 
ĽUBOŠ BEREŠÍK z
Radole. Jeho ak-
tívna futbalová ka-

riéra: Kysucké Nové Mesto, MŠK Žilina
U19, MŠK Žilina "B", VTJ Malacky, Rapid
Bratislava, FK Lamač, Venglošova futba-
lová akadémia. Dosiahol trénersku licen-
ciu UEFA PRO (najvyššia licencia). Má už
15 ročnú trénersku prax. Pôsobil v r. 2005
– 2007 – Venglošova futbalová akadémia,
tréner starších žiakov, asistent trénera
ml. žiakov, v r. 2007 – 2012 – ŽSK, odbor
školstva a športu, odborný referent – me-
todik pre šport, v r. 2007 – 2009 – MŠK
Žilina – tréner prípraviek ročník – 1999.
V r. 2009 – 2012 – ŠK Juventus Žilina –
tréner prípraviek, v r. 2012 - 2015 – MŠK
Žilina – koordinátor mládeže, asistent
trénera U19 a „B“ mužov. V r. 2015 –
2017 – MFK Frýdek Místek – asistent tré-
nera A družstva, šéftréner mládeže, v r.
2017 – 2020 – Akadémia Juventus Žilina
a od r. 2020 – Krásno.
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Máme nový bežecký pretek:
Krásňanský horský polmaratón

Atletický klub Tatran Krásno nad Kysucou a Mesto Krásno nad Kysucou
zorganizovali v sobotu 25. júla 2020 polmaratón, ktorý sa začínal pri
Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kalinove, pokračoval cez osadu
U Lastovicov až na Veľkú Raču, kde sa bežci otáčali a vrátili sa naspäť
ku kostolu, kde bol aj cieľ. Pretekárom sa na začiatku prihovoril primátor
mesta Ing. Jozef Grapa a pravidlá preteku priblížil jeden z organizátorov
Ján Drahňák. Preteku sa zúčastnilo 44 bežcov, z toho 6 žien. Polmaratón
absolvovalo aj osem Krásňanov. Trať merala 21 195 m a prevýšenie bolo
895 m. Víťazom preteku sa stal Tibor Ponek z Čadce a za Krásno najlepšie
dobehol Ján Drahňák. Najmladším účastníkom polmaratónu bol Milan
Poláček. ĽP

VýsledKy súťaže

1. tibor Ponek, čadca, čas 1:46:53
2. ján jurčík, kkm čadca, 1:48:13
3. Ján Drahňák, Tatran Krásno, 1:51:26
4. Peter benčík, skalité, 1:53:16
5. marek Dudiak, ak čadca, 1:58:33
6. anton kupka, kkm čadca, 1:59:46
7. ivana Gajdošíková, bytča, 2:00:16
8. Vladimír Kormanec, Tatran Krásno, 2:06:04 
9. Peter tichý, ak čadca, 2:06:55 
10. milan slivka, tk žabka čadca, 2:07:31
11. Dávid Heglas, Raková, 2:08:21
12. jaroslav tatarana, čierne, 2:09:59
13. Filip Lehocký, Tatran Krásno, 2:11:45
14. milan lalinský, Fatranci, 2:11:56
15. Rastislav Demko, turzovka, 2:13:06
16. Pavol Murčo, Tatran Krásno, 2:14:39
17. michal mikula, ak čadca, 2:16:10
18. anna balošáková, ak čadca, 2:17:17
19. Gelačák martin, aHa čierne, 2:17:24
20. Gerát René, Fatranci, 2:17:33
21. Domovcová monika, bánovce, 2:17:53
22. balošák vladimír, stará bystrica, 2:20:12
23. kirkpatrick margita, Raková, 2:21:34
24. štefan švik, bvž, 2:22:35
25. šuška Peter, kkm čadca, 2:22:45
26. vajdiar marek, lokca, 2:24:11
27. bezák František, nitra, 2:25:09
28. michalík lukáš, čierne, 2:27:37
29. tabak milan, aC UniZa žilina, 2:27:56
30. straka marek, oščadnica, 2:31:37
31. Murcǒ Peter, Krásno, 2:33:48
32. Švancár Michal, Krásno, 2:33:48
33. mariak vladimír, staškov, 2:33:50
34. Frko juraj, čadca, 2:34:41
35. Gondek Ľudovít, čadca, 2:35:12
36. kužma Peter, čas 2:37:39
37. Poštek František, Tatran Krásno, 2:37:39
38. Polácěk milan, ošcǎdnica, 2:39:15
39. Gerátová anna, eleven Run team, 2:50:12
40. šimašek jaroslav, čadca, 2:50:16
41. Cisárik emil, kkm čadca, 3:01:09
42. ondrášová lenka, Fatranci, 3:17:51
43. ballek vladimír, nv skalité, n
44. Kadura Jozef, Krásno, N


