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Tak isto ako aj iné mestá aj Krásno nad Kysucou očakávalo, komu bude tento rok patriť titul Prvého občana v
roku 2017. Dňa 7. januára 2017 sa narodil Matejko Bíro, ktorý sa narodil ako druhorodený syn do rodinky
Bírovcoch. Mamina Majka ocino Jaroslav s bračekom Miškom sa druhému chlapovi do rodiny potešili. Matejko
sa narodil ráno o 03.15 hoine, meral 52 cm a vážil 3400 g. Prvého občana mesta prišiel ako každý rok pozdraviť
primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý odovzdal mamičke kyticu kvetov, darčekový kôš oteckovi a finančný
darček bábätku. Poprial im najmä veľa zdravíčka, lásky a trpezlivosti pri výchove ich dvoch ratolestí.

1/2017 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Prvý občan mesta 

Vláda Slovenskej republiky na výjaz-
dovom zasadnutí 5. decembra 2012 v
Krásne nad Kysucou vypočula požia-
davky, ktoré predniesli primátori a
starostovia, pripravila a schválila har-
monogram výstavby D3. Aj keď sa
niektoré termíny vždy nepodarilo
dodržať, práce na príprave výstavby
celej diaľnice pokračovali s malým, či
väčším oneskorením. Robí sa úsek
Poľská hranica – Svrčinovec, ktorý už
v tomto roku bude odovzdaný do
prevádzky. Taktiež sa realizuje úsek z
opačného konca Strážov – Brodno a v
tomto roku sa začala výstavba úseku
Svrčinovec – Čadca – Bukov. Tieto tri
úseky boli pripravené za bývalej
vlády Roberta Fica a bývalého vede-
nia Ministerstva dopravy.
Vypracované boli projektové doku-
mentácie, boli vydané stavebné povo-
lenia, majetko-právne vysporiadanie i
finančné zabezpečenie. Žiaľ nové
vedenie ministerstva už v tomto
tempe nepokračuje a tomuto úseku
nedáva takú prioritu aká bola
Kysuckej diaľnici venovaná doteraz.

Preto sa primátori a starostovia celých
Kysúc rozhodli zabojovať za výstavbu
diaľnice i formou petície, ktorá by
podporila oprávnenú požiadavku
všetkých Kysučanov. Veď problém
diaľnice je problémom celých Kysúc,
nielen tých obcí cez ktoré prechádza,
ale na diaľnicu sa napájajú i občania
makovskej doliny, bystrickej doliny, či
občania z Lodna, prípadne Nesluše a
Rudiny. Veľa ľudí cestuje za prácou do
INA Kysucké Nové Mesto, automobil-
ky KIA Žilina, subdodávateľov ako sú
MOBIS alebo ďalšie firmy, ktoré sú v
dolnej časti Kysúc, prípadne do
Žiliny. Ale do krajského mesta chodí
veľa občanov nielen za prácou ale i
vybavovanie v rámci štátnej správy,
prípadne riešenie problémov napoje-
nia vodovodov, kanalizácie, elektriky
či plynu, veľa študentov chodí i do
stredných prípadne vysokých škôl a
doprava už pri malej nehode kolabuje
a nestíhajú prísť načas za svojimi
povinnosťami. Spomalenie alebo už
zastavenie výstavby diaľnice kompli-
kuje život nám všetkým a preto samo-

správy, ale aj podnikatelia organizujú
petíciu, ktorá by mala presvedčiť
ministra dopravy aby prehodnotil
plánované termíny na dostavbu diaľ-
nice D3 medzi Čadcou a Žilinou.

Prosíme občanov, ktorí chcú podpo-
riť urýchlenie výstavby diaľnice,
majú možnosť podporiť túto petíciu
svojím podpisom na petičnom
hárku, ktoré sú umiestnené vo vesti-
bule mestského úradu na prízemí.
Prípadne elektronicky na webovej
stránke petičného výboru -
www.d3prekysuce.sk

Touto petíciou chceme vyjadriť pod-
poru návrhu ústavného zákona tzv.
dlhovej brzdy, ktorý by umožnil
navýšenie finančných zdrojov na
výstavbu diaľnic. Veď ľudské životy,
ktoré na terajšej ceste I/11 už teraz
boli obetované sa mohli sa zachrániť
a žiadne peniaze ich nenahradia.
Naposledy v januári takouto tragé-
diou bola havária rodiny z Rakovej
kde zahynuli 3 členovia z tejto rodiny.

Diaľnica medzi Čadcou a Žilinou je nutná
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Spoločnosť Hyunnam SK s. r. o. po viac ako ročnom
pôsobení v meste Krásno sa rozhodla rozšíriť výrobu v
našom meste a investovať približne 17 miliónov Eur na
výstavbu novej výrobnej haly, ktorá vytvorí v priebehu
tohto a budúceho roku okolo 240 nových pracovných
miest. K tomuto záveru bola ústretová aj vláda SR,
ktorá podporila tento projekt v meste Krásno nad
Kysucou investičným stimulom, a to najmä daňovou
úľavou. To, že táto investícia je dlhodobá, svedčí aj
požiadavkám investora rozložiť tieto úľavy v časovom
horizonte po dobu piatich rokov.

Rozšírenie výroby je ocenením spolupráce a prístupu
mesta, ktoré primátor mesta Ing. Jozef Grapa prezento-
val vo svojich vyjadreniach. Priemyselný park sa napĺ-
ňa novými investíciami a s ďalšími investormi sa
momentálne rokuje. Aj keď nezamestnanosť rapídne
klesla, vďaka novým investíciám sa tu môžu zamestnať
ľudia z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ktorí tu budú
pracovať a žiť. Mesto Krásno nad Kysucou, ale aj súk-
romný investori v súčasnosti pripravujú výstavbu
nových bytov, nakoľko sa zvyšuje záujem o usídlenie v
našom meste

Mesto Krásno nad Kysucou ožíva nielen v priemysel-
nom parku, kde prichádzajú nový investori, ale prácu
obnovujú aj bývalé prevádzky napr. v areáli
Kovomontu (kedysi radiátorka), ktorá zívala prázdno-
tou a v súčasnosti nový investori obnovili chátrajúce
haly po dlhšom čase a vytvorili desiatky pracovných
miest. Areál a jednotlivé prevádzkové haly dostávajú
nový šat či už v interiéri alebo exteriéri objektu, opra-
vujú sa strechy a v tomto roku očakávame aj nové inve-
stície v areáli.
Po úspešných rokoch rozvoja priemyslu v Krásne je
situácia opačná a chýbajú nové priestory na investície,
kde by zamestnávatelia mohli vytvoriť nové pracovné
miesta. Je to aj dôkaz toho, že mesto svojím prístupom
a vytváraním vhodných podmienok láka nových
zamestnávateľov z rôznych oblastí, aby prišli investovať
do nášho mesta. Veríme, že naše mesto bude do
budúcnosti expandovať, a ľudia nebudú musieť
odchádzať do zahraničia.

Vznik nových pracovných miest

Obnova výroby

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2017
                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Marec                   21.             22.                    23.
Apríl                    25.             26.            27.

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

Po schválení investičnej pomoci firme Hyunnam Sk
s.r.o, ktorá vytvorí 240 pracovných miest prebiehajú
ďalšie rokovania s novým investorom v automobilo-
vom priemysle. Minulý týždeň prebehlo rokovanie na
Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou s ďalším
potencionálnym investorom, ktorý plánuje zamestnať
až 1000 ľudí a na odporúčanie ministerstva hospodár-
stva sa zaujímal aj o lokalitu v našom meste. S primáto-
rom Ing. Jozefom Grapom diskutovali o možnej investí-
cii, ktorá je nadviazaná na rozvoj automobilového prie-
myslu. Spoločnosť je etablovaná na Slovensku, Poľsku,
v Českej republike a po dobrých skúsenostiach, ako sa
vyjadril predseda spoločnosti, o prístupe mesta počul
len slová chvály a vďaka týmto odporúčaniam zmenil
lokalitu z Českej republiky na stredné Slovensko.

Rokovanie 
s novým investorom
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Deň 5. február 2017 sa stal výnimočným pre občanov
mesta Krásno nad Kysucou i obce Zborov nad Bystricou
a to z dôvodu, že si pripomínajú narodenie ich
duchovného otca Mons. Ľudovíta Balážiho, ktorý vo
farnosti pôsobil dlhých 33 rokov. Aj tento rok sa v mene
všetkých občanov vybrali do dedinky Cabaj – Čápor pri
Nitre, kde dôstojne žije roky svojej požehnanej staroby
pán dekan Baláži, predstavitelia našich obcí a farností.
Primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa,
starosta obce Zborov nad Bystricou Juraj Hlavatý,
duchovný otcovia, Marián Vojtek a Peter Škor. Prišli za
ním, aby  ho osobne pozdravili a odovzdali mu
pozdravy aj od ostatných občanov a farníkov pri
príležitosti jeho 97 narodenín. Spoločné stretnutie, ktoré
sa uskutočnilo 15. februára 2017 zanechalo úprimný a

hlboký zážitok na oboch stranách. Zdravie, sila a hlboká
viera, ktorou je mons. Baláži naplnený aj v týchto
časoch, je dôkazom jeho oddanosti Bohu a úctou k
Panne Márii. Z úprimného srdca vyprosuje milosť nášho
Pána všetkým obyvateľom mesta a obce i všetkým
Kysučanom a posiela srdečné pozdravy.

„Nezabúdam a nikdy nezabudnem na Kysuce. Boli to
krásne a požehnané časy, ktoré som medzi vami prežil.
Ďakujem Pánu Bohu za tieto roky života“, to sú slova p.
dekana.

Vyprosujeme mu od Pána Boha vernosť Kristovi v
jeho kňazstve, hojnosť zdravia, dary Ducha Svätého,
Božie požehnanie a ochranu Panny Márie, a prajeme
mu, aby aj naďalej jeho život bol napĺňaný
požehnaním, pokojom a láskou.

Blahoželáme Mons. Ľudovítovi Balážimu

Tak ako v predchádzajúcich rokoch i
tento rok chce mesto Krásno infor-
movať občanov o vývoji v meste na
základe niektorých štatistických
údajov.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2016 bol
6720 čo je o 10 obyvateľov menej ako
rok predtým. Tento úbytok bol
zapríčinený väčším počtom úmrtí
ako narodení, ako i migráciou oby-
vateľstva. 
Počet úmrtí v roku 2016 bol 73, z
toho mužov 38 a žien 35. Oproti
roku 2015 bol počet úmrtí o 8 viac.
Prihlásených občanov do nášho
mesta bolo 70, z toho 30 mužov a 40
žien čo je o 20 obyvateľov viacej ako
sa prihlásilo do nášho mesta v roku
2015. 
Odhlásených občanov bolo však o 2
viacej to je 72, z toho 39 mužov a 33
žien čo je opäť odhlásených viacej
ako rok predtým. 
V roku 2016 sa v našom meste naro-
dilo 65 detí, z toho 38 chlapcov a 27
dievčat. Novonarodených detí je o 5
viacej ako rok predtým. 
Počet sobášov v roku 2016 bolo o 10

sobášov viac ako rok predtým, to je
36 sobášiacich párov. 
Najvyšší dožitý vek občana Krásna
bol 94 rokov. Priemerný vek všet-
kých občanov je 38,17 rokov, čo je o
0,17 viac ako v roku 2015.

Mestský úrad vydal v roku 2016 – 44
súhlasov k ohláseniu drobných sta-
vieb čo je o 9 viac ako rok predtým a
o 8 viac bolo ohlásení stavebných
úprav. Taktiež bol vyšší počet roz-
hodnutí k zvláštnemu užívaniu
pozemných komunikácií o 10 a
vydalo sa dokopy 16 takýchto povo-
lení. Počet vydaných územných roz-
hodnutí v roku 2016 bol 20, čo je o 12
viac ako v minulom roku. 
Mesto vydalo v roku 2016 – 44 sta-
vebných povolení o 1 viacej ako rok
predtým. Kolaudačných rozhodnutí
bolo vydaných 34, čo je o 3 menej
ako rok predtým a rozhodnutí o
odstránení stavby bolo vydaných 3,
čo je o 1 menej ako rok predtým.
V sociálnej oblasti bolo v roku 2016
umiestnených v mestskom dome s
opatrovateľskou službou 8 žien a v

detskom domove bolo umiestnené 1
dieťa. Opatrovateľská služba bola
poskytnutá v roku 2016 – 22 oso-
bám, čo je o 5 viacej ako v predchád-
zajúcom roku.
V roku 2016 úsek pozemkov a život-
ného prostredia mestského úradu
vydal 12 súhlasov na výrub drevín,
čo je o 6 viac ako v minulom roku. 
V roku 2016 bolo pridelených 19
nových súpisných čísiel, čo je o 3
menej ako rok predtým, z toho bolo
8 súpisných čísiel vydaných na
rodinné domy, 6 na garáž, 1 na dvoj-
garáž, 1 na hospodársku budovu, 1
na čerpaciu stanicu pohonných
hmôt, 1 na tribúnu a 1 na vzorkovú
predajňu. 
Počet vydaných rybárskych lístkov
sa zvýšil o 14 kusov oproti roku 2015
a bolo vydaných 91 rybárskych líst-
kov z toho 22 – trojročných a 69 jed-
noročných. Zaevidovaných psov
bolo 15 a uhynutých 22 psov.
Touto základnou štatistikou chceme
informovať o dianí v meste a dúfa-
me, že Vám pomôže sa zorientovať
vo vývoji a živote v meste.

R o k  2 0 1 6  v  č í s l a c h



4 ZO ŽIVOTA V MESTE Krásňan

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2016
Uzn.č. 80/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení – Peter Šuráb, Miloš Lastovica, overovateľov zápis-
nice – PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Milan Jesenský
a  program rokovania MZ s  tým, že sa presunú body
VZN pred bod rozpočet mesta.
Uzn.č. 81/2016 – trvalú prebytočnosť majetku Mesta
Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom
z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcelu p.č. KNE
515/1 – orná pôda o výmere cca 120 m2, ktorá je vedená
na LV 3396 za cenu 20-Eur/m2 pre Zdenko Holák,
Kalinov 298, 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 osobit-
ného zreteľa – pozemok sa nachádza pri jeho pozemku.
Náklady na vypracovanie GP ako i  náklady spojené
s vkladom do katastra hradí kupujúci.
Uzn.č. 82/2016 – MZ schvaľuje prebytočnosť majetku
Mesta Krásno nad Kysucou v zmysle § 9a odst. 8 písm.
e) zákona 138/1991 v platnom znení za účelom prenáj-
mu majetku v  k.ú. Krásno nad Kysucou, ktorý sa
nachádza v časti Blažkov a to pozemok p.č. KNE 9409 –
orná pôda.
Uznč. 83/2016 – MZ neschvaľuje žiadosť Agrodružstvo
JM Rejdová o  prenájom pozemkov, ktoré sú vo výluč-
nom vlastníctve a  podielovom spoluvlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 84/2016 – 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 nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže, časť pozemku, p.č. KNC 3557/11 –
ostatné plochy o  výmere 15 m2 a  časť pozemku KNC
3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vede-
ného na LV 1812 do nájmu – Pavol Kubiš a  manželka
Oľga Kubišová, 023 02 Krásno nad Kysucou 643 za cenu
40,-Eur/rok, od 1. 1. 2017 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 osobit-
ného zreteľa – prenájom pozemku – postavenie prenos-
nej garáže.
Uzn.č. 85/2016 – 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 nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže, časť pozemku, p.č. KNC 3557/11 –
ostatné plochy o  výmere 15 m2 a  časť pozemku KNC
3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vede-
ného na LV 1812 do nájmu – Anton Šarlák a manželka
Iveta Šarláková, 023 02 Krásno nad Kysucou 646 za cenu
40,-Eur/rok, od 1. 1. 2017 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 osobit-
ného zreteľa – prenájom pozemku – postavenie prenos-
nej garáže.
Uzn.č. 86/2016 – 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 nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom pozemku – postavenie
prenosnej garáže, časť pozemku, p.č. KNC 3557/11 –
ostatné plochy o  výmere 15 m2 a  časť pozemku KNC
3755/90 – trvalé trávnaté porasty o výmere 15 m2, vede-
ného na LV 1812 do nájmu – Monika Jedináková, 023 02
Krásno nad Kysucou 1984 za cenu 40,-Eur/rok, od 1. 1.
2017 na dobu neurčitú v zmysle ust. §9a ods. 9 písm. c)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa –
prenájom pozemku – postavenie prenosnej garáže.
Uzn.č. 87/2016 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodá-
renia s majetkom obce a v súlade s príslušnými zákonmi
a  vykonávajúcimi predpismi zmluvu o  zriadení práva
vecného bremena, ktoré spočíva v  práve prechodu po
pozemku KN č. 6417/2 vo vlastníctve Mesta Krásno nad
Kysucou na pozemok KN č. 6417/254, ktorý vlastní žia-
dateľ – František Capek, 023 02 Dunajov 333. Za zriade-
nie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu zaplatí
žiadateľ ako budúci oprávnený z  vecného bremena
povinnému z  vecného bremena (Mesto Krásno nad
Kysucou) jednorazovú odplatu v  stanovenej sume 3,-
Eura/m2.
Uzn.č. 88/2016 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodá-
renia s majetkom obce a v súlade s príslušnými zákonmi
a vykonávajúcimi predpismi zriadenie vecného breme-
na v  zmysle zmluvy o  budúcej zmluve, ktorá bude
následne uzatvorená medzi SSE – distribúcia, a.s. Žilina
ako budúcim oprávneným z  vecného bremena
a Mestom Krásno nad Kysucou ako budúcim povinným
z vecného bremena. Za zriadenie práva zodpovedajúce-
mu vecnému bremenu zaplatí žiadateľ ako budúci
oprávnený z  vecného bremena povinnému z  vecného
bremena (Mesto Krásno nad Kysucou) jednorazovú
odplatu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 89/2016 – MZ schvaľuje zriadenie vecného breme-
na v  rozsahu vypracovaného projektu ZLINPROJEKT
pre vedenie trasy optického kábla Slovak Telecom jedno-
razovo za cenu podľa znaleckého posudku.
Uzn.č. 90/2016 – MZ schvaľuje v zmysle zásad hospodá-
renia s majetkom obce a v súlade s príslušnými zákonmi
a  vykonávajúcimi predpismi zmluvu o  zriadení práva
prechodu pre peších, ktoré spočíva v práve prechodu po
pozemku KN č. 6780/1 vo vlastníctve Mesta Krásno nad
Kysucou na pozemok KN č. 6780/259, ktorú vlastnia –
Jaroslav Pagáč a manželka Janka Pagáčová, bytom 023 02
Krásno nad Kysucou 2000 a Ing. Peter Lariš a manželka.
Andrea Larišová, bytom 022 01 Čadečka 2782.
Uzn.č. 91/2016 – MZ schvaľuje kúpu pozemku p.č. KNC
5982/13 – zastavané plochy a  nádvoria o  výmere 1046
m2 za cenu 4,-Eura/m2 od vlastníka AGROFOND, s.r.o.,
Belanského 1345, 024 01 Kysucké Nové Mesto evidovanú
na LV č. 6143, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno
nad Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský. 
Uzn.č. 92/2016 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2016
Uzn.č. 93/2016 – MZ berie na vedomie informatívny roz-
bor hospodárenia mesta za III. štvrťrok 2016.
Uzn.č. 94/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 95/2016 – MZ schvaľuje odpísanie pohľadávky
z účtovníctva Mesta Krásno nad Kysucou – nájomné za
nebytové priestory – zariadení na výrobu a rozvod tepla
za roky 2008-2010 vo výške 68.000,-Eur, nájomca
Krasbyt, s.r.o. Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 96/2016 – MZ schvaľuje, aby žiadosti o  dotáciu
z rozpočtu mesta na rok 2017 boli prejednané v kultúrnej
komisii a potom dané na schválenie mestskému zastupi-
teľstvu. Z rozpočtu vyčlenené 6.000,-Eur
Uzn.č. 97/2016 – MZ berie na vedomie rozbor hospodá-
renia Krasbyt, s.r.o. za III. štvrťrok 2016.
Uzn.č. 98/2016 – MZ berie na vedomie stanovisko hlav-
nej kontrolórky k  návrhu rozpočtu Mesta Krásno nad
Kysucou na rok 2017 a k návrhu viacročného rozpočtu
Mesta Krásno nad Kysucou na roky 2018 – 2019.
Uzn.č. 99/2016 – MZ schvaľuje rozpočet mesta Krásno
nad Kysucou na rok 2017 a berie na vedomie viacročný
rozpočet mesta Krásno nad Kysucou na roky 2018 – 2019.
Uzn.č. 100/2016 – MZ na základe ustanovenia par. 11
ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o mestskom zria-
dení v znení neskorších predpisov v spojení s par. 9, ost.
1, zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov dopĺňa zásady hospodárenia s majetkom
mesta Krásno nad Kysucou, ktoré boli prijaté mestským
zastupiteľstvom v  Krásne nad Kysucou dňa 1. 6. 2011
uznesením 65/2011 o nasledujúce ustanovenie: v Čl. 11
odsek 6 -
Primátor môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávok
do výšky 100,-Eur, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že
pohľadávka je nevymožiteľná, prípadne jej vymáhanie je
neefektívne. Pri pohľadávkach od 100,- do 500,-Eur roz-
hoduje primátor mesta na základe odporučenia finanč-
nej komisie mesta. V  ostatných prípadoch rozhoduje
mestské zastupiteľstvo.
Mestskému úradu v  Krásne nad Kysucou sa stanovuje
zákonom stanoveným spôsobom publikovať celé znenie
zásad hospodárenia s  majetkom mesta Krásno nad
Kysucou. 

Uzn.č. 101/2016 – MZ schvaľuje zrušenie členstva v záuj-
movom združení právnických osôb „Vodárenské zdru-
ženie Stredných Kysúc“.
Uzn.č. 102/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2017.
Uzn.č. 103/2016 – MZ berie na vedomie Správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Krásno nad
Kysucou za rok 2016.
Uzn.č. 104/2016 – MZ berie na vedomie správu z kontro-
ly dodržiavania zákona o  slobodnom prístupe k  infor-
máciám č. 211/2000 Z.z. pri zverejňovaní zmlúv, faktúr
a objednávok za rok 2015.
Uzn.č. 105/2016 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej kon-
trolórky na I. polrok 2017.
Uzn.č. 106/2016 – MZ schvaľuje zmenu nájomnej zmlu-
vy z nájomcu Rabaka reklamné panely, s.r.o., Rampová
5, 040 01 Košice na nového nájomcu  Media representati-
ve, s.r.o. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmene-
né.
Uzn.č. 107/2016 – MZ schvaľuje finančný príspevok 500,-
Eur na vydanie knihy Dejiny osídlenia Kysúc. 

MZ schvaľuje VZN o miestnych daniach na rok 2017.
MZ schvaľuje VZN o miestnom poplatku za komunálne
odpady a  drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2017.
MZ schvaľuje VZN o  dočasnom parkovaní motorových
vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komuni-
kácií na území mesta Krásno nad Kysucou.
MZ schvaľuje VZN o  dani za užívanie verejného prie-
stranstva a dani za vjazd a zotrvanie motorového vozid-
la v historickej časti.
MZ schvaľuje VZN o miestnom poplatku za rozvoj v kto-
rom sa v čl. 2 – sadzobník poplatku pre územie Mesta
Krásno nad Kysucou mení sadza poplatku za každý m2

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby mení z  10,-
Eur na 3,-Eura.
MZ schvaľuje VZN o určení výšky dotácie na prevádzku
a  mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa
v materskej škole a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Krásno nad Kysucou.

Januárová zima sa ukázala v plnej sile a mínusové teploty tak dopriali najmä zimným športom. Nerovná ľadová
plocha sa tvorila aj na rieke Kysuci, no pre väčšie bezpečie detí a mládeže mesto Krásno nad Kysucou vytvorilo
prírodnú ľadovú plochu v areály Základnej školy Mládežnícka. Vstup bol pre verejnosť zdarma.

Ľadová plocha pre verejnosť
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Dňa 14. decembra 2016 sa uskutočnilo posledné
tohtoročné slávnostné rokovanie mestského zastupiteľstva
na mestskom úrade. Výnimočné bolo vystúpením detskej folk-
lórnej skupiny ,,Sedmohlások" pod vedením pani PaedDr.
Márie Kováčikovej. Detičky zaspievali vianočné koledy a tak
spríjemnili primátorovi mesta, zástupcovi a prítomným
poslancom predvianočné rokovanie. Všetci zúčastnení boli
obdarovaní krásnym darčekom od detí a tie si vyslúžili sladké
mikulášske balíčky a veľký potlesk.

Nezvyčajné zastupiteľstvo

Hudobná skupina KOMA pred nedávnom natočila
videoklip k melancholickej piesni Gloomy Monday.
Skladba sa nachádza na CD albume Dimension, ktoré
KOMA vydala v r. 2015. Autorom textu je speváčka
Michaela Martykanová a hudbu zložila Marika
Piatková.

V hlavnej úlohe protagonuje pedagóg, herec, divadel-
ný režisér a rodák z nášho mesta Pavol Zátek a takisto
sa v snímke objaví speváčka kapely, Michaela
Martykanová.
Inšpiráciou k zloženiu a natočeniu tejto piesne bola
skladba Gloomy Sunday, zložená v r. 1932, ktorej
pôvodný autor bol maďarský skladateľ Rezső Seress.
Režisérom a kameramanom videoklipu je Gregor
Nadzam, ktorý je zároveň autorom scenára. O zvuko-
vú produkciu a foto dokumentáciu sa postaral vedúci
skupiny, Eduard Koprna. Výroba a kompletná finali-
zácia videoklipu trvala od augusta do začiatku
decembra minulého roku. Točili sa najmä exteriérové
zábery v oblasti Krásna a blízkeho okolia. 
Premiéra videoklipu sa uskutočnila 17. decembra 2016
v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Krásne
nad Kysucou. Pozvatí hostia si vypočuli tiež hudobné
vystúpenie speváčky kapely KOMA Michaely
Martykanovej a huslistky Laury Šamajovej. 
Hudobné video si môžete pozrieť na sociálnej sieti
YouTube pod názvov: KOMA – Gloomy Monday
(Offical video). 
Viac o kapele na www.komaslovakia.eu.

KOMA natočila videoklip k piesni Gloomy Monday

Tento rok počas vianočného obdobia opäť chodili
po  našom meste koledníci a  roznášali Dobrú novinu.
Prinášali do domovov pokoj a radosť, umocnené láskou a
nádejou do nového roku. Koledníci Dobrej noviny sú
vlastne poslami vianočného obdobia, lebo aj Vianoce vo
svojej podstate prinášajú so sebou posolstvo. Je to posolst-
vo z  čias, keď sa narodil malý Ježiško – „Sláva Bohu na
výsostiach a pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Tradícia Dobrej noviny má význam nielen v  návšteve
rodín, do ktorých koledníci prinášajú Ježišovo posolstvo,
ale svojou charitou prispieva na pomoc ľuďom v  rozvo-
jových krajinách. Vlani pomoc Dobrej noviny smerovala
na vytvorenie Turkanského vodného projektu, tento rok to
bude pomoc členom juhoetiópskeho kmeňa Nyangatom.
Dobrá novina sa pričiní o  to, že ďalšia problematická
oblasť v Afrike získa prepotrebnú vodu.

Koledníci Dobrej noviny prešli v  skupinkách postupne
všetkými mestskými časťami, a to podľa vopred určeného
termínu. Tohto roku mali celkom vyhovujúce počasie,
dokonca napadol aj sneh. Každá naša domácnosť ich
s potešením privítala. Koledníci vyzbierali v našej farnosti
3130 eur. LH

Koledníci Dobrej noviny

Milé deti, máte radi rozprávky a knihy sú vašimi priateľ-
mi? Mestská knižnica Krásno Vás pozýva každý deň od pondelka
do piatku až do 18 hodiny na stretnutie s dobrou knihou, kde si
spoločne môžeme prečítať rozprávku so šťastným koncom, povied-
ku, alebo sa niečo nové naučiť z náučnej literatúry. Pripravené sú
aj zábavné kvízy. Blíži sa tretí mesiac marec, nie je to len prvý
jarný mesiac, ale aj mesiac knihy, kedy je vhodná príležitosť sa
spoločne stretnúť a ponoriť sa do sveta príbehov, vlastnej fantázie.
Veď kniha je predsa nenahraditeľný zdroj informácii a učiteľ, ktorý
Vás zavedie do sveta vašich predstáv.
Tešíme sa na Vás. Vaša teta Janka z knižnice.

Stretnutie s dobrou knihou
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Krásňanská blška

V sobotu 28. januára 2016 sa v priestoroch Základnej
školy Mládežníckej konala burza s názvom Krásňanská
blška. Organizátorky Monika Gavlasová a  Ľubomíra
Krištofíková sa nechali inšpirovať podujatiami, ktoré sa
bežne konajú v okolitých obciach a patria medzi
obľúbené. Burzy sa zúčastnilo 24 predávajúcich. 

Cieľom burzy bolo zúžitkovať nepotrebné veci
(oblečenie, hračky...) po svojich deťoch. Naopak pre iné
mamičky bola táto akcia symbolom lacného nákupu pre
ich ratolesti.

„Chceli sme vyzdvihnúť aj šikovnosť našich mamičiek
a  poskytnúť možnosť prezentácie a  predaja hand made
výrobkov. Zo začiatku nás ovládali zmiešané pocity ako celá
akcia dopadne, tie nakoniec vystriedala prevažná spokojnosť
zo strany predávajúcich a kupujúcich,“ zhodnotili podujatie
samotné organizátorky.

Do budúcna by chceli zorganizovať aj ďalšie
Krásňanské blšky. Uvítajú účasť aj ďalších mamičiek,
ktoré schovávajú prebytočné veci po svojich deťoch a
nevedia, čo s nimi. Rovnako by uvítali aj ostatné
mamičky, ktoré vyrábajú vlastné výrobky a môžu takto
prezentovať. 

„Bez ochoty a spolupráce vedenia Základnej školy Krásna
nad Kysucou a  zúčastnených mamičiek, by sa takáto akcia
nikdy nekonala. V  otázke hľadania vhodných priestorov na
túto akciu nás podporila zástupkyňa pani Renáta Zátková.
Ďakujeme zároveň pánovi riaditeľovi Vladimírovi Targošovi
za samotné poskytnutie priestorov,“ ako poďakovanie na
záver. ĽP

Vianoce sú obdobím, keď sa čas troška spomalí a ľudia
sa obzerajú i okolo seba. V tomto období si akosi viac uve-
domujeme to, že nie všetci ľudia majú všetko, čo potrebujú
k životu. Okrem zdravia aj bežné životné potreby. Niektoré
rodiny sú odkázané na pomoc druhých, a tak ako býva
zvykom aj primátor mesta Krásno nad Kysucou, Ing. Jozef
Grapa pred Vianocami navštívil sociálne slabšiu rodinu,
kde žije i handicapovaný člen rodiny a priniesol im ovocie
na vianočný stôl a malú finančnú podporu. Podporu na
zakúpenie základných potrieb, aby bol Štedrý deň tým
pravým Štedrým dňom. K financiám pripojil aj finančnú
výhru pani Andrey Hudekovej, účastníčky Krasňanskej desi-
atky, ktorá ju venovala pre sociálne slabšiu rodinu.

POMOC sociálne slabšej rodine Misijný jarmok 2016
Dňa 19. decembra 2016 sa už tradične v Základnej

škole Mládežníckej konal Misijný jarmok. O krásne a milé
otvorenie sa postarali najmladší žiaci – spevácky zbor
Sedmohlások pod vedením pani učiteľky Márie
Kováčikovej, ale aj ďalší
talentovaní žiaci. Medzi
výrobkami nechýbali
medovníky, vianočné
ozdoby, šperky a ďalšie
milé výrobky. Výťažok
celého podujatia išiel na
dobročinné aktivity
základnej školy. 

Silvester a Nový rok sú prelomovým obdobím, kedy sa
snáď každý z nás zamýšľa nad uplynulým rokom.
Hodnotíme, čo sme mohli urobiť lepšie, že sme sa mohli
v mnohých, často vypätých situáciách zachovať racionál-
nejšie, rozhodovať sa uváženejšie či celkovo adekvátne
prispôsobiť svoje postoje voči danej veci. Dospejeme k
záveru, že našim cieľom je všetky tieto nedostatky
odstrániť a napraviť to, čo nám v minulom roku nevyšlo
podľa našich predstáv. Vynaložiť na to silu a prejaviť
snahu. Avšak etapa venovaná oslave príchodu Nového
roka 2017 sa niesla v znamení radosti, šťastia, úsmevu
a zábavy v kruhu najbližšej rodiny, priateľov i všetkých
blízkych a známych. Pred kultúrnym domom v sprievode
melódii vianočných kolied, moderných piesní, hymny
Slovenskej republiky a milých slov od primátora mesta,
Ing. Jozefa Grapu. Úžasné a rozmanité ohňostroje dodali
novoročnej nálade tú správnu atmosféru, a tak nás hriala
na srdci prítomnosť a iskra v očiach všetkých naokolo.
Nie len v tomto čase, ale počas celého roka by sme sa
mali snažiť o to, aby sme rozdávali len radosť, úsmev na
tvári, nevyhľadávali sme konflikty, predovšetkým sa im
vyhýbali a aj keď veľakrát nám život pripraví rôzne
skúšky, mali by sme sa naučiť myslieť pozitívne vždy, keď
sa to dá. Potom je všetko ľahšie a krajšie.

Preto ešte raz všetkým prajeme len to najlepšie, čo si
kto vie predstaviť. Hlavne zdravie, lebo je najdôležitejšie
a ostatné úž príde samo – láska, šťastie, úspech, radosť
a veľa iných nehmotných vecí, ktoré sú najcennejšie a
pre človeka najviac potrebné. Krásny rok 2017!

Nový rok 2017
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Skupina KRÁSŇANKA oslávi 10. výročie

Detská folklórna
skupina Sedmohlások
vznikla v októbri 2015.
Pracuje ako záujmový
útvar pri CVČ pri ZŠ v
Krásne nad Kysucou. Ich
cieľom je zachovať
dedičstvo našich pred-
kov ukryté v piesňach,
obyčajoch a tradíciách.
Členkami sú dievčatá
prvého stupňa základnej
školy. Sedmohlások
vedie pani učiteľka
Mária Kováčiková, ktorá
do repertoára pripravuje
piesne, ktoré boli nadlho
stratené a takmer zabud-
nuté. Zaspievané s radosťou a od úprimného detského
srdiečka ich Sedmohlások posiela medzi ľudí, aby ešte
chvíľočku pobudli medzi nami.

Pomocnú ruku pri nácvikoch a veľa nápadov nám
ponúkla dlhoročná folkloristka pani Anna Ďuranová, za
čo jej patrí veľká vďaka. Sedmohlások usilovne nacviču-

je nové piesne, hry,
riekanky a pripravuje
pásmo plné tradícií a
spomienok na časy minulé.
Nebudeme prezrádzať
detaily, nechajte sa prekva-
piť. 

Veľmi by im pomohlo, ak
by sa našli ochotní sponzori
a prispeli na kroje. Krojové
vybavenie súboru je
finančne náročné, pretože
sa snažia, aby nové kroje
boli obohatené aj o aut-
entické krojové súčasti. 

„Využívame túto možnosť a
chceme poprosiť tých, ktorí
majú doma pôvodné krásňan-

ské kroje alebo ich časti, a už ich nepotrebujú, veľmi sa im
potešíme. Ako bolo spomenuté, členkami Sedmohláska sú
dievčatá, ale s radosťou privítame medzi nami aj chlapcov,
ktorí radi spievajú – ak majú záujem, môžu prísť každý utorok
o 13.30 do 2. A a zaspievajú svoju obľúbenú pieseň, aby sme
počuli ich hlások.“

Detská folklórna skupina SEDMOHLÁSOK

Spevácka skupina Krásňanka bola založená v marci
2007, pri Jednote dôchodcov a ZO ZŤP v Krásne.
Zakladateľmi skupiny sú Antónia Ďuranová a
Filoména Stehlová. Vedúcou skupiny sa stala Margita
Ďurišová. Kroniku píše Teodor Ďurana. Členovia sku-
piny: Oľga Blahutá sólistka, Antónia Ďuranová, Anna
Koperová, Viera Korhelíková sólistka, Terézia
Srvátková, Filoména Stehlová, Viera Zučšáková, Pavol
Polaček, Marián Poništ harmonikár, Ferdinand Blahuta
harmonikár, Marián Šustek, Margita Ďurišová vedúca,
Teodor Ďurana kronikár. V repertoáre majú krásne slo-
venské a národné piesne. Ich prvými piesňami boli
Spomienky, To naše Slovensko, Slovenská pieseň, Padá
rosička. Vystúpili s nimi prvýkrát v máji na Deň matiek
v Dome kultúry v Krásne. 

Snažia sa o dobrú repretentáciu mesta. 

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Krásno nad Kysucou, Lesnícka 1370
Zápis detí do Materskej školy podľa § 3 ods. 2 vyhlášky

č. 306/2008 Z.z. o  materskej škole, na školský rok
2017/2018 sa koná:

Od 15. februára do 15. marca 2017
Žiadosti pre deti si rodičia môžu vyzdvihnúť u riaditeľky

materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti:
– ktoré dovŕšili piaty rok veku /predškoláci/
– deti s odloženou školskou dochádzkou
– deti zamestnaných rodičov po dovŕšení troch rokov

veku dieťaťa
V  prípade zvýšeného záujmu zamestnaných rodičov

o  materskú školu u  detí po dovŕšení dvoch rokov Mesto
Krásno nad Kysucou môže zriadiť jednu triedu v  eloko-
vanom pracovisku u Blažky.
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JUBILANTI
január  – február  2017

M A T R I K A

85 ROKOV
Verona Šurábová
Milan Vaňovec
Jozef Kormanec 

Aurélia Koňušíková

80 ROKOV
Valéria Podoláková

Marián Capek

75 ROKOV
Anton Kormanec
Mária Capková

Pavlína Šusteková
Mária Komárová
Jozefa Vaňovcová

Karol Cáder

70 ROKOV
Irena Mičicová

Verona Jakubcová
Květoslava Šadláková

Anna Macejková
Júlia Šutková
Ivan Benko

Jozef Potočár
Pavol Bukový

NARODENÍ: Erik Petev, Sára Janasová, Nela Ondrušková, Katarína Zuzčáková, Matej Bíro,
Ľubomír Oravec, Samuel Kuchtík, Daniela Macurová, Viktória Tomčalová

ÚMRTIA: Pavel Buchta, Veronika Minarčíková, Milan Sýkora, Anna Čimborová, Stanislav
Krupa, Anna Koperová, Milan Poštek, František Hacek, Irena Bajcarová, Viliam Bielik, Ján
Ševec, Karol Šuráb, Alojz Šadlák, Jozef Lehotský, Ondrej Capek, Štefánia Gavlasová, Oľga
Sýkorová, Eva Štrbáková, Barbora Janasová, Irena Babuljaková

Poslednou 90. ročnou oslávenkyňou v roku 2016 je
pani Agnesa Šadláková od Blažky, ktorá oslávila dňa
24. decembra na Štedrý deň svoje krásne životné jubi-
leum. Zagratulovať jej prišiel aj primátor mesta Ing.
Jozef Grapa a podaroval jej kyticu kvetov a darčekový
kôš. Nechýbal ani podpis do pamätnej knihy, ktorá sa
pre tento rok uzatvára. Milej oslávenkyni prajeme
všetko len to najlepšie, najmä pevné zdravie, šťastie,
lásku a všetky dary Ducha Svätého.
"V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli sme k Tebe s
pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne
prosby k Bohu, aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol
Tvoje kroky, nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní
každé z Tvojich prianí."

Jubileum 90. rokov
Agnesa Šadláková

Uzn.č. 133/ 2013
MZ určuje:
a) sobášnou miestnosťou je zasadačka MsÚ, ktorá sa
nachádza v budove mestského úradu, Ul. 1. mája 1255,
II. poschodie,
b) sobášne dni: štvrtok a každá druhá sobota.
Sobášnymi dňami nie sú nedele, štátne a cirkevné
sviatky.
c) sobášne hodiny: 
štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. (bezplatne)
sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod. (bezplatne)

Vzhľadom na nižší počet občianskych obradov MsZ
schválilo každú druhú  sobotu ako deň určený k
občianskym obradom. V prípade uzavretia manželstva
v inú ako určenú sobotu bude tento obrad spoplatnený
podľa  Zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v
znení neskorších zmien a doplnkov.Určený deň štvrtok
ako sobášny deň zostáva naďalej  zachovaný.
Sobášne dni určené na rok 2017:
14.1., 28.1.,11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 08.4., 22.4.,  06.5., 20.5.,
03.6., 17.6., 01.7., 15.7., 05.8., 19.8., 09.9., 23.9., 07.10.,
21.10., 04.11., 26.11., 02.12., 16.12.

Sobášne dni na rok 2017
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V nedeľu 18. decembra 2016 sa konal turnaj "Štít
Bobrov", ktorý bol spojený so 40.výročím vzniku klubu vzpiera-
nia na Orave. Stretli sa tam generácie od jeho založenia až po
súčasných vzpieračov. Medzi pozvanými boli aj borci z Krásna
nad Kysucou. Celkovo sa tam stretlo šesť klubov zo Slovenska
a Moravy. Farby Krásna reprezentovala Miroslava Bednárová.
Bola to jej prvá súťaž a počínala si veľmi dobre, skončila na
druhom mieste. V juniorskej skupine bojoval Vladimír Kubala,
ktorý skončil na piatom mieste. Ako posledný za mužov sa
predstavil Patrik Poštek a vybojoval krásne druhé miesto.

Konečné poradie družstiev
1. Bobrov, 2. Krásno nad Kysucou, 3. Horní Suchá

Ako už býva zvykom aj tento rok sa konal tradičný
Štefanský turnaj vo futsale, ktorý sa uskutočnil 26. decem-
bra v SOU drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou.
Turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa,
ktorý súťažiacich povzbudzoval a nakoniec im zagratulo-
val. Chlapci bojovali statočne, no víťaz môže byť len jeden,
preto sláva víťazom a česť porazeným.

Konečné výsledky:
1. Real Zborov
2. Galacticos
3. Bytovka 1343

Turnaj vo vzpieraní 2016 Štefanský turnaj vo futsale

1. Ako vznikol nápad/myšlienka dať
do farského kostola vitráže?

Myšlienka vitráži vznikla, že sa uvažo-
valo ako zlepšiť podmienky kvôli zime,
okná boli v zlom stave, popraskané,
fučalo cez ne. Keď vymeniť okná, čo tak
pekné okná?  Vznikla myšlienka na vit-
ráže. Pôvodne sa uvažovalo, že by ich
navrhol známy umelec Rupník (chorvát),
pôsobí v Ríme. Napokon sme okná
zadali robiť v Poľsku, vitražistu sme
stretli na medzinárodnom výstavisku
Sakroexpo v Kielciach. Možnosť do tro-
jskla, začiatkom roka 2014 prišiel do
Krásna. Po konzultáciach, poslal návrhy
a cenovú ponuku. Ponuka schválená

biskupstvom v ZA. V máj-júni 2015 výro-
ba projektov 1:1. 3.augusta 2015
dovezenie a montáž prvé vitráže - sv
Petra a sv. Pavol., postupne ďalšie.
Lešenie od posledného okna sme zložili
v piatok pred Kvetnou nedeľou 2016,
následne bola spoločná sv. spoveď. 

2. Kde sa vyrábali vitráže, kto je
autorom? Kto všetko sa zúčastnil na
realizácii?

Vitráže robil - Naklo v Sliezsku Ireneus
Franusik. Rámy vyhotovila firma ALU-
METAl z Krásna, počas výmeny okien
došlo k zatepleniu špaliet pri oknách.
POtom v septembri 2016 bola vitráž aj v

kostole v Kalinove. 
Myšlienka - kostol sv. Ondreja, v evan-

jeliu sa píše že bol učeníkov sv. Jana
Krstiteľa, Ondrej priviedol Petra a ostat-
ných k Ježišovi, Ondrej ako prvý na
obraze, preto nie je na vitráži. 

- rozloženie okien, kde sa ktorý svätý
nachádza - Nepoškvrnené SRDCE
PANNY MÁRIE, 

V týždni alebo cez víkend by som to
prišla nafotiť, zavolám Vám predtým,
ako máte čas. Ďakujem zatiaľ. Ak by ste
mi mohli dať nejaký kontakt na pána
kaplána, bola by som rada. Všetko
dobré. ĽP

VITRÁŽE zdobia obidva naše kostoly
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V sobotu 21. januára 2017 sa v našom meste konal
druhý ročník preteku v bežeckom lyžovaní (klasika)
Krásňanská stopa. Trasa viedla z Krásna na Zborov nad
Bystricou a späť (cca 10 km). Spolu sa prihlásilo 60 bež-
károv z rôznych kútov Žilinského kraja a najrýchlejší z
nich bol Miroslav Gajdošík zo Žiliny, ktorý v príjemnom
počasí pretek zvládol za 0,26 min. a 45 sek. Najmladší
pretekár mal 16 rokov a najstarší 70. 
Ceny víťazom všetkých kategórii odovzdával primátor
Jozef Grapa. Cenu dostal zároveň aj najmladší súťažiaci
16-ročný Samuel Kolenčík z Oščadnice a najstarší 70-
ročný Jozef Petráš z Krásna nad Kysucou. Na trať sa
postavilo aj veľa Krásňanov – Jozef Janíček, Vladimír
Kormanec, Miroslav Kolenčík, Tomáš Mitka, Milan
Kubátka, Jozef Petráš, Peter Tvrdý, Milan Markuliak,
Roman Cvengroš, Jozef Kadura, Milan Jaroš, Jaroslav
Pišoja, Lukáš Tvrdý, František Byrtus, Ján Masnica,
Ondrej Kubala, Ján Drahňák.

VÝSLEDKY
Kategória do 39 rokov
1. Gajdošík Miroslav, Žilina, 26min:45s
2. Ivánek Peter, Skalité, 31min:10s
3. Držka Peter, Teplička nad Váhom, 32min:04s
Kategória muži od 40 rokov
1. Ďurica Ľubomír, Dolná Tižina, 28min:40s
2. Bulej Peter, Žilina, 32min:01s
3. Kupka Anton, Čadca, 33min:20s
Kategória ženy
1. Kirkpatrick Margita, Raková, 42min:25s
2. Masaryková Kristína, Zborov nad Bys., 45min:59s
3. Podoláková Viktória, Snežnica, 49min:32s

Najstarší Krásňan na trati, Jozef Petráš

Krásňanská
stopa 2017


