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Nová lezecká stena potešila Krásňanov
Primátor rokoval
so starostom obce
Milówka o spoločnom
projekte
V utorok 8. apríla 2014 sa
na mestskom úrade uskutočnilo jednanie primátora
mesta Ing. Jozefa Grapu so
starostom partnerskej obce
Milówka Mgr. Robertom
Pietkom. Jednali o rozšírení
financovania ďalších aktivít
projektu turistická oddychová zóna v Krásne nad
Kysucou a v poľskej Milówke. Zástupcovia oboch miest
sa navzájom informovali o postupe prác a spoločne s
pracovníkmi, ktorí zabezpečujú administratívne riešenie financovania tohto projektu, si boli pozrieť vybudované objekty v našom meste.
Starostu obce Milówka zaujala novovybudovaná
lezecká stena a vyslovil záujem podobnú stenu realizovať i v ich obci. S veľkým obdivom sa vyjadril taktiež k
bowlingovej dráhe a niekoľkými hodmi si vyskúšal
dráhu. Bowlingová dráha je už v skúšobnej prevádzke
a ktokoľvek si môže prísť zahrať túto v súčasnosti
veľmi obľúbenú hru. Starosta Milówky ocenil rýchly

postup prác. Spomenul si
na obdobie, keď prvýkrát
navštívil mesto Krásno a
v týchto priestoroch bolo
len stavenisko a blato.
Prejavil uznanie, že v
súčasnosti tu vyrastá
naozaj pekný športový
areál. Spomínaná lezecká
stena je vytvorená z epoxidovej živice,
kremíkového piesku a textilných vlákien. Ide o odolné materiály a životnosť
takejto steny je 20 rokov. Lezecká stena je vysoká 7 m a
celková lezecká plocha má 180 m2. Na stene je namontovaných približne 500 lezeckých madiel.
Zaujímalo nás ako domáci prijali túto novinku, a
preto sme sa opýtali Krásňanov, ktorí ju už vyskúšali
ako sa im páči.
Ondrej M. : “Stena je skvelá. Vďaka rôznym stupňom
obtiažnosti si tam svoju cestičku nájde naozaj každý.”
Ján D.: “Stena je dobrá, úvítal by som aj väčší previs, ale
to pre nás náročných :) Je dobre, že má rôzne stupne obtiažnosti a hlavne sa tam dá plne športovo vyžiť.”
(pokračovanie na str. 2)
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Z projektu nám pribudla lezecká stena
a bowlingová dráha

Krásňan
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Prezidentské voľby
2014
V polovici marca sa aj v našom meste uskutočnilo prvé
kolo prezidentských volieb. Zapojila sa doň nadpolovičná väčšina našich občanov. Volilo sa v šiestich volebných okrskoch. Vo volebných miestnostiach nad priebehom volieb dozerali určené volebné komisie. Prvé kolo
volieb nenašlo víťaza, a tak voľby museli pokračovať
druhým kolom.
Dňa 29. marca 2014 opäť ožili volebné miestnosti v už
spomínaných šiestich volebných okrskoch. Druhé kolo
prezidentských volieb sa predĺžilo do neskorej noci.
Napokon v nich zvíťazil nezávislý kandidát Andrej
Kiska, v rámci Slovenska získal 59,38 % hlasov oproti
40,61 % hlasov odovzdaných Robertovi Ficovi.
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VOĽBY do Európskeho
parlamentu 2014
Oznámenie o volebných okrskoch a určenie
volebných miestností pre voľby do Európskeho
parlamentu 2014

VOLEBNÉ OKRSKY pre konanie voľby
do Európskeho parlamentu, konané 24.
mája 2014 pre Mesto Krásno nad
Kysucou
V zmysle zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov vytvárame v meste Krásno nad Kysucou
volebné okrsky a určujeme volebné miestnosti
nasledovne:
VOLEBNÝ OKRSOK č. 1
Volebná miestnosť:
Základná škola Michálkov č.s. 613
VOLEBNÝ OKRSOK č. 2
Volebná miestnosť:
Základná škola Kalinov č.s. 431
VOLEBNÝ OKRSOK č. 3
Volebná miestnosť:
Mestský úrad č.s. 1255, prízemie

V priestoroch bývalej kolkárne bola zrealizovaná dvojdráha na bowling, ktorá je plne automatizovaná
a poskytuje športovcom celkový komfort.
Hráči si môžu sledovať priebežné výsledky, ktoré sa
im zobrazujú na monitore. Taktiež je tam pripravená
špeciálna dráha, ktorá zabezpečuje hru tak, aby gule
nevybočili z dráhy. Súčasťou tohto centra je aj malý bar
so sociálnym zariadením. Bowling alebo inak kolky sa
po rokoch opäť vracajú do Krásna. Z kroník je známe, že
sme v tomto športe vynikali a patril k obľúbeným.
Mesto Krásno ako vedúci partner projektu rieši financovanie celého projektu, čiže nielen investíciu v Krásne
nad Kysucou, ale aj investície v obci Milówka, ktoré sú
financované z operačného programu „Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republika 2007 –
2013“.
Po realizácii prvej aktivity, ktorou bolo vybudovanie
cyklotrasy na slovenskej i poľskej strane je toto ďalší
spoločný projekt, ktorý je financovaný z tohto operačného programu.
Okrem týchto investičných aktivít Ing. Jozef Grapa a
Mgr. Robert Pietko zhodnotili úspešnosť viacerých tzv.
mäkkých projektov, ktoré spoločne realizovali v rámci
kultúrnych alebo športových akcií a ktoré boli taktiež
financované z fondov EU. Starosta Milówky prejavil
záujem o spoluprácu i do budúcna.

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4
Volebná miestnosť:
Základná škola Struhy č.s.1343 – pavilón „B“
VOLEBNÝ OKRSOK č. 5
Volebná miestnosť:
Základná umelecká škola č.s. 167, prízemie

V našom meste vo voľbách zvíťazil Robert Fico, ktorému
odovzdalo hlas 1800 voličov, čo predstavovalo 67,56%
platných hlasov, kým Kiska si získal 864 voličov s 32,43
% hlasov. Celkovo hlasovalo iba niečo vyše 50 % z celkového počtu 5 348 oprávnených voličov. V okrese Čadca
percentuálne zvíťazil R. Fico s takmer rovnakým
výsledkom ako v Krásne nad Kysucou (pomer 67,49 %
hlasov ku 32,50 %), v okrese Kysucké Nové Mesto bol
pomer trochu iný – R. Fico získal 61,90 %, A. Kiska
38,09% hlasov.
text a foto: LH

VOLEBNÝ OKRSOK č. 6
Volebná miestnosť:
Budova Železníc SR – stanica

D

revári v rámci Dňa Zeme

čistili a upravovali okolie

školy. Očistili aj pramene – Prameň
nádeje U Gavlasov a na cyklotrase
Prameň lásky.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2014
Máj
Jún

Blažkov
26.
23.

Krásno Kalinov
27.
28.
24.
25.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám!
Ďakujeme.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 12. marca 2014
Uzn.č. 1/2014 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Jaroslav Pagáč, Vojtech Buchta, overovateľov
zápisnice Miloš Lastovica, Pavol Targoš a program rokovania MZ.
Uzn.č. 2/2014 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a) odst. 8
písm.e) zákona 138/1991 Zb v platnom znení po zavkladovaní GP a to parcely:
KNC

5199/12
5199/14
5199/19
5199/20
5199/28
5199/34
5199/35
5199/33
Spolu

Výmera

KN-C v m2
792
96
184
367
61
538
25
207

Podiel mesta

31/480
31/480
31/480
31/480
31/480
31/480
31/480
31/480

Výmera podielu
mesta na
KN-C v m2
51,15
6,20
11,88
23,70
3,94
34,75
1,61
13,37
146,60 m2

za cenu 1,72 Eura/m2 na základe znaleckého posudku č.
5/2014 – t.j. celkom 252,16 Eur + 50 % z vypracovaného
znaleckého posudku t.j. 66,– Eur, spolu celkom 318,16 Eur
pre Daniela Sedláčková, bytom Zákysučie 932, 023 02
Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 3/2014 – MZ schvaľuje trvalú prebytočnosť
majetku Mesta Krásno nad Kysucou a spôsob jeho prevodu – predajom podielu Mesta Krásno nad Kysucou
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a/ odst. 8
písm. e/ zákona 138/1991 Zb. v platnom znení a to na
pozemkoch:
•KN–E č.p. 6719– orná pôda o výmere 116 m2
v podiele 1/24 čo činí 4,83 m2, zap. na LV 4740
•KN–E č.p. 6759– orná pôda o výmere 535 m2
v podiele 1/24 čo činí 22,29 m2, zap. na LV 4740
•KN–E č.p. 6560– orná pôda o výmere 514 m2
v podiele ½ čo činí 257 m2, zap. na LV 3912
•KN–E č.p. 6562– orná pôda o výmere 230 m2
v podiele 2/8 čo činí 57,50 m2, zap. na LV 5909
•KN–E č.p. 6480–orná pôda o výmere 979 m2
v podiele 3/5 čo činí 587,40 m2, zap. na LV 4691
•KN–E č.p. 6375– orná pôda o výmere 1108 m2
v podiele 1/1 čo činí 1108 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6388– orná pôda o výmere 664 m2
v podiele 1/1 čo činí 664 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6396– orná pôda o výmere 581 m2
v podiele 1/1 čo činí 581 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6403– orná pôda o výmere 355 m2
v podiele 1/1 čo činí 355 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6506– orná pôda o výmere 847 m2
v podiele 1/1 čo činí 847 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6547– orná pôda o výmere 792 m2
v podiele 1/1 čo činí 792 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6565– orná pôda o výmere 133 m2
v podiele 1/1 čo činí 133 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 6597– orná pôda o výmere 1056 m2

v podiele 146,60 m21/1 čo činí 1056 m2, zap. na LV 3396
•KN–E č.p. 9460– orná pôda o výmere 2023 m2
v podiele 1/1 čo činí 2023 m2, zap. naLV 3396
•KN–E č.p. 9462– orná pôda o výmere 444 m2
v podiele 1/1 čo činí 444 m2, zap. na LV 3396
celková výmera predstavuje 8.932,02 m2 za cenu 2,–
Eura/m2 pre Reality – SK s.r.o., Paláriková 76, 022 01
Čadca, IČO: 44 078 544, IČ DPH: SK 2022579086. v zmysle
ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu rozšírenia priemyselného parku
pre konkrétneho investora. Ďalšie využitie alebo zmeny
môžu byť uskutočnené len so súhlasom mesta.
Uzn.č. 4/2014 – MZ odročuje žiadosť p. J. Kullu, bytom
Krásno č. 1336.
Uzn.č. 5/2014 – MZ ruší uzn.č. 189/2009
Uzn.č. 6/2014 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku vyčleneného GP č. 41/2013 – KNC p.č. 98/41 – zastavané
plochy, o výmere 149 m2 za cenu spolu 1.500,– Eur podľa
znaleckého posudku č. 4/2014 + 50 % nákladov na vypracovanie znaleckého posudku v sume 66,– Eur do
výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Anna Školová
a manžel Peter Škola, bytom Krásno nad Kysucou č. 249,
v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu prístupovej cesty
k ich pozemku.
Uzn.č. 7/2014 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel nájom
svojho prebytočného majetku vedeného na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa
v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
prenájom časti pozemku p.č. KN–E 9409 – orná pôda,
o výmere 950 m2 , vedeného na LV 3396 do nájmu –
Miroslav Šadlák, 023 02 Krásno nad Kysucou Blažkov č.
619 za cenu 1,–Euro, 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 z dôvodu
ochrany rodinného domu zabránením zosuvu pôdy.
Uzn.č. 8/2014 – MZ odročuje žiadosť Z. Špánikovej,
bytom Krásno č. 1020 o odpredaji pozemku.
Uzn.č. 9/2014 – MZ ruší uznesenie č. 29/2012 zo dňa 30.
5. 2012
Uzn.č. 10/2014 - MZ schvaľuje podľa §9 odst. 2 písm. c)
zákon 138/1991 Zb. prevod vlastníctva nehnuteľného
majetku obce, ktoré sa realizuje priamym predajom ide
o parcelu KNC 47/108 o výmere 76 m2 – zastavané plochy
a nádvoria, cena je 17,- Eur/m2, kúpna cena je 1292
a parcelu KNC 47/109 o výmere 21 m2 – zastavaná plocha,
cena je 17,- Eur/m2, kúpna cena je 357,- Eur do výlučného
vlastníctva nadobúdateľa – Ing. Juraj Lahuta, 023 02
Krásno nad Kysucou č. 1282.
Uzn.č. 11/2014 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
odpredaj svojho prebytočného majetku vedeného na liste
vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou, nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa odpredaj pozemku p.č. EKN 9424/2 – vodné
plochy, o výmere 98 m2, vedeného na LV 3396 za cenu 8,–
Eur/m2 do výlučného vlastníctva nadobúdateľa – Michal

Krásňan
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 12. marca 2014
Gavlas, bytom Krásno nad Kysucou č. 1647,v zmysle ust.
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza pri jeho
dielni.
Uzn.č. 12/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 13/2014 – MZ schvaľuje rozdelenie dotácii
z rozpočtu mesta podľa návrhu kultúrnej komisie s tým,
že sa doplní pre Folklórny súbor Drevár suma 300,– Eur
na kultúrne akcie konané počas roka.
Uzn.č. 14/2014 – MZ schvaľuje odpredaj (alebo dlhodobý
prenájom) strechy objektu požiarnej zbrojnice č. 1594,
postaveného na par.č. C–KN 203/3 za podmienok:
1. Strechu je možné využiť len na výstavbu bytov
2. Výšku nadstavby je možné len so súhlasom statika
a po vyprac. znal. statického posudku
Uzn.
č. 78/2010
– MZ
návrhovú
komisiu
3.
Nadstavba
budovy
musíschvaľuje
byť v súlade
s architektúrou
v
zložení
Vojtech
Buchta,
Božena
Ďurčanová,
Mgr.
námestia a priľahlých budov, ktorá bude konzultovaná
sGabriela
mestom Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr.
Milan Peteraj
a program prenájmu,
rokovania alebo
MZ. predaja
4. Ponúkaná
cena dlhodobého
musí
byť
Uzn.
č. najvyššia.
79/2010 – MZ schvaľuje
5.
Dodržať svetlotechnický
posudok
– predloženie
žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP-3.2b6.
Bez
príspevku
mesta
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
Uzn.č.
– MZ ruch
schvaľuje
úpravuktorého
rozpočtu
podľa
dolina
– 15/2014
pre cestovný
stvorená“,
ciele
sú
predloženého
návrhu.
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Uzn.č. 16/2014 – MZ schvaľuje zmluvu medzi Mestom
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
Krásno nad Kysucou a Obcou Dunajov o výpomoci mestmesta;
skou políciou Krásno nad Kysucou.
– zabezpečenie
po schválení
žiadosti
Uzn.č.
17/2014 –realizácie
Mestské projektu
zastupiteľstvo
Mesta Krásno
o
NFP;
nad Kysucou
–a) financovanie
výške na
5% Ministerstvo
z celkových
Prerokovalo: projektu
Podanie vonávrhu
oprávnených
projekt t.j.školy
vo výške
10 997,50
Školstva
SR ovýdavkov
vyradenienaZákladnej
s materskou
eur.
školou
Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou a jej
súčastí
zo80/2010
siete škôl
a školských
a následné
Uzn. č.
– MZ
schvaľuje zariadení
zásady hospodárenia
zaradenie
ako
Základná
škola
1343, Krásno
s majetkom
mesta
s tým,
že vMládežnícka
poslednej štrnástej
hlave
nad
Kysucou
a
jej
súčastí.
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
b) Schvaľuje:
Podanie
naodpredaj
Ministerstvo
Školstva
Uzn.č.
81/2010
– MZ návrhu
schvaľuje
parcely
číslo
SR
o
vyradenie
Základnej
školy
s
materskou
školou
2
3747/32 o výmere 21 m p. Vladimírovi Poštekovi,
Mládežnícka 1343, Krásno nad Kysucou a jej súčastí zo
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude
siete škôl a školských zariadení a následné zaradenie ako
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlastZ8kladná škola Mládežnícka 1343, Krásno2 nad Kysucou
níkom
v podiele z celkovej výmery 926 m . Hlasovalo sa
a jej súčastí:
podľa
zákona
258/2009 –Kalinovská
par. 9a, odst.
•Elokované č.
pracovisko
431,9. Krásno nad
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
žiadosť
o príspevok
na
Kysucou ako súčasť Základnej školy Mládežnícka
1434,
dopravu
detí
do letného detského tábora, ktoré orgaKrásno nad
Kysucou
nizuje
farské pastoračné
prostredníctvom
•Elokované
pracoviskocentrum
Michálkov
613 Krásno hnunad
Kysucou
ako súčasťdetí
Základnej
školy Mládežnícka
tia
kresťanských
a mládeže
v sume 498 1434,
eur.
Krásno nadsaKysucou
Príspevok
čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi•Školská
jedáleň Mládežnícka 1434, Krásno nad
tole
príspevky.
Kysucou
ako
súčasť– Základnej
školy preloženie
Mládežníckastarého
1434,
Uzn. č.83/2010
MZ schvaľuje
Krásno
nad
Kysucou
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
•Výdajná školská jedáleň Kalinovská 431, Krásno nad
Kysucou ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434,
Krásno nad Kysucou
•Výdajná školská jedáleň Michalkov 613, Krásno nad
Kysucou ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434,
Krásno nad Kysucou
•Školský klub detí Mládežnícka 1434, Krásno nad
Kysucou ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434,

Krásno nad Kysucou
•Školský klub detí Kalinovska 431, Krásno nad Kysucou
ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434, Krásno nad
Kysucou
•Školský klub detí Michalkov 613, Krásno nad Kysucou
ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434, Krásno nad
Kysucou
•Centrum voľného času Mládežnícka 1434, Krásno nad
Kysucou ako súčasť Základnej školy Mládežnícka 1434,
Krásno nad Kysucou
Uzn.č. 18/2014 – Mestské zastupiteľstvo Mesta Krásno
nad Kysucou
a) Prerokovalo: Podanie návrhu na Ministerstvo školstva
SR o zaradenie Materskej školy Kalinovská 431
k Materskej škole Lesnícka 1370 Krásno nad Kysucou.
b) Schvaľuje: Podanie návrhu na Ministerstvo školstva
SR o zaradenie Materskej školy Kalinovská 431
povrchom
číslo 7250/29
katastri
tak, aby
k Materskejparcely
škole Lesnícka
1370 Krásno
nadobce
Kysucou.
stavebník
p.
Jozef
Hájny
mohol
na
tomto
mieste
Uzn.č. 19/2014 – MZ schvaľuje dodatok č. 7 realizok VZN
vať
stavbu
žumpy.
o určení
výšky
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školUzn. zariadení
č.84/2010zriadených
– MZ schvaľuje
prenájom
pozemku
ských
na území
mesta Krásno
nad
Kysucou na
rok 2014.
parcelné
č. 98/1
o výmere 20 m2 na položenie noviUzn.č.stánku
20/2014p.
– MZ
schvaľuje:
nového
Emilovi
Kováčovi, Krásno č. 250 za
a)
prevedenie
preventívnych
protipožiarnych prehliprenájom 100 eur ročne.
adok
podľa
schváleného
plánu
na
rok 2014
v časti mesta
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje
odpredaj
časti
Krásno
nad
Kysucou
–
Kalinov
a
priľahlých
osád (za
2
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m vybratému uchádzakamenným mostom sv. Jána až po hranicu Zborov nad
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
Bystricou) vo všetkých rodinných domoch a iných
eur/m2.
stavbách vo vlastníctve fyzických osôb (občanov), alebo
Uzn.
č. 86/2010V– objektoch
MZ schvaľuje
odpredajosoby
pozemkov
par. č.
ich
užívateľov.
právnickej
a podnika2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
12416/6
o
výmere
102
m
júcej fyzickej osoby, v ktorej nevykonáva štátny požiarny
12415/7
o výmere
m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
dozor OR
HaZZ v21Čadci.
2
2, 6068/23
výmerev tomto
177 mzložení:
o výmere
87 prehliadkových
m , 6068/22 o skupín
b) vedúcich
2
2
352 m Šustek,
pre ENZA
s.r.o.,
o výmere
18 m , 12611/2
Štefan Ploštica,
Krásnooč.výmere
1233, Marián
Krásno
č.
2. Kormanec,
247, František
Krásno
č. 10
1378,
Jozef
Májová
1098, 022Smržo,
01 Čadca
za cenu
eur/m
Krásno
Marián
Kormanec,
Krásno
č. 193, Pavol
Uzn. č. 1243,
87/2010
– MZ
schvaľuje
prenájom
časti
2
Jacek,
Krásno
č.
1243,
Michal
Gábor,
Krásno
č.
1270,
Jozef
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m , ktorý susedí
1435, Ján Kopásek st., Krásno č. 1433,
sJarabica,
parcelouKrásno
KN č. č.
6780/174.
Miroslav
Smržo,
Krásno
č. 1378,
Miroslav
Tomčala,
Uzn. č. 88/2010 – MZ
schvaľuje
zmluvu
o Krásno
nájme
č. 457, Peter Presalovič, Krásno č. 1331, Vladimír Rábik,
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáKrásno č. 1384, Alojz Behan, Krásno č. 1383.
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn.č. 21/2014 – MZ berie na vedomie správu z kontrolUzn.
č. 89/2010
MZ odročuje návrh na riešenie cinnej
činnosti
za rok–2013.
torínskych
služieb
na
zastupiteľstvo
( júnz kontroly
2010).
Uzn.č. 22/2014 – MZďalšie
berie na
vedomie správy
Uzn.
č.
90/2010
–
MZ
odročuje
zásady
odmeňovania
pokladne za rok 2013 a kontroly poskytovania jednoráposlancov
MZ s tým,
že na
zastupiteľstve sa prezových sociálnych
dávok
zaďalšom
rok 2013.
hodnotí
výška odmeňovania
členov
komisií
a rokovací
Uzn.č.i 23/2014
– MZ schvaľuje
prijatie
preklenovacieho
úveru na zabezpečenie projektu „Rozšírenie turistickej
poriadok.
infraštruktúry
pohraničia,
rekreačno–oddyUzn. č. 91/2010
– MZ beriebudovaním
na vedomie
kontrolu plnechových
objektov
v
mestách
Krásno
nad Kysucou
nia uznesení.
a Uzn.
Milówka“
v
rámci
Programu
cezhraničnej
spolupráce
č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf.
rozbor
Poľská
Republika
–
Slovenská
republika
2007–2013
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.vo
výške 200.000,– Eur so splatnosťou do 30. 6. 2015. MZ
splnomocňuje primátora mesta na podpísanie zmluvy
o úvere s bankou, ktorá ponúkne najvýhodnejšie podmienky na prijatie preklenovacieho úveru.
Uzn.č. 24/2014 – MZ schvaľuje zmenu uzn. č. 206/2007
a to tak, že cena prenájmu neobsadeného hrobového miesta bude ako pri obsadenom a nebude sa prenajímať ročne
ale na 10 rokov.

6

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Plaketa J. A. Komenského
v rukách ocenených učiteľov

Deň učiteľov
Tento rok bola oslava Dňa učiteľov
trochu netradičná. Stretli sa na nej
nielen učitelia škôl v Krásne nad
Kysucou, ale aj pedagógovia z obcí
Zborov nad Bystricou a Oščadnica.
Tieto dve obce patria pod spoločný
Školský úrad v Krásne nad Kysucou.
Program zahájila Mgr. Dagmar
Labáková, ktorá celú akciu
moderovala. Pozdraviť a poďakovať
učiteľom prišiel primátor mesta Ing.
Jozef Grapa, ktorý vo svojom
príhovore vyzdvihol prácu pedagógov a poďakoval im za náročnú a
obetavú prácu.

Po primátorovi mesta Krásno vystúpil aj starosta Zborova nad
Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý a prítomným sa prihovoril aj starosta
Oščadnice Ing. Marián Plevko. Po
povzbudivých slovách nasledovalo
samotné oceňovanie učiteľov z jednotlivých škôl Plaketou Jána Amosa
Komenského. Ocenení z Krásna nad
Kysucou boli: Mgr. Miroslava
Králiková, Mgr. Daniela Žovinová,
Mgr. Marta Chylá, Mgr. Mária
Michaliková, Mgr. Pavol Šamaj,
Irena Kuljovská. Zo Zborova nad
Bystricou: PaedDr. Janka Jašková,
Mgr. Gertrúda Kormancová, Slávka
Moskáľová. Z Oščadnice: Mgr.

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

7

Pani Oľga Bezačinská získala ocenenie

Božena Hmírová, Mgr. Mária
Jančaríková, Mária Koudelková,
Anna Chomová. Všetci ocenení sa
podpísali do pamätnej knihy mesta
Krásno nad Kysucou a v závere bola
urobená spoločná fotografia s primátorom mesta a starostami oboch obcí.
Po slávnostnom odovzdávaní sa
dostali na javisko umelci, ktorí prišli
pozdraviť učiteľov. Zaspievala
Jadranka Handlovská a vystúpil
humorista Robo Kajzer. Vystúpenie
sa všetkým prítomným páčilo, o čom
svedčil aj záverečný potlesk.
Ďakujeme organizátorom tohto výnimočného podujatia a tešíme sa na
ďalšie stretnutia.
JĎ

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov
sa v meste Čadca oceňovali pedagógovia, ktorí prispeli k rozvoju vzdelávania a za ich obetavú prácu.
Ocenenie získala aj pani Oľga
Bezačinská, ktorá učila na umeleckej
škole v Čadci a neskôr pracovala ako
riaditeľka našej umeleckej školy.
Žije v Krásne nad Kysucou.
Pani Oľga Bezačinská pochádza z učiteľskej rodiny. Narodila sa v Martine,
ale od malička žije v Krásne nad

Kysucou. Vyrastala v pedagogickej
rodine, obaja rodičia boli učitelia.
Venovali sa okrem svojej práce aj rozvoju kultúry a športu v Krásne.
Založili ochotnícky divadelný súbor
a odohrali desiatky úspešných divadelných predstavení. Pani Oľga vyštudovala hru na klavír na Konzervatóriu
v Žiline a potom začala učiť na
Ľudovej škole v Čadci. Úzko spolupracovala s úspešným detským divadelným súborom Drevárik, s režisérom
a
pedagógom
Dušanom
Čuntalom. Tvorila hudbu k jednotlivým divadelným predstaveniam. Bola
tvorcom a režisérkou literárno-dramatického programu učiteľov a žiakov
ZUŠ v Krásne, ktorý v minulých
rokoch reprezentoval Stredoslovenský
kraj a okres Čadca na Celoslovenskej
prehliadke najúspešnejších programov v Bratislave, kde vo veľkej konkurencii získal hlavnú cenu Osvetového
ústavu.
Hudba v jej rodine sa tak udomácnila,
že obidve dcéry začali študovať na konzervatóriu. Vypestovala v nich lásku k
hudbe a dnes dcéra Dagmar a dcéra
Oľga sa venujú hudbe. Obidve získali
doktorát a umelecky pôsobia na domácich i zahraničných operných scénach.
Okrem štátov Európy, ako napríklad
Belgicko,
Dánsko,
Holandsko,

Kapela KOMA má 10 rokov

Španielsko, Portugalsko, Taliansko,
Slovinsko,
Rakúsko,
Švajčiarsko,
Nemecko a mnohé ďalšie, kde pôsobili
koncertne. Staršia Dagmar hosťovala vo
viacerých divadlách. Stala sa finalistkou
medzinárodnej
speváckej
súťaže
Johanna Straussa vo Viedni a spolupracovala i so Slovenskou televíziou.
Pôsobí ako odborný asistent – pedagóg
operného spevu na Vysokej škole
múzických umení v Bratislave. Mladšia
Oľga je sólistkou Národního divadla
Moravskoslezského v Ostrave, kde po
dobu pôsobenia stvárnila množstvo
významných operných, operetných ako
i muzikálových rolí. Stala sa laureátkou
niekoľkých medzinárodných súťaží.
Pani Oľga Bezačinská je šťastnou
babičkou dvoch vnúčat, Jakubka
a Dášky, ktorých ako inak vedie svetom hudby a učí ich poznávať nezabudnuteľné Kysuce, ktoré sa stali jej
domovom. Ocenenie získala 5. apríla
2014 v Čadci, kde viac rokov pracovala
a pani Dagmar Šamajová jej na odovzdávaní ocenenia pripravila aj ďalšie
prekvapenie. Tajne pozvala jej dcéry,
aby mame zaspievali. Do poslednej
chvíle sa jej ich prítomnosť podarilo
udržať a bol to naozaj krásny darček,
pretože obidve sú pracovne vyťažené
a žijú jedna v Bratislave a druhá v
Ostrave. K oceneniu blahoželáme!

tačilo ani celé vydanie týchto novín. :) Som vďačný za všetko,
čím všetkým sme si prešli a čo neustále prežívame. Nakoľko
všetko dobré aj zlé človeka obohahucje minimálne o nové
skúsenosti. Pozdravujem všetkých minulých aj súčasných členov skupiny KOMA.
3. O čom najradšej hráte-spievate?
Michaela: To sa nedá celkom presne určiť, myšlienky a
nápady prichádzajú a často je to spontánne. Nemám obľúbenú
tému, vo všetkom sa nachádza nejaké to čaro, no naše texty
zväčša niečo hľadajú, ukazujú smer, je to o nájdení sa, aspoň ja
to tak vnímam.

Pri príležitosti 10. výročia kapely sme oslovili
súčasných členov o rozhovor, speváčku Michaelu
Martykanovú a basgitaristu Eduarda Koprnu.
1. Oslavujete 10. výročie skupiny KOMA. Čo sa Vám
za ten čas podarilo?
Michaela: Skupina KOMA si prešla neuveriteľnými zážitkami a skúsenosťami. Osobne som všetko nezažila, keďže som
nebola súčasťou skupiny od jej začiatku. Som rada, že som sa
ňou stala, prežili sme veľa koncertov a je mi cťou, že sa
podieľam na tvorbe nového CD.
2. Najväčšie úspechy skupiny KOMA?
Eduard: Za vyše 10 rokov existencie sme zažili veľa úspechov, ale aj veľa pádov. Na vymenovanie všetkého by nám nes-

4. Na čom aktuálne pracujete?
Michaela: Aktuálne pracujeme na novom cd KOMA.
Podarilo sa nám zložiť veľa krásnych piesní, už potrebujeme len
čas, aby sme ich dotiahli do finálnej podoby. A spoločne
skúšame nové piesne, ktoré vynovia repertoár našej ďalšej kapely, Tribute of Rock band.
5. Aké plány máte do budúcnosti?
Eduard: V prvom rade dokončiť pripravované cd KOMA.
Myslím, že piesne, ktoré sa nám podarilo dať do kopy, sú veľmi
zaujímavé a som presvedčený, že sa budú fanúšikom páčiť.
Atmosféra cd sa bude niesť prevažne v melancholickej nálade.
Nájdete na ňom úplne nové kúsky, ale aj niekoľko starších piesní, ktoré boli hrávané na živo, ale nepublikované na hudobnom
nosiči, či v sociálnych sieťach. V neposlednom rade, ako už
Miška spomenula, makáme aj v kapele T.O.R.band. Vynovený
repertoár bude stáť za to! Už sa teším na koncerty!
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ZŠ a MŠ Kalinov

ZŠ Mládežnícka

Vesmír očami detí

Rozprávková noc s Andersenom

Odborná porota rozhodla, že 3 deti z MŠ Krásno nad
Kysucou – Kalinov v regionálnom kole postúpili do celoslovenského kola súťaže „Vesmír očami detí“. Ceny si slávnostne prevzali Veronika Čechová (6 rokov) s prácou „Valentín vo vesmíre“, Dávidko Potočár (6 rokov) s prácou „Jar vo vesmíre“
a Sofinka Capeková (3 roky) s prácou „Vesmírne pohoria“ – dňa
28. februára 2014 v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom
Meste. Deti sa výhre veľmi potešili a dúfame, že uspejú aj
v celoslovenskom kole. Držíme im palce!

Pán Jozef Kormanec prišiel do Materskej školy
Lesníckej, aby deťom ukázal ako sa pletú z vŕbových prútikov korbáče a košíky. Mnohé deti si nevedeli ani len predstaviť, ako taký košík vzniká, so
záujmom sledovali jeho prácu a rozprávanie.

ZŠ a MŠ Michálkov

Fašiangový karneval
V MŠ Michálkov sa dňa 28. februára 2014 konal fašiangový karneval. Prekrásne masky, výzdoba a bohaté
stoly umocnili výbornú náladu všetkých. Nechýbali
chutné tradičné šišky a pre každú masku odmena.

Za siedmimi horami, za siedmimi dolinami a dvomi
riekami v mestečku Krásno nad Kysucou deti zažili
zázračnú rozprávkovú noc. V školskom klube detí
a školskej knižnici sa stalo niečo podivné, zmenila sa
na rozprávkové kráľovstvo. Rozprávkové postavičky
akoby povyskakovali z kníh a detí sprevádzali
súťažami. Zavítal medzi nich dedo Vševedo, ktorý
vyskočil z rozprávky Tri zlaté vlasy deda Vševeda.
Deti spolu s jeho pomocou hľadali poklad, truhlicu
s pokladom.
Najviac sa však rozprávalo o spisovateľovi Hansovi
Christianovi Andersenovi, podľa ktorého sa táto
začarovaná noc aj volá. Jeho rozprávky sa čítajú
všetkým deťom a poznajú ho celé generácie. A práve
v túto noc sa stretávajú deti, aby strávili noc
s rozprávkami a knihami, aby objavili hodnotu kníh
a slov v nich ukrytých. A že noc má svoju moc zažili
deti na vlastnej koži, keď počas tmy s baterkami
a lampášikmi ako svätojánske mušky, kráčali ulicami
mesta. Hľadali stopy k pokladu, ktoré ich zaviedli
naspäť do knižnice. Museli aj ušiť pre cisára nové šaty,
no nie ako rozprávkoví krajčíri.
Do svojich knižničných postieľok „spacákov“ deti
vhupli až s polnocou a prichádzajúcim novým dňom.
Noc v spoločnosti svojich rovesníkov mal taktiež pre
deti svoje čaro. Niektorí aj prvýkrát bez rodičov
a súrodencov.
S novým ránom museli zvládnuť rannú hygienu,
rozcvičku a spoločné raňajky. Potom už len pobaliť
batôžky, zobrať pamätný list a šup s mamou domov.
Poďakovanie patrí rodičom, ktorí pomohli sponzorsky:
Mgr. Lenka Vrábľová, Radoslav Polák, Marián Sýkora
a všetkým mamičkám, ktoré priniesli sladké dobroty.
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Z podujatí SOŠ drevárskej a stavebnej
Za krajšie mesto

Svetový deň vody

Študenti školy sa zapojili do jarného čistenia mesta,
úpravy a skrášlenia jeho okolia. Táto akcia sa uskutočnila pod názvom „Za krajšie mesto“. Každá trieda sa
snažila čo najviac vyčistiť konkrétny úsek, ktorý jej bol
pridelený. Podarilo sa im vyčistiť ľavé rameno rieky
Bystrice od sútoku Kysuce a Bystrice až po most a
pravé rameno rieky Kysuce. Druhá skupina žiakov
vyčistila úsek od školy po autobusovú zastávku pod
mostom a okolie. Ďalšia zasa časť od zberne surovín až
po mestskú kotolňu. A ďalšia skupina očistila školský
pozemok a upravila areál pred samotnou budovou
školy. Ostatní žiaci sa zamerali na upratovanie časti
mesta Kalinov. Zbierali sa plasty, papier a sklo.

22. marec – Svetový deň vody. Žiaci z 1.O triedy odboru technológia ochrany a tvorby životného prostredia si
sami priniesli vodu z obce svojho bydliska. V laboratóriu analyzovali kvalitu vody po stránke základných
chemických ukazovateľov pH, fosforečnany, dusičnany,
dusitany, amónne ióny. Týždeň kvality vody naj škole
prebehol od 24. do 29. marca 2014. Zapojili sa do
Stredoškolskej odbornej činnosti v školskom, okresnom
a krajskom kole, kde žiaci riešili problematiku vody.
Už siedmy rok je v škole otvorený študijný odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia.
Absolventi sa môžu zamestnať v odvetviach životného
prostredia, kontrolných laboratóriách, v štátnej správe
v odboroch životného prostredia, v chemických podnikoch. Mnohí odborníci sa zhodli na tom, že možno
o päťdesiat rokov sa vo svete budú viesť vojny nie pre
ropu alebo diamanty, ale pre vodu.

Valentínska kvapka krvi

Narcis, symbol života a nádeje

SOŠ spolu s Centrom voľného času pri škole dňa 25.
februára 2014 zorganizovali akciu pod názvom
“Valentínska kvapka krvi“. Študentky a študenti nad
18 rokov, pedagogickí zamestnanci školy spoločne
darovali krv na Hematologicko–transfúznom oddelení
Kysuckej nemocnice v Čadci. Tohtoročné motto bolo:
„Nemusíš robiť nič...“ V tomto roku sa odberu zúčastnilo 20 žiakov.
Sviatok sv. Valentína si študenti pripomenuli aj ďalšími
aktivitami. Vestibul školy si vyzdobili v obľúbenej červenej farbe, ktorá symbolizuje sviatok zamilovaných a
lásku. V tento sviatok sa prejavuje predovšetkým
náklonnosť k určitej obdivovanej osobe. Žiaci zhotovili
valentínske pozdravy s krásnymi prianiami a vrúcnymi
vyznaniami.

SOŠ sa zapojila do programu Ligy proti rakovine, ktorá
organizuje už 18. ročník Dňa narcisov. Je najväčšou
verejnoprospešnou finančnou zbierkou na Slovensku.
Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti
rakovine ako aj pravdu o súčasnom postavení chorých
na Slovensku bližšie k ľuďom. Jeho poslaním je prejaviť
spolupatričnosť ľuďom s onkologickou diagnózou.
Škola pomohla získať finančné prostriedky jednodňovej zbierke peňazí, ktoré potom generálna rada Ligy
proti rakovine rozdelí na prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné projekty.
Mgr. M.Gavenčiaková
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radičné stavanie Májov je pre Krásne
akési samozrejme. V predvečer prvého
mája vystavali Máj pred mestským úradom, v
Kalinove a aj pred drevárskym klubom. V prvý
máj sa však v minulosti robila aj ďalšia tradičná
vec. Muži svoje milé vzali pod rozkvitnutú
čerešňu a tam ju pobozkali.

Na Veľkú noc
nám prialo
počasie

T

Znovu sme oslavovali najväčší kresťanský sviatok
v roku Veľkú noc. Veľkonočný týždeň, ktorého záver
predstavuje Vzkriesenie a Zmŕtvychvstanie, je zároveň
spojený so sviatkami jari.
V Zelený štvrtok sme si v kostoloch pripomenuli
Poslednú večeru Pána, na ktorej boli ustanovené sviatosti kňazstva a Eucharistie. Skutočný sviatok sa však
už tradične začal na Veľký piatok. Počas neho všetko
akoby razom stíchlo. Tento deň je známy zachovávaním
prísneho pôstu. V našej farnosti každoročne na Veľký
piatok zvykneme organizovať pripomienkovú pochod
po meste s nosením kríža. Tento rok vyšlo počasie,
a tak mohli veriaci putovať na kopec do osady
Gavlasovo.
Narodení Stojí tam kaplnka. Sprievod s krížom, viedli
miestni
kňazi ICLic.
Mgr. Marian
Vojtek
a Mgr.
Peter
Marek Masnica,
Viktória
Madajová,
Liliana
Králiková,
Becík. Na pochode s odriekaním krížovej cesty sa zišli
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
stovky veriacich, najmä mladých rodín s deťmi. Pri
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
misijnom kríži vedľa kaplnky U Gavlasa zapálili sviečJančigová,
Teresa Fojtíková
ky.

Na Bielu sobotu vo večerných hodinách sa v Kostole sv.
Ondreja konala Veľkonočná vigília. Opäť sa zapaľovali
sviečky ako symbol svetla, ktoré prostredníctvom
Vzkriesenia prišlo na svet. Slávnosť pokračovala svätou
omšou.
Veľkonočná nedeľa a pondelok už tradične patrili aj
šibačom a oblievačom. Vďaka celkom príjemnému
počasiu sa tohtoročné veľkonočné sviatky vydarili
a priniesli skutočnú jar.
LH

zosnulých spopolnili a urny uložili do hrobových miest. Vybudovaním kolumbária sa jednak ušetria hrobové miesta, ktorých je v každom meste nedostatok a
Sobáše
skultúrni sa prostredie pre pozostalých, ktorí týmto spôsobom pochovávajú svoMarián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
jich blízkych. V kolumbáriu bude dostatok miesta pre uloženie urien na niekoľko
Zuzana
Blahutová,
Jánktorá
Gavlas
a Jana
Vaňovcová,
rokov. Pôvodná
brána,
viedla
na cintorín
sa obnoví a popred urnový múr sa
Martin
Cech
a
Miroslava
Pošteková,
Jozef
a hlavný chodník. Po vybuvybuduje chodník, ktorý bude nasmerovaný Šadlák
priamo na
Lenka
dovaníMacurová
chodníkov, postavení nového domu smútku, vybudovaní osvetlenia na
cintoríne je toto ďalšia iniciatíva, ktorá má prispieť ku skultúrneniu prostredia na
JĎ
cintoríne v meste.

Zakvitnuté čerešne
a oslava lásky

V stredu 30. apríla 2014 sa v meste uskutočnilo
stavanie Mája. Ústredný Máj sa staval na novovybudovanej pešej zóne pred mestským úradom.
Dievčatá zo súboru Drevár najskôr ozdobili stromček
farebnými stužkami a potom už súboristi spoločne s
primátorom Ing. Jozefom Grapom a zamestnancami
mestského úradu osadili krásne vyzdobený Máj.
Svojim spevom, tancom a hudbou sprevádzali FS
Drevár a Folklórna skupina Krásno. Tento pekný zvyk
upútal aj Jamilu z Kostariky, ktorá si vystúpenia folklóristov nahrávala, aby mohla aj svojej rodine na
Kostarike predstaviť tento slovenský zvyk.

Foto: ĽP

J U B I L A N T I

MATRIKA

marec – apríl 2014

Matrika

Úmrtie
Pavel
Kurinec 72 r., Mária
80 r., Justína
Kolumbárium
na Kopásková
cintoríne
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Mesto Krásno nad Kysucou v rámci údržby a opravy zariadení vo vlastníctve
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
mesta začalo aj s opravou oplotenia cintorína. Starý kamenný múr bol po zime
Šutek
r., František
Kocifaj 51
Lukáš Grapa
21
značne59
poškodený,
rozpadával
sa ar.,ohrozoval
návštevníkov
cintorína, preto sa
r.,mesto
Imrich
Škerenčák
77
r.,
Helena
Završanová
73
rozhodlo vybudovať nový múr s tým, že bude r.,
slúžiť aj na uskladnenie
MárianMoskálová
80 r., Primátor
StanislavIng.
Gavlas
r., uviedol, že jednou z iniciatív
urien, tzv. kolumbárium.
Jozef58
Grapa
postaviť
takýto 80
múrr. bolo i to, že v poslednom čase bolo niekoľko prípadov, kedy
Štefan
Koleno

ento zvyk v sebe nesie oveľa viac ako len
prejavenie náklonnosti. Hovorilo sa, že
žena bude po celý rok krásna a príťažlivá. Aj
keď sa máj oslavuje ako mesiac lásky, svadby sa
v tomto mesiaci v minulosti viac-menej
nekonali. Táto povera vychádzala z
predpokladov našich predkov, že po svadbe
žena takmer okamžite otehotnie, čo by
znamenalo, že by pôrod vychádzal na mesiac
február a hrozilo by, že v krutej zime neprežila
matka ani dieťa. A zásob jedla bolo tiež už
málo. V každom prípade Máje aj dnes vidno v
meste a čerešniam sa taktiež darí...
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Foto: Rebeka Cádrová
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90 ročná
Irena Ďuranová
85 roční
František Jarabica, Augustín Kováč

ZOMREL
Ing. Jozef
Čarada
23. apríla 2014 zomrel pán Ing.
Jozef Čarada vo veku 92 rokov. Do
Krásna nad Kysucou prišiel v 50-tych
rokoch ako drevársky odborník. Bol
dlhoročným funkcionárom záhradkárskeho zväzu a tiež spoluzakladateľom cestného behu „Krásňanská
desiatka.“ Venoval sa včelárstvu a
záhradkárstvu. Posledná rozlúčka sa
konala 28. apríla 2014 v Žiline. Česť
jeho pamiatke!

80 roční
Vincent Jakubec, Agnesa Targošová,
Milan Šadlák, Alojz Gavlas
75 roční
Karol Gavlas, Mária Šurábová,
Vlasta Čimborová, Alžbeta Vaňovcová,
Irena Gajdošová, Jolana Kormancová,
Margita Kubáňová
70 roční
Anna Koperová, Magdaléna Poláčková,
Mária Wilczeková, Oľga Šurábová,
Anna Čimborová, Anzelm Buchta,
Kristína Pošteková

NARODENÍ
Marína Podoláková, Patrícia Pagáčová,
Filip Majer, Michaela Pavlikovská,
Ján Drahňák, Matúš Cech,
Tomáš Lendóci, Pavlína Šusteková
ÚMRTIA
Albín Gašper, Marcel Macura,
Irena Pošteková, Martin Vrba,
Anton Perďoch, Štefan Palúch,
Irena Kolenová, Mária Bírová,
Marian Parišek, Anna Pošteková
SOBÁŠE
Pavol Kolembus a Stanislava Poništová,
Mgr. Andrej Vrúbel a Mgr. Michaela Bírová,
Slavomír Čimbora a Adriána Maslíková,
Erik Magát a Ing. Petra Ďuranová
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ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Vzpierači v Turecku

V Tureckom meste Konya sa konal 4. ročník
medzinárodných hier mládeže od 19. – 21. apríla 2014 za
účasti 17 štátov a 14 športových odvetí, medzi nimi aj
vzpieranie. Slovenská 11-členná výprava – vedúci
výpravy Michal Ikrény, tréneri Miroslav Škrobian a Milan
Kubák, pretekári Patrik Broda, Samuel Paulus, Vladimír
Kubala, Matej Kubák, Dominik Krajčovic, Laura
Mikušová, Vladimír Škapec, Eliška Fernezová.
Pricestovali 20. apríla 2014 do Konye, kedy bolo
otvorenie 4. ročníka hier mládeže za účasti vládnych
a športových predstaviteľov štátu. Súťaž vo vzpieraní
začala 21. apríla 2014 hmotnostnými kategóriami
chlapcov 45–50 kg. Do 50 kg štartovalo 6 chlapcov
a medzi nimi aj Vladimír Škapec, ktorý svojimi platnými
pokusmi skončil na 3. mieste. Pokračovali dievčatá do 48
kg, kde súťažila len 12-ročná Laura Mikušová. Bol to jej
prvý štart v medzinárodnej súťaži. V trhu zdolala 37 kg
a v nadhode 49 kg. Získala 5. miesto. V poobedňajších
hodinách pokračovali hmotnostné kategórie 56–62 kg. Do
56 kg štartovali Dominik Krajčovic a Vladimír Kubala.
Dominik Krajčovic získal 8. miesto a Vladimír Kubala sa
umiestnil na 5 mieste výkonom 145 kg v dvojboji.
V podvečerných hodinách štartovalo 9 chlapcov do 62 kg.
V tejto kategórií štartoval Patrik Broda. Začal sa boj
s Tureckým reprezentantom o 1. miesto. V trhu ostal na
základe 80 kg, kde sa mu 2-krát nepodarilo vzoprieť 85
kg v trhu. V nadhode zdolal 96 kg. Patrikov tretí pokus
101 kg mu neuznali, aj keď činku dostal nad hlavu. Asi
preto že to bol turecko-slovenský boj o zlatú medailu.
Nakoniec Patrik skončil na 2. mieste s výkonom 176 kg
v dvojboji.
V utorok 22. apríla 2014 pokračovala súťaž
v hmotnostných kategóriách chlapci do 69 kg a 77 kg.
Dievčatá štartovali v kategóriách do 53 kg a 58 kg. Matej

Kubák štartoval v hmotnostnej kategórii 69 kg. Matej
v trhu zdolal 75 kg a v nadhode sa mu podarilo vzoprieť
101 kg, získal 3. miesto a do tímu Slovenskej výpravy
získal druhú bronzovú medailu. Do 77 kg štartoval
posledný pretekár Samuel Paulus. Dobrým začiatkom
Samuela v trhu, kde mal všetky 3 platné pokusy, jeho
výkon sa zastavil až 96 kg. Po trhu skončili na 2. mieste
a toto miesto si chceli udržať aj v nadhode. Dobrou
taktikou trénerov si nakoniec udržali
2. miesto.
V nadhode sa Samuelovi podarilo zdolať 107 kg
a v dvojboji spravil 203 kg a potvrdil, že Krásno donesie 2
strieborné medaile a jedno piate miesto. Posledná
pretekárka Eliška Fernezová štartovala do 58 kg, skončila
na 5. mieste. Slovenská výprava vybojovala celkovo dve
bronzové a dve strieborné medaile. Poďakovanie patrí
pretekárom za vzornú repreazentáciu Slovenskej
republiky a mesta Krásna nad Kysucou. Bol to krásny
športový zážitok pre celú Slovenskú výpravu, pobiť sa
s veľmocami vzpierackých štátov, ako sú Turci, Rusi, Srbi.
Ani Slovensko nezaostáva a potvrdilo, že sme na dobrej
ceste dosahovať dobré športové úspechy.
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