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Posledný aprílový deň už patrí u nás stavaniu Májov.
Už po niekoľko rokov zobrali stavanie pod patronát čle-
novia Folklórneho súboru Drevár. V tomto roku chlap-
com z Drevára prišli pomôcť aj hasiči dobrovoľného
hasičského zboru v Krásne a dokonca aj podpredseda
vlády SR a minister vnútra Robert Kaliňák. Medzi ďalší-
mi hosťami boli predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár, poslanci NR SR Viera Mazúrová a Ján
Podmanický. Na akcii sa zúčastnil aj prednosta okresné-
ho úradu v Čadci Milan Rebroš, riaditeľ odboru sociál-
nych vecí Jozef Cech, predseda Odborového zväzu
Kovo Emil Machyna, starostovia obcí a ďalší hostia. 
V kultúrnom programe vystúpil domáci súbor Drevár a
Folklórna skupina Krásno. Po krátkych príhovoroch,
chlapci ešte pripevnili vyzdobený vrcholec a stavanie
Mája sa začalo. Vyše 20 metrový velikán sa onedlho
týčil nad námestím. Aby sa zachovali aj zvyky a tradí-
cie, neobišlo sa to bez tradičného občerstvenia.
Každému z prítomných sa ušiel aj nejaký hlt ohnivej
vody priamo od ministra vnútra Roberta Kaliňáka,

ktorý osobne obsluhoval prítomných. 
Primátor mesta: „Toto námestie sa vybudovalo z dôvodu,
aby sa ľudia stretávali a susedia sa navzájom poznávali a
podebatovali medzi sebou. Naše akcie začínajú vždy stavaním
Mája a tribúna tu na námestí ostáva až do septembra. Takže
začiatkom jari a v priebehu celého leta sa tu organizujú kul-
túrne akcie. Teší ma, že ľudia prejavujú o kultúru v našom
meste záujem, čo napokon dokumentuje aj dnešný podvečer.
Pri stavaní mája za mojich mladých čias som sa vždy tešil na
májové veselice v prírode, na ktoré sme chodili ako deti.
Srdečne pozývam túto nedeľu na Deň matiek, spojený s kul-
túrnym programom, v ktorom vystúpia Diabolské husle.
Chceme aj touto formou poďakovať našim matkám za všetko,
čo urobili pre výchovu detí.“ 
Po  slávnostnom postavení mája podpredseda vlády
spolu s primátorom mali pracovné jednanie za účasti
župana J. Blanára a poslanca NR SR  J. Podmanického
a ďalších starostov,  kde prejednali možnosti pridelenia
hasičskej techniky pre mesto Krásno a niektoré obce v
regióne. 

Pri stavaní Mája bolo veselo
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Minister vnútra Robert Kaliňák a hostia s domácou folklórnou
skupinou a FS Drevárom postavili v našom meste Máj
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V meste sa tento rok v piatok 27. marca 2015 stretli nielen učitelia zo
škôl v Krásne, ale aj z obcí Zborov nad Bystricou, Oščadnica a Dunajov,
ktoré patria pod spoločný školský úrad. Po otvorení slávnosti
moderátorkou Dašou Labákovou, prišiel pozdraviť a poďakovať
učiteľom primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vo svojom príhovore
vyzdvihol prácu učiteľov a poďakoval im za náročnú prácu.
Slávnostného podujatia sa zúčastnil aj starosta Zborova Juraj Hlavatý a
starosta Oščadnice M. Plevko. 

Ocenení boli učitelia z Krásna: Mgr. Emíla Čupajová, Mgr. Hilda
Kubová, Milada Jarabicová, DiS.art Miroslav Sihelník, Milota
Michnáčová a Emília Targošová za celoživotnú prácu v školstve.
Zborov nad Bystricou ocenil – Mgr. Janu Harnasovú, Máriu Šotkovskú,
Obec Oščadnica – Mgr. Jaroslavu Horčičákovú, Mgr. Vladimíra Holazu,
Annu Kopáčovú, Annu Močáryovú, Obec Dunajov – Mgr. Jarmilu
Neveďalovú.

Po odovzdaní sa učitelia zapísali do kroniky mesta a následne sa
vyfotili na spoločnú fotografiu s primátorom a starostami oboch obcí.
Po oficiálnej časti vystúpila speváčka Marcela Molnárová, ktorá nielen
krásnym hlasom, ale aj vtipom pobavila všetkých prítomných.

Plaketa Jána Amosa Komenského 
v rukách ocenených  učiteľov
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Mesto Krásno nad Kysucou realizo-
valo období 12/2014 – 03/2015 pro-
jekt pod názvom Mestský kamerový sys-
tém pre mesto Krásno nad Kysucou – II.
etapa. Projekt bol finančne podporený
dotáciou zo štátneho rozpočtu
Slovenskej republiky na rok 2014 na
zabezpečenie úloh prevencie kriminality
vo výške 8 000,- eur.

V rámci projektu boli kamery umiest-
nené v areáli spoločnosti Krasbyt, s. r.
o., ktorej 100 % vlastníkom je mesto
Krásno nad Kysucou, kamery sú
súbežne napojené na kamerový systém
Mestskej polície v Krásne nad Kysucou
a budú tak zabezpečovať ochranu

vozového parku a budov. Ďalšie kamery
boli nainštalované v areáli štadiónu TJ
Tatran, ktorý spravuje mestská orga-
nizácia. Kamerový systém tak prispeje k
zvýšeniu ochrany majetku, ako aj oby-
vateľov a návštevníkov mesta počas
rôznych športových podujatí.

Využitie kamerového systému by
malo napomôcť k účinnejšiemu moni-
torovaniu verejných priestorov a cielené-
mu nasadeniu príslušníkov mestskej
polície až v prípade konkrétneho ziste-
nia priestupku. Kamerový systém bude
rovnako plniť funkciu prevencie – už len
samotné zverejnenie informácie o sku-
točnosti, že určité miesto je pod stálym

dohľadom kamery, štatisticky znižuje
počet priestupkov a odrádza potenciál-
nych páchateľov od realizácie pro-
tispoločenských konaní. Očakávame
preto, že realizáciou projektu prispe-
jeme k zníženiu kriminality v meste a
občania sa tak budú cítiť bezpečnejšie.

„Projekt bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality“

Mestský kamerový systém 
pre mesto Krásno nad Kysucou – II. etapa

Vážení spoluobčania,
snahou vedenia mesta je zabezpečiť čo najlepšie pod-
mienky pre separovanie odpadu a tak znížiť množstvo
tuhého komunálneho odpadu (TKO), ktorý je potrebné
odviesť na skládku. Separovaním chceme chrániť život-
né prostredie, ale aj ušetriť všetkým nám peniaze za
odvoz a skládkovanie. Aj napriek našej snahe sa rok čo
rok zvyšuje množstvo TKO a v súčasnosti mesto okrem
platby od občanov musí raz takú sumu doplatiť za
odvoz a skládkovanie tohto odpadu. Novoprijatý zákon
o odpadoch mení pravidlá, od budúceho roka budú
musieť občania platiť za nevyseparovaný odpad a
mesto bude uhrádzať len náklady spojené so spracova-
ním a odvozom separovaného odpadu. Ak nebudeme
disciplinovaní a neznížime množstvo TKO, budeme
musieť rapídne zvýšiť ceny, čo by sme veľmi neradi
realizovali. 

Preto Vás prosíme o zvýšenie úsilia pri separácii odpa-
du i dodržiavania disciplíny čo do nádoby na TKO kla-
dieme, pretože každý kilogram navyše musí mesto
zaplatiť správcovi úložiska odpadu. Veľmi veľký objem
je tvorený biologicky rozložiteľným odpadom. Medzi
najstaršie a najpoužívanejšie metódy zhodnocovania
biologických rozložiteľných komunálnych odpadov
patrí kompostovanie. Kompostovanie je prírode najbliž-
ší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. 

Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovo-
cia a zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky
môžu byť mikroorganizmami rozložené a vytvoria kva-
litný humus, ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na
živiny. Pôde tak vrátime to, čo sme pri pestovaní plo-
dín z nej odčerpali. Ušetríme veľké množstvo komunál-
neho odpadu ukladaného na skládky odpadov a tiež
poplatky za odvoz odpadu. 

Taktiež sklo, plasty, papier, kovy, elektro odpad patria
do nádob na separáciu a nie do nádob na TKO. 
Upozorňujeme občanov, že ak sa v nádobách na TKO
bude nachádzať i odpad, ktorý má byť separovaný,
smetná nádoba nebude vyprázdnená až do doby, kedy
tento odpad z nej nebude odstránený. 

V najbližšej dobe chceme rozmiestniť ďalšie nádoby na
separovaný zber i zakúpiť nové vrecia, a tak uľahčiť
manipuláciu s vyseparovaným odpadom. Občania,
ktorí majú pocit, že je potrebné umiestniť nádoby na
separovaný odpad i v ich lokalite, oznámte to pracovní-
kom prevádzky, ktorí posúdia možnosť ich umiestnia
ako i odvozu. 

Dúfam, že i táto výzva napomôže znížiť množstvo TKO
tak, aby sme ušetrili všetci a nemuseli nadarmo s odpa-
dom do nádob sypať obrazne povedané i eurá, ktoré
Vy alebo obec musí zaplatiť pri skládkovaní. 

To, či budeme žiť v čistom a zdravom životnom pro-
stredí a zároveň nebudeme zvyšovať náklady na likvi-
dáciu odpadu, závisí od každého jedného z nás a
nášho prístupu k vytváraniu a nakladaniu s odpadmi.

Nevyhadzujme eurá do smetnej nádoby

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2015

                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Máj                      25.             26.                     27.
Jún                       22.             23.            24.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám!
Ďakujeme.
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 25. februára 2015
Uzn.č. 3/2015 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu – Mgr.
M. Jesenský, PhDr. M. Jozefíková, overovateľov M.
Lastovica, Mgr. J. Mozol a program zasadnutia MZ, ktorý
bol doplnený o bod – odkúpenie akcií Prima banky.
Uzn.č. 4/2015 – MZ konštatuje, že zvolení poslanci mest-
ského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského zastupiteľstva: Marta Buková, PhDr.
Marta Jozefíková a Ing. Vladimír Kormanec.
Uzn.č. 5/2015 – Mestské zastupiteľstvo
a) Berie na vedomie
Vzdanie sa funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta
p. Štefana Plošticu 
b) Ustanovuje
Do funkcie preventivára požiarnej ochrany mesta v zmys-
le § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 3214/2001 Z.z. p. Mariána
Šusteka, nar. 29.4.1965, bytom Krásno nad Kysucou 247
c) Schvaľuje
Preventívne protipožiarne prehliadky v zmysle § 23 záko-
na NR SR č. 31/2001 Z.z. v časti mesta Blažkov, Drozdov,
Nižné a Vyšné Vane, Zákysučie, Gundášov, Sýkorov,
Macurov, Jantov, Grapov a Vlčov a v súkromných
domoch fyzických osôb a malých prevádzkach podnika-
júcich fyzických a právnických osôb. Vedúcich prehliad-
kových skupín v zmysle § 24 zákona NR SR č. 314/2001
Z.z. týchto členov DHZ: Marián Šustek, Krásno 247,
Milan Buchta, Krásno 935, Michal Gábor, Krásno 1270,
Pavol Jacek, Krásno 1243, Karol Kasaj, Krásno 1479, Ján
Kopásek, ml. Krásno 1433, Peter Kopásek, Krásno 1433,
Marián Kormanec, Krásno 193, Jozef Kormanec, Krásno
1243, Peter Presalovič, Krásno 1331, Vladimír Rábik,
Krásno 1384, František  Smržo, Krásno 1378, Miroslav
Smržo, Krásno 1378, Miroslav Tomčala, Krásno 457.
Uzn.č. 6/2015 – MZ neschvaľuje odpredaj bytu č. 25
v bytovke 1378 pre Zuzanu Hrtúsovú, 023 02  Krásno nad
Kysucou 945.
Uzn.č. 7/2015 – MZ neschvaľuje žiadosť Mariána Tutku,
023 01 Oščadnica 297.
Uzn.č. 8/2015 – MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 40/2014
bod b) prenájom priestorov fitnescentra pre spol.
SunGym, s.r.o. za cenu ročného nájmu 3.600,-Eur, t.j. 300
Eur/mesačne v cene nájmu je i dodávka tepla a teplej
úžitkovej vody. Upravený nájom je od 1. 3. 2015 na dobu
pol roka do 31. 8. 2015
Uzn.č. 9/2015 – MZ berie na vedomie podnet pána Jána
Šusteka, Krásno nad Kysucou 1294 a schvaľuje postup sta-
vebného úradu Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn.č. 10/2015 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
202/2 – zastavané plochy o výmere 35 m2 za cenu 10,-
Eur/m2 pre Rudolf Ďurana a manželka Oľga, bytom
Krásno 1160 v 1/3, Peter Jozefík, bytom Krásno 1604
v 1/3 a Ďurana Peter a Ďurana Jozef, bytom Krásno 1348
v 1/3 pozemku, v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov ako prípad hodný osobitného zreteľa – cesta k rodin-
ným domom. Náklady na vypracovanie GP ako i náklady
na vklad hradia kupujúci.
Uzn.č. 11/2015 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 12/2015 – MZ schvaľuje prenájom pozemkov p.č.
515/73, 515/72 a 515/17 o celkovej výmere 7485 m2

a nehnuteľnosti skladu OR umiestneného na p.č. 515/17
od prenajímateľa TRANS Kysuce, s.r.o., u Hluška 1543,
Čadca minimálne na dobu 5 rokov s predkupným prá-
vom za cenu podľa znaleckého posudku. Cena nájmu je
1.360,-Eur/mesačne s prenájmom od 1. 3. 2015.
Uzn.č. 13/2015 – MZ schvaľuje vklad do spoločnosti

Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. v celej čiastke
základného imania 5.000,- Eur ako peňažný vklad.
Uzn.č. 14/2015 – MZ schvaľuje pôžičku Mestskému pod-
niku Krásno nad Kysucou, s.r.o. vo výške 20.000,-Eur na
zakúpenie nákladného motorového vozidla.
Uzn.č. 15/2015 – Mestské zastupiteľstvo Krásno nad Kys
A/ P r e r o k o v a l o
voľbu hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou.
B/ S c h v a ľ u j e
v tomto znení: Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad
Kysucou v súlade s § 18 a ods. 2 zákona č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení:
Pracovný úväzok:
Pracovný pomer hlavného kontrolóra/hlavnej kontrolór-
ky vznikne uzatvorením Pracovnej zmluvy s Mestom
Krásno nad Kysucou na pracovný úväzok 30%, t.j. 2,25
hod/deň.
a) v y h l a s u j e
deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásna
nad Kysucou na 15. 4. 2015 v zasadačke Mestského
úradu v Krásne nad Kysucou, pričom voľba sa uskutoční
v rámci programu mimoriadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou.
b) p o v e r u j e
zástupcu primátora Mestského úradu Krásno nad
Kysucou, aby v termíne podľa § 18 a ods. 2 zákona č.
396/1990 Z.z. o obecnom zriadení v platnom znení zabez-
pečil vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Krásno
nad Kysucou na úradnej tabuli Mesta Krásno nad
Kysucou a na internetovej stránke Mesta Krásna nad Kys.
c) u s t a n o v u j e
podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kon-
trolóra Mesta Krásna nad Kysucou a náležitosti prihlášky
takto:
Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného
kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou je ukončené  mini-
málne stredoškolské vzdelanie.
2. Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu materiálu
k voľbe hlavného kontrolóra musí obsluhovať:
a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b) profesijný životopis,
c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podni-
ká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a je členom ria-
diacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnic-
kých osôb, ktoré vykonávajú  podnikateľskú činnosť. 
3. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné prílohy:
a) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
b) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
c) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11
ods.4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného
kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou na rokovaní
Mestského zastupiteľstva Krásno nad Kysucou. Písomný
súhlas obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol,
komu sa súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných úda-
jov, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania.
Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného
podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.
4. Termín doručenia prihlášok je do 31. 3. 2015. na adre-
su: Mestský úrad Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou v zalepenej obálke s označe-
ním ,,VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA
KRÁSNA NAD KYSUCOU – NEOTVÁRAŤ“.

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v  zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.

Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje 
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-

2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v  súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

– financovanie projektu vo výške 5% z  celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.

Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s  tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996

Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
3747/32 o  výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s  podmienkou, že bude
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast-
níkom v podiele z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
podľa zákona č. 258/2009 – par. 9a, odst. 9.

Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga-
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu-
tia kresťanských detí a  mládeže v  sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapi-
tole príspevky. 

Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizo-
vať stavbu žumpy.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
parcelné č. 98/1 o  výmere 20 m2 na položenie novi-
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
prenájom 100 eur ročne.

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádza-
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.

Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
12416/6 o  výmere 102 m2, 12415/2 o  výmere 1415 m2,
12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
o  výmere 87 m2, 6068/22 o  výmere 177 m2, 6068/23
o výmere 18 m2, 12611/2 o výmere 352 m2 pre ENZA s.r.o.,
Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.

Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
pozemku p.č. 6780/1 o  rozlohe 82 m2, ktorý susedí
s parcelou KN č. 6780/174.

Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o  nájme
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizá-
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.

Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cin-
torínskych služieb na ďalšie zastupiteľstvo ( jún 2010).

Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa pre-
hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.

Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení.

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 
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Spôsob vykonania voľby: Voľby hlavného kontrolóra sa
uskutočňujú tajným alebo verejným hlasovaním. O spôsobe
hlasovania rozhodne mestské zastupiteľstvo prijatím uzne-
senia.
5. Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vyko-
náva zástupca Mestského úradu Krásno nad Kysucou za
prítomnosti 3 poslancov schválených mestským zastupiteľ-
stvom dňa 01. 04. 2015 v kancelárii primátora Mesta Krásna
nad Kysucou. O výsledku spíše zástupca Mestského úradu
Krásna nad Kysucou zápisnicu, ktorú podpíšu všetci prí-
tomní a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako prí-
loha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica
musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v sta-
novenom termíne doručených a menný zoznam kandidá-
tov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V
prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok
a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpí-
sať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak
odmietla urobiť.
6. Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní pod-
mienky, bude písomne pozvaný na mimoriadne zasadnutie
zastupiteľstva dňa 15. 4. 2015 a bude mať právo vystúpiť na
tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu ,, Voľba hlav-
ného kontrolóra Mesta Krásna nad Kysucou“ v časovom
rozsahu max. 5 min. Kandidát na hlavného kontrolóra,
ktorý nesplnil stanovené podmienky, bude o tejto skutoč-
nosti písomne informovaný do 5-tich dní odo dňa otvorenia
obálok. Tajné hlasovanie
7. Voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov
mestského zastupiteľstva sa uskutoční v zasadačke
Mestského úradu Krásna nad Kysucou. Voľbu riadi
Volebná komisia, ktorú pred začiatkom voľby hlavného
kontrolóra schvália poslanci uznesením. Voľby sa konajú za
prítomnosti zapisovateľa, ktorého uznesením schvália
poslanci mestského zastupiteľstva.
8. Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslan-
com proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vyda-
ných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnos-
ti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúh-
lou červenou pečiatkou ,, Mesto Krásno nad Kysucou“, sa
budú považovať za neplatné.
9. Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti,
ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v
abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jed-
nému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. pora-
dového čísla, ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na
ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žia-
den kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení
kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá
mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny
nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlaso-
vania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a
obálku, pristúpia po jednom k hlasovaniu rovnakým spôso-
bom i členovia Volebnej komisie. Následne sa volebná
komisia odoberie do kancelárie primátora, otvorí zapečate-
nú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. Predsedajúci
vyhlási po túto dobu prestávku.
10. O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ
zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte
vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o
počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte
hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom resp. dru-
hom kole volieb. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o
tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontroló-
ra v prvom kole. V prípade konania druhého kola volieb
musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postú-
pili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol
zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci
členovia volebnej komisie. V prípade, že niektorý člen

volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný
do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
11. Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda
Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia
Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby
hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení
výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie
prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne
pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky pred-
sedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o
voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
Verejné hlasovanie
Verejné hlasovanie poslancov sa vykonáva spôsobom obvy-
klým zdvihnutím ruky. Hlasuje sa postupne o každom kan-
didátovi samostatne v abecednom poradí.
Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a prednesie
uznesenie, ktoré bolohlasovaním prijaté.
Vykonanie voľby:
12. Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského
zastupiteľstva.
13. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, mest-
ské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v
prvom kole získali najväčší počet platných hlasov.
14. V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola
volieb všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov.
15. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý
získal najväčší počet platných hlasov.
16. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti Mestského
zastupiteľstva Krásna nad Kysucou riadi a výsledok žrebo-
vania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje v prí-
pade tajného hlasovania predseda volebnej komisie, v prí-
pade verejného hlasovania predsedajúci.
17. Hlavný kontrolór  nesmie bez súhlasu mestského zastu-
piteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť
a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgá-
nov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú čin-
nosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľ-
skú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného
majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade
so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
18. Funkcia hlavného kontrolóra Mesta Krásna nad
Kysucou je nezlučiteľná s funkciou poslanca Mestského
zastupiteľstva Krásno nad Kysucou, primátor mesta, člena
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakla-
dateľom je Mesto Krásno nad Kysucou, iného zamestnanca
Mesta Krásno nad Kysucou podľa osobitného zákona.
19. Primátor Mesta Krásno nad Kysucou je povinný s prá-
voplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta Krásna
nad Kysucou uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň
nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchád-
zajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce určí
na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia
predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
d) s c h v a ľ u j e
Členov komisie:
na otváranie obálok voľby hlavného kontrolóra Mesta
Krásno nad Kysucou, ktoré sa bude konať dňa 01. 04. 2015 –
Mgr. Milan Jesenský, Marta Buková, Mgr. Martin
Ondruška, Miloš Lastovica a Jaroslav Pagáč.
Uzn.č. 16/2015 – MZ schvaľuje ďalej prevádzkovať MMDS
systém s prispením mesta na údržbu.
Uzn.č. 17/2015 – MZ schvaľuje odpredaj 2 akcií Prima
banky v hodnote 600,-Eur/1 akcia, čiže spolu 1.200,-Eur.
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Krásno má už 690 rokov 

Najkrajší a najromantickejší
pohľad na kostol, ktorý sa odráža
v rieke Kysuca. Vyfotografoval ho
učiteľ Teodor Macura

Kostol odfotografovaný v
máji, keďže vidno postavené
Máje. Námestie mieru ešte
neexistovalo. Fotografia patrí k
najstarším.

Vzácna fotografia, ktorá dokumentuje Krásno počas stavby
železnice. Pochádza z roku 1872 a nachádza sa na nej ešte
pôvodný drevený kostolík a zároveň aj novostavba chrámu.

Oslava narodenín má pre nás vždy atmosféru významnosti. Pripomíname si náš zrod
a začiatok života. Prvá písomná zmienka je významným bodom v našich dejinách,
pretože práve od roku 1325 oficiálne Krásno sa akoby narodilo. Začína sa spomínať v
listinách a nie sú to už len lúky a hory, ale v Krásne žijú prví obyvatelia, ktorí tu
našli domov. Listiny sú jediné stopy, podľa ktorých si vieme predstaviť, ako to tu v
minulosti vyzeralo, čím sa ľudia tu žijúci zaoberali. Stopy nachádzame aj v mapách a
starých nákresoch. Až s vynálezom fotografie môžeme vzhliadnuť starú dedinu a
život v nej. Najstaršia fotografia Krásna pochádza niekedy z roku 1914. Vybrala som
Vám pár zaujímavých fotografií ako to u nás vyzeralo... ĽP
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MAREC
•Galaprogram Deň učiteľov – o 13.00 h., 27. marec
2015

APRÍL
•30. apríl – Stavanie Mája – vystúpenie Ženskej fol-
klórnej skupiny, Foklórneho súboru Drevár pred
mestským úradom, za účasti ministra Roberta
Kaliňáka

MÁJ
•10. máj – Deň matiek, program venovaný všetkým
mamám
•Stretnutie zaľúbených na moste Lásky
•31. máj – Váľanie Mája
•15. 5. – 30. 7. – Žena a dieťa, tématická výstava

JÚN
•21. jún – Svätojánsky jarmok na námestí s fontánou 
•Výstava prác absolventov Základnej umeleckej
školy v Krásne nad Kysucou

JÚL
•Promenádne koncerty – konať sa budú každú
nedeľu od 18.00 hodiny
•História na kolesách – stretnutie veteránov Beskyd
Reallye a prehliadka starých áut a motocyklov
•Hokejbalový turnaj – O pohár primátora mesta
•Tenisový turnaj – O pohár primátora mesta
•Letné kino – Júl/August, bude sa konať vždy v
sobotu o 21.00 hodine

AUGUST
•Vystúpia všetky súbory a kapely z Krásna a okolia
júl – august

•28. – 30. august 2015 – DNI MESTA Krásna,
naše mesto si pripomenie 690. výročie od
prvej písomnej zmienky o meste. Pripravený
je bohatý kultúrny program.Piatok bude
venovaný folklórnym skupinám a ľudovým
tradíciám. V sobotu bude pripravený pro-
gram pre športovcom a mládež, s hviezdou
dňa spevákom ADAMOM ĎURICOM.

V nedeľu sa bude konať tradičná sv. omša na
námestí s fontánou. V programe vystúpi his-
torická rytierska skupina s programom a
súťažami. Nebude chýbať tradičný krásňan-
ský jarmok a mnoho ďalších prekvapení.

•Športovanie na cyklotrase – zábavno–súťaž-
né popoludnie na cyklotrase pre rodiny 
•Thaiboxing promotion
•Hasiči – okresná súťaž v požiarnom útoku

SEPTEMBER
•Gospelové Kysuce – 2-dňový maratón gospelovej
hudby 5. – 6. septembra 2015

OKTÓBER
•Koncert ku príležitosti Úcty k starším  – pre senio-
rov, vstup zdarma

NOVEMBER
•Krásňanská desiatka – 32. ročník bežeckých prete-
kov na 10 km

DECEMBER
•Krásňanské hody – 29. november 2015
•Mikulášska nádielka – stretnutie detí s Mikulášom
spojené s programom
•Silvester v uliciach – program a spoločné privíta-
nie Nového roka pred DK

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KALENDÁRIUM 2015
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Pôvodne bývalo veľkonočné obdobie iba oslavou nastá-
vajúcej jari s pohanskými zvykmi. Z nich sa najlepšie
zachovali  šibačky a oblievačky. Jar sa prejavuje návra-
tom slnka. Jeho teplé lúče prebúdzajú prírodu. 
Veľká noc je však aj najväčším kresťanským sviatkom.
Zahrňuje v sebe Veľký týždeň, do ktorého patria
Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota. Počas
Zeleného štvrtku sa konali  omše kňazov, na ktorých
posväcovali olej. Omše sa slávili aj so spomienkou na
Pánovu večeru a na pamiatku ustanovenia Sviatosti
Oltárnej. V kostoloch zaviazali zvony ako prejav  účasti
Aj v našej farnosti všetko stíchlo. Svet akoby sa obliekol
do bieleho...
A veru ten náš svet bol počas Veľkej noci biely aj v sku-
točnosti. Veľký týždeň totiž sprevádzali snehové fujavi-
ce a metelice, aké sme v našom kraji doteraz nezažili.
Napadlo takmer po kolená snehu a sneženie neprestalo

ani počas Bielej soboty, ba pokračovalo aj na
Veľkonočnú nedeľu a tiež v čase oblievačiek, keď už
bol Veľkonočný pondelok. To tu ešte nebolo! Nečudo,
že ľudia hovorili o spojení Veľkej noci a Vianoc... 
Na Veľký piatok sa v Kostole sv. Ondreja konala krížo-
vá cesta znázorňujúca deň utrpenia, ukrižovania
a smrti Krista. Bielu sobotu prežívali veriaci v modlitbe
a tichosti. Po západe slnka sa konala liturgia svetla.
Kňazi v kostole posvätili veľkonočnú sviecu – paškál.
Znovu sa rozozvučali zvony. Zvestovali
Zmŕtvychvstanie Krista.  
Ani nepriaznivé počasie nás však neodradilo od počet-
ných šibačiek a oblievačiek. Je to už tradičný symbol
radosti. Radosti z toho, že Kristus vstal z mŕtvych a že
je nádejou pre živých, ale aj potešenia z príchodu jari.
Aj keď sme si na tú pravú jar museli tohto roku predsa
len ešte chvíľu počkať.   LH       

Zasnežené sviatky – Veľká noc pod snehom

Jar sa aj tento rok len ťažko dostávala
do chotára. Ľudia ju po dlhej, ba priam
nekonečnej zime vždy očakávajú s náde-
jou. Dlho však pretrvávalo striedavé
počasie, keď sa teploty neustále menili.
Raz vystúpili vyššie nad nulu a do
prírody priniesli radosť, inokedy klesli
a spôsobili prízemný mráz. S jarou sa
však definitívne prebúdza činorodosť.
Rozbehli aj nové práce na kaplnke
U Hacka. Zopár slnečných dní k nej
prilákalo dobrovoľných pracovníkov,
väčšinou takých, ktorí majú svoje korene
v osade. Do vnútra kaplnky usadili
peknú, zdobenú dlažbu, urobili pod-
stavec na sochu Panny Márie a dokončili
takmer všetky vnútorné práce. Zdvihli
a zaizolovali oporný múr okolo  pries-
transtva pod svahom. 

Práce na kaplnke budú pokračovať aj
naďalej. Na materiál, potrebný na
dostavbu, zorganizovali dobrovoľnú
finančnú zbierku.  LH

Jarné práce pri kaplnke U Hacka 
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Valentínska kvapka krvi
SOŠ drevárska a stavebná spolu s Centrom voľného
času pri škole dňa 3. marca 2015 zabezpečili školskú
akciu pod názvom „Valentínska kvapka krvi“, ktorá sa
niesla v duchu hesla „Zober so sebou svoju polovičku
a poďte spolu darovať krv“.Študentky a študenti nad
18 rokov, pedagogickí zamestnanci školy spoločne
darovali krv. Účastníci zavítali do Hematologicko-
transfúzneho oddelenia V tomto roku sa odberu zúčas-
tnilo 19 žiakov. 
Sviatok sv. Valentína si pripomenuli aj ďalšími aktivita-
mi. Vo vestibule školy sme zrealizovali výzdobu, ktorá
sa niesla v obľúbenej červenej farbe. V tento sviatok sa
prejavuje predovšetkým náklonnosť k určitej obdivova-
nej osobe. Ďalšou aktivitou bola súťaž o najkrajší
valentínsky pohár. Žiaci mali možnosť vyzdobiť pohár
valentínskym motívom a prihlásiť sa do súťaže.
Sviatok zamilovaných môže byť aj o prejave lásky
k neznámym ľuďom a pomoci tým, ktorí to potrebujú. 

Veľkonočná výstava
SOŠ drevárska a stavebná Krásno sa zúčastnila
Veľkonočnej výstavy ručných výrobkov z chránených
dielní z okolia Kysúc a občanov zo Zborova nad
Bystricou. Táto akcia sa konala v nedeľu 22. marca
2015. Výstava bola spojená s predajom výrobkov žia-
kov učebných a študijných odborov. Návštevníkov
akcie zaujali drevené výrobky, výrobky zo skla a z tex-
tilu. Páčili sa stolčeky, maľované poháre, kuchynské
zástery, levanduľové srdiečka a drevené upomienkové
predmety vo vintage štýle. Veľký úspech mali aj žiaci
odboru technológia ochrany a tvorby životného pro-

stredia, ktorí realizovali rozbor vody. Túto vodu si pri-
niesli návštevníci zo svojich studničiek a potôčikov.
V prenosnom laboratóriu analyzovali kvalitu vody po
stránke základných chemických ukazovateľov pH, fos-
forečnany, dusičnany, dusitany, amónne ióny. Týždeň
kvality vody na našej škole prebehol od 23. do 27.
marca 2015. 

Úspešní stavbári
Škola sa v dňoch 30.-31. marca a 1. apríla 2015 zúčas-
tnila 22. ročníka súťaže zručnosti Murár 2015 Nitra,
v ktorej získali krásne 3. miesto. Súťažilo dvanásť
družstiev, 24 žiakov prvých a druhých ročníkov v
odbore murár a operátor stavebnej výroby z Českej,
Maďarskej a Slovenskej republiky.  SOŠ reprezentovali
dvaja žiaci: Dušan Lipták z 2. A,  Milan Beleš z 1. A tri-
edy pod vedením majstra odborného výcviku Petra
Šusteka. Žiaci získali 3. miesto z dvanástich súťažných
družstiev a tým si zabezpečili postup do celoslovenskej
súťaže, ktorá sa bude konať v Nitre v dňoch 17. – 18.
apríla 2015.    Mgr. M. Gavenčiaková

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA drevárska a stavebná

Veľkonočná oblievačka

Veľkonočné tradície v meste sú stále živé. Folklórny súbor Drevár dbá o to, aby všetky tanečni-
ce boli zdravé a oblievanie vedrami sa ujde každej. Krásno nad Kysucou je charakteristické aj
tým, že sa tu chodí šibať a oblievať nielen v pondelok, ale aj na Veľkonočnú nedeľu.



Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková 

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r.,
Justína Lastovicová 73 r., Rozália
Ďuranová 90 r., Anna Vojtušová 87
r., Agnesa Poláčková 62 r.,
František Šutek 59 r., František
Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r.,
Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r.,
Stanislav Gavlas 58 r., Štefan
Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter
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J U B I L A N T I
M a r e c  – a p r í l  2 01 5

90 rokov
Pavlína Gašperáková

Vincent Škereň

85 rokov
Jozef Šustek 

Jozefína Kučeríková

80 rokov
Vincencia Tvrdá 
Agnesa Lehocká 
Mária Kováčiková 

Štefánia Ďuranová

75 rokov
Stanislav Jakubec 

Irena Čimborová 
Mária Brňáková
František Šamaj 

Anton Kuric
70 rokov

Justína Grajciarová
Helena Schlenkerová 

Hana Plevková
Tatiana Cádrová

Helena Kolembusová
Justína Miková 

Ján Kubala

90. rokov Vincent Škereň

Dňa 13. apríla 2015 sme pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívili oslávenca, pána Vincenta Škereňa z
Krásna nad Kysucou. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa
mu odovzdal darčekový kôš, kyticu a knihu o meste.
Spolu s oslávencom strávil čas spomienkami a
príhodami z jeho života. Oslávenec sa zároveň
podpísal do Pamätnej knihy mesta, kde sa podpisujú
všetci jubilanti. Želáme mu veľa zdravia a radosti v
kruhu najbližších.

90. rokov Jolana Brathová

Dňa 27. februára 2015 sme navštívili oslávenkyňu
pani Jolanu Brathovú z Krásna. Primátor mesta jej
odovzdal darčekový kôš, kyticu a knihu o meste. Spolu
s pani Brathovou zaspomínali na mladosť a život v ich
rodine. Oslávenkyňa sa tiež podpísala aj do Pamätnej
knihy mesta. Prajeme jej ešte veľa ďalších rokov v
zdraví prežitých.

90. rokov Pavlína Gašperáková

Dňa 3. marca 2015 sme pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívili oslávenkyňu, pani Pavlínu
Gašperákovú z Krásna. Ku krásnemu jubileu jej zaželal
primátor mesta, odovzdal jej darčekový kôš, kyticu a
knihu o meste. Oslávenkyňa sa zároveň podpísala aj do
Pamätnej knihy mesta a my jej prajeme ešte veľa
ďalších v zdraví prežitých rokov.

Krásňanskí oslávenci – 90. roční
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M A T R I K A
Narodení
Dorota Bazelidesová, Max Bazelides,
Michal Mravec, Viktória Buchtíková, 
Alex Tavač, Paulína Šadláková, Nina
Ganišinová, Samuel Kasaj, Nikol Škorová,
Adam Rábik, Adela Kolembusová

Úmrtia
Milan Fuňák, Adela Heiderová, Ján
Chalupčík, Pavel Maďar, Alojz Baranec,
Peter Paulus, Paulína Lastovicová, Jozef
Nagy, Ján Čimbora, Mária Kubinová,
Emília Šurábová, Agnesa Kuricová,
Jozefina Vojteková, Ing. Juraj Olbert,
Viktor Kanis, Mária Záteková

Sobáše
Anton Smolka a Katarína Paulusová
Mgr. Michal Masnica a Mgr. Miroslava
Kršiaková

Tento rok si pripomína výročie nielen mesto, ale aj
dobrovoľný hasičský zbor, ktorý oslávi 90. výročie od
svojho vzniku. Počas týchto 90-tich rokov sa tu
vystriedalo veľa dobrovoľníkov, ktorí pomohli pri
záchrane majetku i životov obyvateľov Krásna. V tomto
období bol dlhodobým funkcionárom Štefan Ploštica,
ktorý bol na čele DHZ takmer 35 rokov a zároveň
vykonával i preventívara požiarnej ochrany. Za túto
dlhoročnú prácu ho primátor mesta ocenil a na
mestskom zastupiteľstve mu verejne poďakoval.
Zároveň vyslovil presvedčenie, že jeho nasledovník,
ktorým sa stal Marián Šustek bude v tejto práci
úspešne a dlhodobo pokračovať. Odchádzajúci
predseda poďakoval za spoluprácu i za pomoc, ktorá
sa mu dostávala od vedenia mesta a poprial nástupcovi
veľa síl a zdravia pri vedení dobrovoľného hasičského
zboru.

V Novom Meste nad Váhom sa v sobotu 11. apríla
2015 konalo druhé kolo mladších žiakov vo vzpieraní. 

Zúčastnili sa ho mladé vzpieračské nádeje z
Trenčína, Krásna nad Kysucou, Nového Mesta nad
Váhom, Veľkého Mederu, Košíc, Družstevnej pri
Hornáde a Bobrova. Krásno reprezentovalo kvarteto:
Diana Brodová, Andrej Truchlý, Vladimír Macura a
Marek Krištof. Výsledky mladých vzpieračov Tatran
Krásno: Marek Krištof 325,73 sincl. bodov, keď v trhu
zdolal 48 kilogramov a v nadhode 63 kilogramov.
Diana Brodová v trhu zdolala 30 kilogramov a v
nadhode 33 kilogramov, za tieto výkony získala 319,92
bodov. Vladimír Macura potvrdil svoju dobrú formu,
keď v trhu dostal nad hlavu 56 kilogramov a v
nadhode 65 kilogramov. Posledný pretekár sa tiež
pochlapil a zdvihol v trhu 35 kilogramov a v nadhode
43 kilogramov a za svoje výkony bol ohodnotený
297,80 bodmi.

Tieto výkony im zabezpečili víťazstvo v druhom
kole a dobre výkony celého družstva sa prejavili aj v
celkovom poradí, keď po druhom kole sa usadili v čele
súťaže. V druhom kole vyhodnotili aj najlepších
jednotlivcov spomedzi 30 borcov. Druhý skončil
Vladimír Macura, na treťom mieste Marek Krištof a na
siedmom Andrej Trúchly. Spomedzi 8 mladších žiačok
skončila Diana Brodová na prvom mieste.

Poradie družstiev po druhom kole:
1. Tatran Krásno 2464,7427 sincl. bodov
2. Olymp Bobrov 2462,0423
3. Kofi Trenčín 2224,2725
4. Považan Nové Mesto nad Váhom 2139,6102
5. VK Družstevná pri Hornáde 2129,5774
6. MKVaSŠ Veľký Meder 2116,0886
7. MKVaSŠ Košice 1916,5454
8. Golem Nové Mesto nad Váhom 1466,5362

Mladší žiaci sa po druhom kole
dostali do čela súťaže 

Štefan Ploštica s ocenením
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Snow Downhill Sprint Petruvka 2015
Dňa 21. februára 2015 sa Freeride Kalinov Team z
Krásna zúčastnil pretekov s názvom Snow DH
Sprint Petruvka. Konali sa v Českej republike, v
malej dedinke Petruvka. Bol to jednodňový pre-
tek, skladal sa zo semifinálovej jazdy, ktorá roz-
delila pretekárov do tzv. pavúka, kde išli štyria
jazdci naraz a ďalej pokračovali len dvaja z kaž-
dého súboja. 
Na krátkom, ale prudkom kopci ich čakala pri-
pravená trať podobná slalomu, trať bola vytýčená
po svahu, na ktorom bolo ešte 30 cm snehu a
ľadu. 
Trať bola pomerne náročná, na čo doplatil Tomáš
Pištek, ktorý sa v semifinálovej jazde pošmykol v
tretej zákrute a padol až na 28. miesto v kategórii
Muži/Elite. Tibor Čimbora v semifinálovej jazde
v kategórii Muži/Elite odjazdil 4.miesto. Milan
Hacek skončil celkovo na peknom 4. mieste v
kategórii deti do štrnásť rokov. 
Darilo sa Pavlovi Kosnovskému, ktorý v semifi-
nále zajazdil 4. miesto a vo vyraďovacej fáze pri-
šiel na 3. mieste. Smolu mal Daniel Vojtuš, ktorý
v semifinálovej jazde na začiatku trate pri rozbe-
hu utrhol reťaz, no aj tak zajazdil perfektné 2.
miesto. 
Vo vyraďovacej jazde sa stretol aj s kolegom

Pavlom, nakoľko boli obaja v juniorskej kategórii
a dostali sa až do finálnej jazdy. 
V tej odjazdil Daniel 2. miesto a Pavol 2. miesto.
Pavol Kosnovsky je novým členom Freeride
Kalinov Teamu a na sezónu 2015 a sa pekne uká-
zal hneď na prvom preteku. Blahoželáme!

Preteky na snehu


