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Vážení spoluobčania, milí Krásňania
Neľahká situácia, ktorá už trvá niekoľko mesiacov, nám nepridáva na
pohode a okrem bežných problémov
psychicky pôsobí na nás i tento vypuklý problém s pandémiou Covid19. Zvlášť namáhavé na psychiku je,
keď pozitívne testovaný je v blízkosti
nás, prípadne priamo v rodine. Všetci
dúfame, že počet nakazených bude
kulminovať a stav pozitívnych pacientov bude klesať. Veríme, že opatrenia, ktoré sa prijímajú, začnú účinkovať
a tento stav sa bude zlepšovať.

znovu obdarovať nielen malým darčekom, ale i sa porozprávať a spoločne prežiť krásne a vzácne chvíle. V tomto
zložitom období Vám, milí naši seniori, želám najmä veľa
zdravia, rodinnej pohody a chápajúcich blízkych ľudí.

Cez víkend veľká väčšina obyvateľov absolvovala testovanie i v našom meste. Chcem Vám všetkým poďakovať za
disciplinovaný a pokojný priebeh. Zvlášť chcem poďakovať
tým, ktorí sa prihlásili na pomoc, či už ako zdravotníci,
administrátori, zamestnanci mestského úradu, ako aj mestského podniku, hasiči, ktorí počas dvoch dní boli nápomocní, aby sme to spoločne zvládli. Je od nich všetkých
veľká obeta.
Je čas Dušičiek, keď celá naša spoločnosť, ale najmä rodiny i jednotlivci si pripomínajú pamiatku našich zosnulých. Žiaľ, v týchto sviatočných dňoch v tomto roku nemôžeme navštíviť ani cintoríny, pretože musíme dodržiavať
karanténne opatrenia. Chcem Vám, milí spoluobčania, poďakovať za obrovskú ohľaduplnosť a pochopenie vážnosti
situácie.
Zvlášť zaťažkávajúcou skúškou je toto obdobie pre seniorov, ktorí sa nemôžu stretávať so svojimi blízkymi, či ísť
za svojimi záľubami. Viac sme mysleli práve na Vás pri príležitosti mesiaca októbra, ktorý je mesiacom Úcty k starším.
Po iné roky sme sa stretávali práve s vami, aby sme vyslovili
vďaku za všetko, čo ste vykonali vo svojom živote. Bolo to
v našom meste dobrým a obľúbeným zvykom.
Dovoľte mi, drahí naši seniori, aby som Vám aspoň touto
cestou zo srdca vyslovil jedno veľké Ďakujem. Jednoduché
slovíčko, ktorým by som chcel vyjadriť vďačnosť za všetky
tie dni strávené pri výchove detí, vnúčat, za vašu celoživotnú
usilovnú prácu, ale aj odovzdanie tohto najlepšieho ďalším
generáciám, a to nielen svojim deťom, ale i ostatným ľuďom
žijúcim v našom meste. Na Vašu nenahraditeľnú prácu
i nadšenie nadviazala moja i mladšia generácia a pokračovali sme vo Vašom diele. Bez Vás by sa to však nikdy nedalo.
Pevne verím, že sa znovu stretneme, že Vás budeme môcť

Ako primátor mesta Vás chcem za seba i za všetkých
svojich kolegov, pracovníkov mesta, povzbudiť. Ale predovšetkým uistiť, že urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme v nasledujúcom období túto situáciu spoločne
zvládli, a to na úrovni odbornej, technickej, ale i tej ľudskej.
Všetkým nám spolu želám, aby toto obdobie bolo už len
zlou spomienkou na časy minulé, ktoré sme úspešne spolu
prekonali a mohli sa vrátiť do pôvodného života. Želám
Vám, aby sme pomaličky blížiace sa Vianoce mohli už stráviť v širšom kruhu rodiny, bez obmedzení a prekážok.
Želám Vám, milí spoluobčania, najmä pevné zdravie, silu
do zdolávania prekážok, radosť zo života aj v týchto náročných časoch. Snáď aj tie nám môžu napovedať o tom, ako
veľmi potrebujeme blízkosť jeden druhého, vzájomné kontakty, byť súčasťou spoločenstva, patriť niekde a k niekomu.
Jozef Grapa
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V celoplošnom testovaní mesto vytvorilo
6 odberných miest, veľké poďakovanie patrí všetkým,
ktorí ochotne pomáhali
Celoplošné testovanie na Covid-19 prebehlo bez problémov a dlhého čakania. „Chcem v prvom rade poďakovať
všetkým občanom, ktorí sa prišli dať otestovať, za ich disciplínu, tolerantnosť a ústretovosť pri dodržiavaní pokynov,“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa.
Občania reagovali na výzvu mestského rozhlasu a mobilnej aplikácie, prostredníctvom ktorej sme Vás informovali, na ktorom odbernom mieste čaká menej ľudí, aby sa
zbytočne nevytvárali dlhé čakacie rady.
„Nečakanou odmenou bolo pre nás poďakovanie zdravotných sestričiek z Třineckej nemocnice. V nedeľu na
konci testovacieho dňa som im chcel v mene nás všetkých
zo srdca poďakovať, ale predbehli ma a poďakovali nám
za vytvorenie vhodných podmienok na testovanie. Všetci
zdravotníci sú pre nás hrdinovia a nielen týchto dní, sú to
úžasní ľudia, či už lekári, zdravotné sestry, medici, ale aj
administrátori, vojaci a policajti, ktorí si zaslúžia náš obdiv
a veľké ĎAKUJEM,“ povedal primátor.
V sobotu v mestskej časti Zákysučie zdravotníci zvládli
otestovať 770 ľudí v priebehu 13 hodín, čo je v podstate

malý zázrak, pretože v prepočte to vychádza, že za jednu
minútu otestovali jedného človeka. V sobotu bolo v meste
otestovaných 3701 a z toho bolo 97 pozitívnych prípadov.
V nedeľu zdravotníci otestovali 851 osôb, z toho 18 pozitívnych. Celkovo sa testovania zúčastnilo spolu 4552
ľudí (87,64%) a zaznamenali sme 115 pozitívnych prípadov, čo predstavuje 2,52%.
Vďaka patrí aj našim dobrovoľným hasičom, ktorých
ľudia možno cez deň nevideli, ale po zotmení a uzavretí
odberných miest dezinfikovali všetky priestory, aby na
druhý deň boli opäť bezpečné. Ďakujeme i potravinám
Coop Jednota za sponzorský dar v podobe dezinfekcie
a občerstvenia a taktiež Kysuckým pekárňam za sladké
koláče pre naše testovacie tímy.
„Milo nás prekvapila ľudskosť a solidarita. Zomkli sme
sa ako jeden národ pre dobro a zdravie celej spoločnosti,
chorým prajem skoré uzdravenie a zdravým pevné zdravie," uzavrel Jozef Grapa.
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Nový chodník k MM Aréne
Bezpečný presun občanov
mesta i návštevníkov do moderného športového komplexu MM Arény bol komplikovaný. Peší návštevníci
museli prechádzať frekventovanou cestou bez chodníka od zástavky na Rázcestí.
Vedenie
mesta
vyriešilo túto situáciu vý-

stavbou chodníka až k MM
Aréne a postavilo novú autobusovú zastávku priamo
pred MM Arénu.
„Mesto dokončilo výstavbu chodníka k MM
Aréne, ktorá je v dosť zložitom teréne vzhľadom na odvedenie vody, či už povrchovej alebo jednotlivých tokov,

Pred MM Arénu vedie bezpečný chodník

ktoré sa tu nachádzajú. Projekt bol technicky náročný
aj preto, že sa nejedná o klasicky chodník, ale bolo potrebné riešiť i rôzne technické problémy. Pri tomto
jednostrannom chodníku je
budovaná i stavebná časť,
ktorá je potrebná k zastavovaniu autobusov. Autobus
musí stáť mimo priestoru
komunikácie, vybudoval sa
nástupný ostrovček pre cestujúcich, prechodový chodník a vznikali ďalšie s tým
spojené technické problémy,“ informuje primátor
mesta Jozef Grapa.
Pravostranná zastávka by
mohla fungovať od nového
grafikonu, ktorý bude od začiatku decembra. Komplikovanejšia situácia je na druhej
strane, kde zatiaľ prebiehajú

Zberný dvor je skolaudovaný

N

Najväčšie odberné miesto, námestie
pred mestským úradom
Zdravotník pri vyhodnocovaní
testov v ZŠ Mládežnícka

Atypické miesto vzniklo v bowlingovej
hale v budove reštaurácie Kolkáreň
Krásňania disciplinovane a v rozostupoch
čakali na testovanie aj pri ZŠ U Blažkov

Testovať nám prišli pomôcť
zdravotníci z ČR, odberné miesto
reštaurácia Da-Sy na stanici
V ZŠ v Kalinove

ové priestory Zberného dvora
v Krásne nad Kysucou už slúžia
svojim občanom. Mesto získalo všetky
náležité povolenia, súhlasy, potvrdenia
na prevádzkovanie zberného dvora.
Upozorňujeme, že pred návštevou
zberného dvora je potrebné sa oboznámiť s podmienkami, za ktorých
zberný dvor funguje. Prevádzkový poriadok je zverejnený na webovej
stránke mesta. Nájdete tam pripomienky, čo nepatrí na zberný dvor, ale
na skládku tuhého komunálneho odpadu. Podmienkou vstupu a prevzatia
odpadu do zberného dvora je preukázanie sa dokladom o trvalom alebo
prechodnom pobyte na území mesta
Krásno nad Kysucou.
„Vzhľadom k tomu, že sme chceli
uľahčiť nakladanie s odpadom, je
možné na zberný dvor uskladniť
okrem vyseparovaného odpadu aj
zmesový odpad, ktorý bude ako stavebný odpad zo zákona spoplatnený.
Občanom sme vyšli v ústrety v tom,

že malé množstvo odpadu nebudú musieť voziť na skládku tuhého komunálneho dopadu do Čadce, ale za poplatok
ho môžu uložiť tu, na zbernom dvore,“
uviedol primátor Jozef Grapa.
Dňa 4. septembra 2020 sa uskutočnilo prestrihnutie zelenej ekologickej
pásky ako symbolu zrekonštruovaného
a rozšíreného zberného dvora za účasti
primátora mesta Jozefa Grapu a poslancov mestského zastupiteľstva.

práce na kanalizácii, a taktiež je v riešení pozemok zo
Slovenského pozemkového
fondu, ktorý sa už dlhú dobu
nevyjadril k umiestneniu
tejto zastávky. Podľa predbežného dohovoru s SAD
Žilina by na zastávke zimný
štadión zastavovali tie autobusové spoje, ktoré budú stíhať najaktívnejšiu činnosť
v aréne.
„Sme veľmi radi, že sa podarilo splniť cieľ a máme
chodník pre peších. Ďakujem za tento ústretový krok
od mesta, veď bezpečnosť
chodcov je najdôležitejšia,“
vyjadril sa majiteľ MM
Arény pán Miroslav Martykán. Celý chodník bude aj
osvetlený a povedie osvetlenie až k stredbej škole drevárskej a stavebnej.

Do ZBeRNého DVoRU pribudol nov
ý
kolesový nakladač s drvičom drobnéh
o
stavebného odpadu, pretože súčasťou
prídavných zariadení sú paletizačné
vidly
na nakladanie zlisovaného odpadu
,
nakladacia lopata na odvoz a manipul
áciu
so sypkým odpadom. Mesto zaplatilo
za kolesový nakladač 5% z obstaráv
acích
nákladov a zvyšok sa uhradil z proj
ektu
európskej únie.

Zberný dvor bude slúžiť na odobratie
odpadu, ako je sklo, plasty, drevo a drevené konáre, opratý textil a obuv, papier, biela elektronika, drobný stavebný
odpad. Veľkoobjemový odpad, ako je
nábytok, sedacie súpravy, postele, musia byť rozobraté už pri dovezení na
zberný dvor na jednotlivé položky.
Zberný dvor je kvôli situácii s Covid19 zatvorený od 26. októbra 2020 do
odvolania.
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V meste sú už vymenené všetky autobusové zastávky
Jednotné autobusové zastávky sa nám podarilo dovymieňať v priebehu mesiaca október a tak sme
prispeli k jednotnému vzhľadu zastávok v našom meste.
Sú označené erbom nášho
mesta a presným pomenovaním miesta. Jednotné sú
aj vkusné nádoby na smeti.
Moderné autobusové zastávky majú presklené vitríny s farebným motívom.
Pre čakajúcich sme ich
vyplnenili zaujímavosťami

o našom meste, pozoruhodnými pamiatkami a pribudne aj turistická mapa.
Chceme sa poďakovať
p. Milanovi Jesenskému za
ústretovosť, že sme mohli
zapustiť piliere autobusovej
zastávky na jeho súkromný
pozemok. Táto zastávka bola
problematická, pretože je
blízko cesty a je zčasti na
chodníku. Čakajúci na autobus si tak budú môcť sadnúť
i skryť sa pred dažďom.

Kompostér do každej domácnosti
Mesto Krásno nad Kysucou doposiaľ plnilo svoju povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch tým, že
zabezpečilo, aby minimálne 50% domácností kompostovalo. V dôsledku legislatívnych zmien, ktorými sa od 1. júla
2021 ruší platnosť tejto výnimky, bude nutné preukázať, že všetky domácnosti v našom meste kompostujú, či už vo
vlastnom kompostéri, alebo v tom, ktorý bezplatne obdržali od mesta.
Mesto zabezpečilo umiestnenie kompostérov pred všetky bytové domy. Obyvatelia bytov preto môžu využiť na
biologicky rozložiteľný odpad tieto zásobníky. Pre obyvateľov rodinných domov sme pripravili tlačivo Čestné prehlásenie
o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu vo vlastnom kompostovisku / návratka – kompostovanie.
Toto tlačivo je rozdelené na dve časti:
1. časť s názvom Čestné prehlásenie vyplnia občania, ktorí si neprevzali bezplatný mestský kompostér a nemajú
oň záujem. V prehlásení uvedú, že riadne kompostujú biologicky rozložiteľný odpad vo vlastnom kompostovacom
zásobníku.
2. časť s názvom náVratka – kompostovanie vyplnia občania, ktorí majú záujem o bezplatný kompostér od mesta.
Na základe obdržaných návratiek mesto vyhodnotí záujem a objedná ďalšie kompostéry.
Obyvateľov chceme preto požiadať, aby do konca novembra vyplnili a odovzdali tlačivo Čestné prehlásenie o kompostovaní biologicky rozložiteľného odpadu vo vlastnom kompostovisku / návratka – kompostovanie.
Ako formulár môžete použiť aj tlačivo uverejnené v tomto vydaní Krásňana, prípadne si ho stiahnuť na www.mestokrasno.sk, či vyzdvihnúť na mestskom úrade a Mestskom podniku krásno nad kysucou, s. r. o., kde ho zároveň
môžete i odovzdať.

Ako správne kompostovať

✂

Záhradný kompostér by mal zodpovedať potrebám záhrady – približne na 1 m2 záhrady by mal postačovať 1 liter
objemu zásobníka. Záhradný kompostér možno jednoducho vyrobiť aj z drevených paliet. Dno kompostéra je
vhodné vyplniť pletivom s očkami o priemere max. 1 cm, čím sa zabráni vniknutiu drobných hlodavcov. Je ho
vhodné umiestniť aj do zakúpených kompostérov. Na pletivo sa následne ukladá základná, min. 10 cm hrubá vrstva
uhlíkatého materiálu, napr. posekané konáre, nahnité lístie alebo slama, ktoré budú mať prevzdušňovaciu aj drenážnu
funkciu. Na túto vrstvu už môžeme umiestniť ďalšie suroviny. Na začiatok je dobré použiť štartér, aby sa prvý
materiál nainfikoval baktériami. Dobre poslúži aj dozretý kompost alebo černozem. Na to, aby sa dosiahlo kvalitné
hnojivo, je potrebné dodržiavať štyri základné pravidlá: zabezpečiť správnu surovinovú skladbu, veľkosť materiálov,
dostatočnú vlhkosť a časté prevzdušňovanie.
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Boje V SNP SMe Si
PriPoMeNuli
SPoMieNKoVou
SláVNoSťou

D

ňa 29. augusta 2020, presne
76 rokov od vypuknutia
slovenského národného povstania v roku 1944, sa v našom
meste uskutočnila pietna spomienka
na boje 2. svetovej vojny a snp. primátor krásna Jozef Grapa spolu
s místostarostom partnerskej obce
Metylovice (Čr) Janom koloničným
položili vence a vzdali úctu všetkým
padlým. pietny akt sa uskutočnil pri
pamätnej tabuli kapitána karola pagáča, ktorý zahynul počas vojny na
fronte v Odese.

po položení vencov sa prihovoril
J. Grapa: „Dnes tu stojíme, aby sme
si pripomenuli 76. výročie SNP, ktoré
bude navždy zapísane v dejinách Slovenského národa. Mnohí pamätníci
sú dôkazom, že v tomto boji sa prejavila hrdosť národa a odhodlanie
ubrániť si slobodu a právo na život.
Stali sme sa súčasťou európskeho
celku, pretože sloboda, demokracia
a spravodlivosť sú našimi hodnotami.
Jedným z najzákladnejších práv človeka je právo byť slobodným. Jednou
z najtragickejších súčastí histórie ľudstva sú udalosti, keď človek musí brá-

niť slobodu a spravodlivosť so zbraňou v ruke. SNP je smutným príbehom, no zároveň príbehom odvážnych
Slovákov, ktorí obetovali svoj život za
slobodu nášho národa, za čo im vyslovujem veľkú vďaku, česť a úctu.“
neskôr sa účastníci a návštevníci
podujatia presunuli na lúku sihôtka,
kde prebiehali ukážky bojov z 2. svetovej vojny. Mesto krásno v spolupráci s obcou Metylovice zorganizovali ukážky historických bojov z 2.
svetovej vojny, ktoré predviedol
klub vojenskej histórie Červená
hviezda z nového Mesta nad Váhom.

Zrekonštruovaný bunker na Kysuckej cyklotrase
Pre všetkých návštevníkov cyklotrasy,
ale aj pre tých, ktorí sa zaujímajú
o dejiny, bude určite zaujímavý bunker z 2. svetovej vojny, ktorý je situovaný na Kysuckej cyklotrase. Po 75 rokoch sme tam naspäť namontovali
guľomet, ktorý bol zbraňou v 2. svetovej vojne. Prispel k autenticite zrekonštruovaného úkrytu, kde je vybudovaná i malá oddychová zóna. Do
betónového bunkra sa dá vojsť a prezrieť si aj vnútro, ktoré chránilo vojakov. Vojnový bunker pripomína, že aj
toto miesto bolo strategickým a prechádzalo tadeto vojsko a bolo potrebné ho chrániť.
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Životné jubileum
90 rokov oslávila
pani Anna Sýkorová

V auguste oslávila svoje životné jubileum 90
rokov pani Anna Sýkorová. Všetko najlepšie
prišiel oslávenkyni popriať primátor mesta Jozef Grapa a poslankyňa MZ Margita Ďurišová.
Spoločne odovzdali jubilantke kytice kvetov
a darčekové koše.
Pani Anna sa na pána primátora veľmi tešila,
preto si zaspomínali na časy minulé, lebo spomienky ostávajú po celý život. Na záver milého
stretnutia nechýbal ani podpis do Pamätnej
knihy, ktorá je tak bohatšia o ďalšiu deväťdesiatročnú obyvateľku nášho mesta.
Milá oslávenkyňa, prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázali potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi
a ktorí Vám zo srdca prajú veľa zdravia, spokojnosti, porozumenia a lásky.

Zuzana Zuzčáková Gacíková
účinkovala vo Folklorike

V

televízii Folklorika sa už
predstavilo spevácke trio
Vrchárky z Kysúc, neskôr televízia
oslovila aj Zuzanu Zuzčákovú Gacíkovú, či sa podujme na natáčanie
relácie „Moje korene“, ktorá bude
do konca v skrátenej verzii odvysielaná aj v RTVS. Ide o reláciu,
v ktorej predstavujú výnimočné
osobnosti z oblastí folklóru,
športu, kultúry, choreografie,
tanca.
Natáčanie sa konalo v Krásne
nad Kysucou 13. augusta 2020
u Zuzky doma, kde vyspovedali
celú rodinku (manžela a deti). Potom išli na prechádzku na obľúbené miesto našej speváčky, odkiaľ
sa otvárala krásna scenéria nášho
mesta. Výnimočnosť nášho mesta
jej nedovolila odsťahovať sa odtiaľto, a preto tu žije aj s rodinou.
Natáčalo sa aj v osade U Jantov pri
rozhľadni, kde boli spracované ob-

razy s jej dlhoročnou kamarátkou
a učiteľkou Zdenkou Florekovou.
Zaspomínali si na časy, keď začala
chodiť do Folklórneho súboru
Drevár, v ktorom pôsobila dvanásť
rokov. Tu ju pani Zdenka zobrala
pod ochranné krídla a naučila
všetko – ako sa správne česať, ako
si správne obliecť kroj, no najmä
ju naučila naše krásne kysucké
trávnice. Natáčalo sa aj u jej rodičov, kde ich vyspovedali, aké bola
dieťa. Mama vytiahla všetky
články, ktoré kedy boli v novinách
o Zuzke, všetky diplomy z rôznych
recitačných, speváckych a moderátorskych súťaží. V neskorých hodinách šli natáčať aj do Čadce za
kapelou Veľký dom, v ktorej Zuzka
pôsobí, a zahrali aj pár piesní.
Z folklóru prešli do rockovejšej
témy. Dňa 25. októbra 2020 bol
príspevok odvysielaný v relácii
Moje korene na TV Folklorika.

Separovaný zber november – december 2020

Blažkov, Zákysučie:
Krásno:
Kalinov:

9. 11.
10. 11.
11. 11.

23. 11.
24. 11.
25. 11.

7. 12.
8. 12.
9. 12.

28. 12.
29. 12.
30. 12.
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uznesenia Mestského zastupiteľstva
zo dňa 2. septembra 2020
Uznesenie číslo 36/2020

MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení – Miloš Lastovica, Miroslav
Škrobian, Mgr. Martin Ondruška,
overovateľov zápisnice – Vojtecha
Buchtu, Mgr. Milana Jesenského
a program rokovania MZ.
Hlasovanie: ZA: 11, ospravedlnený: 1
Uznesenie číslo 37/2020

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno n. Kys. a zámer odpredaja majetku v zmysle §9a, ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení za účelom odpredaja pozemku p.č. KNC 275/2, ktorá
je totožná s parcelou EKN 9447 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 105 m2, vedená na LV 1812. Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 38/2020

MZ odročuje žiadosť Reality-Sk, Palárikova 76, 02201 Čadca o zámenu
pozemkov. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 39/2020

MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
zmien a noviel nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 1812 v k.ú.
Krásno n. Kys. z dôvodu hodného
osobitného zreteľa prenájom pozemku p.č. KNC 12609/41 – zastavané plochy o výmere 237m2, ktorá
bola vytvorená z parcely KNC
12609/31 na základe geometrického
plánu č. 34497200-1/2017 zo dňa 7.
9. 2017 vyhotoveného Ing. Ján Lapin,
Kuzmányho 1, 01001 Žilina do
nájmu STRABAG s.r.o. Mlynské
Nivy 61/A, 82518 Bratislava, IČO:
17317282 za cenu 5,- €/m2, od 03.
09. 2020 na dobu neurčitú v zmysle
ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa – prenájom pozemku, na ktorom je dlhodobo umiestnená prevádzka spoloč-

nosti Strabag. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 40/2020

MZ schvaľuje ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona SNR č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zámenu nehnuteľnosti –
pozemku vo výlučnom vlastníctve
Seko Marcel r. Seko a Mária Seko r.
Kasajová, č. 1301, Krásno nad Kysucou, PSČ 02302, SR, Podiel: 1/1 nachádzajúceho sa v k.ú. Krásno n. Kys.
a to konkrétne časť parcely č. C-KN
1077, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere cca 40 m2 na základe GP
zapísané na LV č. 1837, vedenom
Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor
– za pozemok vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája
1255, 02302 Krásno nad Kysucou,
IČO: 00314072, nachádzajúce sa v
k.ú. Krásno nad Kysucou a to konkrétne: časť parcely č. E-KN č. 9443,
zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 40 m2 na základe GP zapísaná na LV č. 3396, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny
odbor – bez vzájomného finančného
vyrovnania. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 41/2020

MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi Mesto Krásno nad Kysucou,
Ul. 1. mája 1255, 02302 Krásno nad
Kysucou, IČO 00314072 a to na parcelu KNC 12502/1, ktorá je totožná
s parcelou EKN 9464, ktorá sa nachádza v k.ú. Krásno nad Kysucou,
výmera bude určená geometrickým
plánom a Buchta Adam, bytom
02302 Krásno n. Kys. č. 1464 a manželka Barbora Buchtová, bytom
02302 Krásno n. Kys. č. 1486 za účelom uloženia inžinierských sietí
(voda, elektrika, kanalizácia) z dôvodu výstavby rodinného domu za

cenu 1,-€/m2 jednorázovo.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 42/2020

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. KNC 47/107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 50 m2, vedená na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 43/2020

MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodárenia s majetkom obce a v súlade
s príslušnými zákonmi a vykonávajúcimi predpismi uzatvorenie
zmluvy o zriadení vecného bremena
medzi Mesto Krásno nad Kysucou,
Ul. 1. mája 1255, 02302 Krásno nad
Kysucou, IČO 00314072 a to na parcelu KNC 44/31, ktorá sa nachádza
v k.ú. Krásno n. Kys., výmera bude
určená geometrickým plánom
a Dana Špiláková, SNP 1488, 02302
Krásno n. Kys. za účelom uloženia
kanalizačnej prípojky k rodinnému
domu, za cenu 1,-€/m2 jednorázovo.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 44/2020

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. KNC 12415/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
cca 30 m2, vedená na LV 1812.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 45/2020

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno n. Ky. a zámer odpredaja majetku v zmysle §9a, ods. 8
písm. e) zákona 138/1991 Zb. v plat-
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nom znení za účelom odpredaja pozemku p.č. KNC 6780/27 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere cca 113
m2, vedená na LV 1812. Hlasovanie:
ZA – 11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 46/2020

MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
mesta Krásno n. Kys. a zámer odpredaja majetku v zmysle §9a, ods.
8 písm. e) zákona 138/1991 Zb.
v platnom znení za účelom odpredaja pozemku p.č. KNC 12724/251,
ktorá je totožná s parcelou EKN
9439/2 – zastavaná plocha a nádvorie
o výmere cca 51 m2, vedená na LV
3396. Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 47/2020

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 48/2020

ZA – 11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 52/2020

MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia Mestského podniku Krásno
nad Kysucou, s.r.o. za I. polrok 2020.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 53/2020

MZ berie na vedomie hospodársky
výsledok Krasbyt-u za I. polrok 2020.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 54/2020

MZ berie na vedomie Správu o výkone kontroly – „Domáca opatrovateľská služba“. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 55/2020

MZ berie na vedomie Konsolidovanú výročnú správu Mesta Krásno
nad Kysucou za rok 2019. Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený – 1

MZ schvaľuje:
– predloženie žiadosti o poskytnutie
príspevku na základe Výzvy s kódom: IROP-CLLD-Q575-512-003,
ktorú vyhlásila MAS BYSTRICKÁ
DOLINA, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, aktivita: C1 Komunitné sociálne služby, za účelom realizácie
projektu: „Komunitné sociálne zariadenie pre oddych matiek s deťmi“
– zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci
– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v maximálnej
výške 1900,00 Eur
– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1

Uznesenie číslo 50/2020

Uznesenie číslo 56/2020

MZ berie na vedomie informatívny
rozbor hospodárenia Mesta Krásno
nad Kysucou za I. polrok 2020.Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený – 1

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:
– predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na základe Výzvy
č. OPII-2020/7/11-DOP, za účelom
realizácie projektu: „Moderné technológie pre mesto Krásno nad Kysucou“
– výšku spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa a z celkových

MZ schvaľuje zámenu pozemkov
podľa vypracovaného GP č. 40/2013
KN-C č. 6417/380-zastavaná plocha
o výmere 47 m2 vo vlastníctve Pavol
Golas, 023 02 Krásno nad Kysucou –
Kalinov 1695 za pozemok KN-C č.
6417/377-zastavaná plocha o výmere
25m2 a pozemok KN-C č. 44/125zastavaná plocha o výmere 22m2,
ktorý je časťou pozemku KN-C č.
44/45, ktoré sú vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou. Hlasovanie:
ZA – 11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 49/2020

Uznesenie číslo 51/2020

MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu. Hlasovanie:

oprávnených výdavkov projektu,
COV 384 570 Eur, 5% 19 228,50 Eur,
v súlade so žiadosťou o NFP
– vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte mesta Krásno nad
Kysucou, na zabezpečenie prevádzky
min. 5 rokov po ukončení projektu,
resp. po dobru životnosti projektu.
Hlasovanie: ZA – 11, ospravedlnený
–1
Uznesenie číslo 57/2020

MZ schvaľuje:
1. vykonanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v zmysle §23 zákona NR SR č. 31/2001 Z.z. všetky
objekty súkromných fyzických osôb
v časti mesta: Žilinská cesta, Kysucká
cesta, Ul. Karola Pagáč, Ul. Štefana
Kováča, Ul. 1. mája po MsÚ, Ul. SNP
po cintorín, Ul. Lazná, Ul. Hôrky.
2. vedúcich prehliadkových skupín
v zmysle § 24 zákona NR SR č.
314/2001 Z.z. týchto členov DHZ:
Marián Šustek, Krásno č. 247, Michal
Gábor, Krásno č. 1270, Pavol Jacek,
Krásno č. 1243, Karol Kasaj, Krásno
č. 1479, Marián Kormanec, Krásno
č. 193, Jozef Kormanec, Krásno č.
1243, Vladimír Rábik, Krásno č.
1384, František Smržo, Krásno č.
1378, Miroslav Smržo, Krásno č.
1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457,
Peter Zjavka, Krásno č. 1314, Mário
Šimášek, Krásno č. 217, Marek Chilý,
Krásno 551. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 57/2020

MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v zimnom období
2020/2021 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor. Hlasovanie: ZA –
11, ospravedlnený – 1
Uznesenie číslo 57/2020

MZ schvaľuje zmluvu o nájme a prevádzkovaní zberného dvora a poskytovaní služieb súvisiacich s nájmom,
ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
uznesenia. Hlasovanie: ZA – 11,
ospravedlnený – 1

roZhľADňA,
Z Ktorej ViDieť
hiStóriu
KráSNA
V listine z roku 1417 je opísané, kde až
siahali hranice stredovekého Krásna.
Bolo to prvé sídlo na horných Kysuciach...
Z najvyššieho poschodia vysokej rozhľadne
uvidíte, kam až tieto hranice siahali...

Dni mesta a 695. výročie
Krásna sme oslávili sv. omšou
a otvorením rozhľadne
„Tri veci rozhodli o tom,
prečo vyhliadková veža stojí
práve v osade U Jantov. Prvou je legenda o Krásne,
ktorá hovorí, že tu niekedy
dávno stála strážna veža,
ktorá signalizovala, že sa
blíži nepriateľ, druhou je povzdych hradného pána „ako
je tu krásne“ a práve vtedy
vznikol názov mesta Krásna.
Tretím atribútom je, že iba
v tejto jednej osade chýbala
letná svätá omša, tak som
splnil prianie potomkov
z tejto osady,“ povedal primátor Jozef Grapa.
Rozhľadňa sa slávnostne
otvárala a požehnávala práve
v deň, keď sme mali oslavovať 695. výročie prvej písomnej zmienky o Krásne z roku
1325. Kvôli hygienickým
opatreniam boli zrušené podujatia, a preto sa v tento

deň slávila sv. omša dekanom Marianom Vojtekom
a kaplánom Michalom Tichým. Bola poďakovaním za
ochranu a požehnanie Krásňanov a všetkých, ktorí
prídu na toto miesto. Po sv.
omši dekan Marian Vojtek
požehnal rozhľadňu a primátor Jozef Grapa spolu
s autorom rozhľadne Stanislavom Mikovčákom a zhotoviteľom p. Sýkorom prestrihli symbolicky pásku,
čím oficiálne otvorili rozhľadňu. Sv. omšu spevom

doprevádzal
spevácky zbor
Makabi a popoludnie spríjemnili FSk Vrabčiar a Kysucká muzička. Čestnú salvu
zo stredovekých diel Historického spolku sv. Šebastiána
bolo počuť až v Kalinove.
Otvorenie rozhľadne sledovalo mnoho Krásňanov
i turistov zo širokého okolia.
Rozhľadňa nad Krásnom je
nielen novou turistickou atrakciou nášho mesta, ale aj
akýmsi symbolom. Predovšetkým symbolom spojenia
zeme s nebom, symbolom
budúcnosti, ktorú vidíme
v našich deťoch, ale aj krásneho nadhľadu, ktorý je
taký potrebný v medziľudských vzťahoch.
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obľúbené kaplnkové sv. omše navštívili
tisícky veriacich nielen z Krásna

V

Krásne je už mnohoročná
pekná tradícia konania sv.
omší pri kaplnkách. Každý rok
od júna do konca leta sa môžu veriaci
zísť postupne pri každej z 19 krásňanských kaplniek a krížov. Ani tento rok
nebol výnimkou. „Tour de Krásno“ začalo v júni v Laznom Potoku a skončilo
v septembri pri kaplnke v Kalinove pri
základnej škole.
S touto tradíciou začal už dekan Ľudovít Baláži a dekan Ondrej Sandanus.
Spočiatku sa sv. omše slúžili len pri
niektorých, postupne sa ich počet za

r. 1965), U Capka (1978). Sv. omša sa
koná i pri starom kamennom kríži vo
Vlčove (1913). Novšie vybudované kaplnky a sakrálne objekty sú malá murovaná Kaplnka U Šustka v Kalinove
(1998), v osade U Lastovicov (2003),
v Jedličníku (2008), U Gaša (2008), na
stanici (2009), U Gundáša (2010),
U Hacka (2016), rozhľadňa blízko
osady U Jantov (2020).
V minulom čísle Krásňana sme priniesli reportáž z prvej časti kaplnkových sv. omší a dnes prinášame tie,
ktoré sa konali v auguste a septembri.

pôsobenia dekana Pavla Špitu rozrastal
až do dnešnej podoby. Súčasný dekan
Marian Vojtek v tradícii slávenia kaplnkových sv. omší pokračuje a v
tomto neľahkom roku ich ľudia navštevovali ešte vo väčšom počte.
Kaplnky boli postavené v rôznom
čase, najstaršia je kaplnka U Blažkov
(okolo r. 1818), zo starších je kaplnka
Nižné Vane (pred r. 1901), U Sýkorov
(1904), Vyšné Vane (1915), v Kalinove
pri základnej škole (1934), pri cintoríne
(1935), Lazný potok (1947), U Gavlasov (1950), U Kuljovských (okolo

6. septembra U Šustkov, Kalinov

13. septembra pri kríži vo Vlčove

29. augusta U Gundášov

22. augusta,
kaplnka na stanici

23. augusta, U Gašov
15. septembra 2020
v Kalinove
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ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 13

EURÓPSKA ÚNIA

Európsky fond regionálneho rozvoja

Krásno nad Kysucou

Duchovné slovo
Modlitba, ktorá mení svet a náš život

C

elý mesiac október je zasvätený
modlitbe sv. ruženca. Čas ruženca je však všade a kedykoľvek. Zvlášť v dobách veľkej núdze.
Kresťania ho brali do rúk vo veľkých
nebezpečenstvách. Dokázali ním zvíťaziť nad zlom. Ním sa šírilo dobro.
Významným medzníkom sa stal pre
sv. ruženec 16. október 2002, keď pápež
v Ríme na Svätopeterskom námestí vyhlásil „Rok ruženca“. Azda to bol najdôležitejší, pre neho samého iste najmilší akt medzi všetkými oslavami
z príležitosti jubilea svojho pontifikátu.
V tento deň vniesol znova do Cirkvi
nie ďalšiu prosebnú modlitbu, ale umenie, ako sa modliť. Na to sa skoro zabudlo; na toto umenie, ktoré Svätý
Otec akoby zachránil, aby nevyhynulo
a sa naň nezabudlo. V tom istom dekréte pridal po storočiach k ružencu
aj štvrtý cyklus. Doteraz ruženec s jeho
150 zdravasmi bolo možno nazvať „ža-

Bazilika Ružencovej
Panny Márie v novej
časti mesta Pompeje, na
fotografii počas púte našich farníkov v Taliansku. Spolu s dekanom
M. Vojtekom v septembri 2018 navštívili
okrem tohto miesta aj
Rím, Vatikán a mesto
Amalfi s ostatkami sv.
ondreja.

ltárom ľudu“ – s podobou 150 žalmov
Starého zákona, ktoré sa od stáročí
modlia mnísi a klerici. Od októbra
2002 ale ruženec vo svojej novej štvorici náhle upomína na štyri evanjeliá.
V októbri 2003, keď sa v Pompejach
mnohí stali svedkami toho, ako pápež
sv. Ján Pavol II. na svojej poslednej
ceste v najväčšej mariánskej svätyni
v Taliansku slávnostne zakončoval
„Rok ruženca“. Dokonca väzni mohli
prísť pred baziliku, aby sa s pápežom
mohli pomodliť nový štvrtý „ruženec
svetla“, ktorým pápež k doteraz trojakému vencu pridal ešte aj strieborný
jagot Jordána, kvetmi sýtu zeleň Galilejska, slávu reči na Hore, svetlo vrchu
Tábor a lesk vrchu Siona. Predovšetkým je ale ruženec „eucharistickým
ružencom“, ktorý od vôd Jordána a od
premeneného vína na svadbe v Káne
konečne nás privádza do Večeradla samého a odtiaľ ku každému najbliž-

Staroveké mesto Pompeje bolo zničené 24. augusta 79 po Kristovi. Sopka
Vezuv v blízkosti Pompejí vybuchla a zaliala kvitnúce mesto žeravou lávou.
Nové Pompeje vznikli až po 1796 rokoch. Právnik a oddaný laik Bartolo Longo
dal sľub, že postaví kostol zasvätený Ružencovej Panne Márii. Bazilika Ružencovej Panny Márie z Pompejí v celej svojej nádhere bola posvätená roku 1891.
od jej založenia ju navštevujú každoročne milióny pútnikov. Ružencovej Panne
Márii sa pripisuje tisíce vyliečení a zázrakov. Pápež Ján Pavol II. vyhlásil Bartola Longa za blahoslaveného 26. októbra 1980. Bol dominikánom tretieho
rádu, založil spoločenstvo Sestier sv. ruženca z Pompejí, domovy pre chudobných, pre siroty a pre deti väzňov.

šiemu Bohostánku ako k jednému nepreskúmateľnému tajomstvu. Aby sa
táto modlitba modlila striedavo s pápežom, veľká skupina mladých dostala
čestné miesto vpravo od tribúny, vedľa
sestričiek z Neapola a miestneho speváckeho zboru. Keď napokon na vozíku doviezli pred ikonu Madony pápeža, mnohí nemohli zadržať slzy,
plakali. Starý a chorý pápež sa usmieval, sám v sebe blažený ako dieťa, blažene spočívajúci na rukách svojej
matky, a potom vyzdvihol venček ružencových perál a začal sa so zástupom
modliť. „Čím je skutočne ruženec?“ pýtal sa pápež v Pompejách v úvodnom
slove a odpovedal: „Ruženec je kompendium evanjelia. On nás vovádza do
podstatných scén života Krista. On
nám dáva prakticky dýchať svoje tajomstvo. Ruženec je kráľovská cesta
kontemplácie. Tak videný je cestou
Márie. Kto pozná a miluje Krista viac
ako ona?“
Ruženec je modlitba, ktorá sa môže
modliť kdekoľvek, kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností. Človek, ktorý sa
ju modlieva, sa nemôže nikdy nudiť,
hovoria tí, ktorí okúsili jej ovocie. Dokonca niektorí učitelia duchovného života s úsmevom poznamenávajú, že je
dobre s ružencom zaspávať, aj keď ho
nedokončíme, ale len začneme, pretože
sa ho vraj za nás „domodlia“ anjeli.
Ružencová modlitba je geniálny
prostriedok, ako sa pozerať na „Ježiša
Krista očami jeho matky“, hovorí sv.
Ján Pavol II. „Kto vidí mňa, vidí Otca,“
povedal Ježiš naproti tomu sám. Je teda
modlitba starenky alebo starčeka
akýmsi inštrumentom nazerania na
Boha? „Je,“ hovorí Svätý Otec, a nielen
to; je to aj najlepší „vhodný prostriedok, ako posväcovať svoj život“. V jeho
ruke ale skromná šnúročka perál mení
svet. Pridajme sa k modlitbe sv. ruženca aj my. Bude to tajomstvo našej
sily a radosti.
Marian Vojtek, dekan

Milówka

Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie
bola požehnaná nová krásňanská krížová cesta
DuchoVNé
hoDNoty
NePoZNAjú
hrANice
Mesto Krásno vybudovalo novú krížovú
cestu v rámci medzinárodného projektu
v spolupráci s poľským partnerom.

K

rásne počasie na sviatok Patrónky Slovenska, stovky veriacich z Krásna aj z okolia, ale
predovšetkým spoločná modlitba a radosť z toho, že sa dielo podarilo. Takáto
atmosféra sprevádzala slávnostné požehnanie novej krížovej cesty v našom
meste.
Krížovú cestu tvorí 14 takmer
2 metre vysokých murovaných kaplniek, v ktorých je umiestnená kovová
plastika symbolicky znázorňujúca jednotlivé zastavenia. Stavba krížovej cesty
bola realizovaná v lete tohto roku.
Svoju duchovnú hodnotu začala krížová cesta niesť požehnaním dňa 15.
septembra 2020 na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Požehnal ju dekan
Marian Vojtek. Pred otvorením krížoINFORMÁCIE O KRÍŽOVEJ CESTE NÁJDETE AJ NA
KALVARIA.MESTOKRASNO.SK

vej cesty sa prihovoril návštevníkom
primátor mesta Jozef Grapa a poďakoval všetkým zainteresovaným, ktorí sa
zapojili do výstavby tohto unikátneho
diela. Podujatia sa zúčastnil aj hosť –
starosta partnerskej obce Milowka Robert Pietka.
Kaplnky a plastiky s výjavmi krížovej
cesty zhotovil Ing. Stanislav Mikovčák,
ktorý je zároveň aj projektantom krásňanskej rozhľadne. Zaujímavosťou
bolo aj divadelné stvárnenie Ježiša od
jeho odsúdenia až po smrť na kríži v
podaní členov Historického spolku sv.
Šebastiána.
Sila posolstva Ježišovej krížovej cesty
sa preniesla na každého, kto sa tejto
slávnosti zúčastnil a dala mu silu do
jeho vlastného života.

Už o niekoľko dní mohli mať všetci,
ktorí sa podieľali na realizácii tohto výnimočného projektu, veľkú radosť
z ohlasov. Prichádzali z Krásna, ale aj
z iných obcí, dokonca zo zahraničia.
Krásňanská krížová cesta sa stala obľúbeným miestom pútnikov, ktorí sa
prišli nielen prejsť, ale aj hľadať útočisko, predniesť svoje trápenia Bohu,
prosiť ho aj ďakovať.
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úspechy našich vzpieračov pokračujú

extrémny prekážkový beh GorAlMAN
sa konal prvýkrát v našom meste

V poslednú septembrovú sobotu 2020
odštartoval na pravé poludnie nultý
ročník preteku GORALMAN primátor
mesta Jozef Grapa.
„Preteky boli veľmi náročné, keďže
nám počasie neprialo, bolo veterno
a daždivo. Teplota vzduchu dosahovala
len okolo 10 °C a terén bol značne premočený. Našťastie všetci pretekári prišli
do cieľa bez vážneho úrazu. Niektorí sa
stihli vďaka prekážkam neplánovane
okúpať v rieke, ale verím, že ich to iba
povzbudilo k rýchlejšiemu šprintu do
cieľa. Obdivujem ich výkony a vytrvalosť
po tak náročnej trati, ktorá tu v Krásne
ešte nebola na žiadnom športovom podujatí,“ uviedol primátor J. Grapa.
Celkovým víťazom sa stal domáci
Krásňan Ján Drahňák časom 1 hod. 09
min. 24 sek., ktorému ďakujeme za
skvelú reprezentáciu mesta a aj za po-

stavenie náročnej prekážkovej dráhy
a označenie trasy pretekov.
„Myšlienka zorganizovať pretek sa
zrodila minulý rok na Krásňanskej desiatke, počas debaty z Lacom Sventekom. Trať aktuálnych pretekov sa začínala od kultúrneho domu smerom
ku kaplnke v osade U Gavlasov. Odtiaľ
pokračovala k vyhliadkovej veži. Späť
sa schádzalo ku krížu pri osade U Gavlasov smerom ku starému domu a naspäť k priepustu gavlasovského potoka.
Odtiaľ na cyklotrasu, kde bola najväčšia a najťažšia porcia prekážok. Záver
trate bol opäť na námestí pred kultúrnym domom, kde čakalo pretekárov
zhruba desať posledných prekážok
a cieľ,“ informoval Ján Drahňák. Ocenenie si prebral aj najstarší účastník
Ján Ďurin z Nitry časom 1 hod. 35 min.
22 sek.

Výsledky podľa
vekovej kategórie:
MUŽI do 40 rokov:
1. Ján Drahňák
2. Marián Maňko
3. Milan Hujka
MUŽI nad 40 rokov:
1. Ladislav Sventek
2. Jozef Krajíček
3. Marcel Turanský

Víťazi Goralmanu 2020 v Krásne

ŽENY:
1. Jana Bucková
2. Erika Mackenzie
3. Kateřina Havlová
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Poláčkovci, Patrik Poštek, Matej Adámek, Adam Jesenský
a Vladimír Kubala. Súťažilo sa
v jednotlivých kategóriách.
Do 73 kg štartovali dvaja
pretekári: Vladimír Kubala,
jeho výkon stačil na 3. miesto,
a Adam Jesenský, ktorý získal
prvé zlato pre klub.

Poďakovanie patrí aj Ladislavovi
Sventekovi, ktorý sa aktívne pričinil
o budovanie prekážok v športovom
centre a mobilných prekážok na námestí pred mestkým úradom.
„Goralman je náročný horský beh,
s náročnými horskými prekážkami,
ktorý preverí tvoje možnosti a limity
a zistí, či si pravý horal/horalka – goral/goralka – GORALMAN. Tento
druh športu vznikol ako odozva na
testy elitných ozbrojených jednotiek,
ale trochu zábavnejšou formou.
V tomto športe musíte vedieť všetko –
byť rýchly i vytrvalý, mať silu, obratnosť
i rovnováhu, vedieť plávať, liezť, byť
otužilý,“ uviedol Ladislav Sventek, držiteľ viacerých titulov Majstra sveta
a Majstra Európy v prekážkovom behu.

V prvej skupine štartoval aj
Matej Adámek, ktorý nebol
hodnotený na MSR, ale jeho
výkon sa započítaval do finále
družstiev. Marian Poláček
štartoval v kategórii do 81 kg.
Jeho výkon stačil na 8. miesto.
Patrik Poštek štartoval do 96
kg. Jeho výkony mu priniesol
2. miesto. Peter Poláček pre
zranenie štartoval len v družstve. Jeho výkon bol najlepší
z Krásna, vo finálovom kole
skončil na 4. mieste družstiev.

V košiciach sa konali Msr
mužov a zároveň prebiehalo
finále extraligy
V sobotu 10. 10. 2020 sa konali v
Košiciach MSR mužov a zároveň prebiehalo finále extraligy mužov. Krásno
reprezentovali bratia Marian a Peter

krásnO VybOJOValO:
1. miesto – A. Jesenský
2. miesto – P. Poštek
3. miesto – V. Kubala
v jednotlivcoch.
Ako družstvo sme skončili na 4.
mieste výkonom 3016,3347 sin. b. po
dvoch skrátených kolách.

Msr ml. žiakov v Dolnom
kubíne
Začiatkom októbra 2020 sa v Dolnom Kubíne konali MSR mladších žiakov a zároveň druhé kolo ligy, kde sme
mali zastúpenie v dvoch družstvách.
Krásno reprezentovalo až 12 pretekárov, pre niektorých to bola prvá súťaž –
Jakub Hajný, Šimon Poláček, Jožko Filípek, Radko Maslík, Juraj Parišek, Jakub Rábik, Dominik Jedinák, Rene Nekoranec, Matej Capek, Daniel Kimák.
Jakub Rábik si počínal najlepšie do
55 kg. Pre Krásno získal prvú zlatú medailu. Druhý najlepší výkon súťaže!
Dominik Jedinák štartoval do 61 kg
a vyhral 1. miesto. Rene Nekoranec
štartoval do 67 kg, pre Krásno vybojoval tretiu zlatú medailu a 4. najlepší
výkon súťaže. V kategórii + 67 Daniel
Kimák skončil na 2. mieste.
V poslednej skupine sa predstavili
dievčatá. Reprezentovali Laura Brodová, Viktória Madajová získala 4.
zlatú medailu výkonom. Ako družstvo
A vyhralo druhé kolo a kraľuje na čele
tabuľky po dvoch kolách. Družstvo B
v tomto kole skončilo v strede na 6.
mieste výkonom 1062 sin. b. z 12 družstiev.
Poďakovanie patrí všetkým za
skvelú reprezentáciu a pekné výkony,
ktoré predviedli na súťaži.

Krásňanské mrože začali novú sezónu 2020 – 2021
Celkové výsledky:
1. Ján Drahňák
2. Ladislav Sventek
3. Jozef Krajíček
4. Marián Maňko
5. Marcel Turanský
6. Milan Hujka
7. Ján Rajčok
8. Ján Ďurin
9. Jana Bucková
10. Erika Mackenzie
11. Kateřina Havlová
12. Tobias Marguš
13. Sebastián Komár
14. Jere Marjamäki
15. Timotej Murgaš
16. Róbert Neuwirth

1h 09m 24s
1h 10m 30s
1h 12m 08s
1h 13m 07s
1h 26m 34s
1h 30m 40s
1h 33m 51s
1h 35m 22s
1h 35m 42s
1h 47m 24s
2h 03m 34s
2h 04m 32s
2h 06m 32s
2h 14m 01s
2h 14m 57s
2h 16m 30s

D

ňa 4. októbra 2020 otužilci z Krásna nad Kysucou
začali novú sezónu 2020 – 2021 v zasnežovacej nádrži v lyžiarskom stredisku Snowparadise Veľká
Rača. Na otvorení sa zúčastnilo 13 členov oddielu a ich
sympatizanti.
Na úvod sa už tradične prihovoril náčelník krásňanský
mrož Milan Kubatka.
Otužilci neskrývali radosť, že sa po pol roku opäť stretli
a viedli družné rozhovory. Počasie bolo vhodné na prvé
plávanie, teplota vzduchu 15,5°C a vody 13,7°C.
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Do našich osád sa prešlo skoro 200 turistov

V sobotu 19. septembra 2020 sa v meste uskutočnil 1. ročník turistického pochodu Krížom-krážom osadami mesta.
Podujatie zorganizoval Turistický oddiel HKO v spolupráci s mestom Krásno v rámci projektu Interreg PL-SK
„Duchovné hodnoty nepoznajú hranice“.
Turistov privítalo chladnejšie slnečné počasie. Túto možnosť využili aj turisti zo širokého okolia. Niektorí docestovali
až z Liptovského Hrádku, Žiliny, Popradu a Trnavy.
„Trasa je vyznačená turistickými značkami a vyšliapanými chodníkmi. Vybrať si môžete z troch trás – modrá,
zelená a červená. Novinkou tento rok bola možnosť navštíviť
novovybudovanú rozhľadňu v osade U Jantov a Kalváriu,“
spresnil zástupca primátora Jaroslav Pagáč.
Najdlhšiu trať 30 km zdolalo len niekoľko turistov, medzi
nimi Milan Halagačka, Peter Murčo, ktorí prešli 33,38 km

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

v časovom horizonte 3 hod. 56 min. 54 sek. rýchlou chôdzou a behom. Medzi ďalších patrí pán Felcan, pani Červená, domáci Krásňania – manželia Paučovci, pani Olšová
a rodina Murčová.
Krásna príroda, zachované drevenice, prícestné kríže
a kaplnky, studničky s pitnou vodou robia naše osady atraktívnymi. Je to bohatstvo, ktoré chodia ku nám obdivovať
návštevníci z celého Slovenska. Vysoká účasť na turistickom
pochode zaradila toto podujatie k žiadaným.

EURÓPSKA ÚNIA

Krásno nad Kysucou

Milówka

