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Premiér Robert Fico, primátor Jozef Grapa a predseda
Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár odhaľujú
pamätnú tabuľu na namestí pri kultúrnom dome

Premiér Robert Fico oficiálne otvoril cyklotrasu
725 m. Celkové prevýšenie je 1,34 %, čo nie je náročné
ani pre menej zdatných cyklistov. Z novej cyklotrasy
sa dá napojiť na ďalšie, napríklad pri vodnom diele
v Novej Bystrici. S budovaním cyklotrasy začal
Mikroregión
Bystrická
dolina
vlani
v auguste a posledné úpravy dokončil tento rok
v októbri. Za vyše tri milióny eur z eurofondov sa
mikroregiónu podarilo celú trasu nielen vyasfaltovať,
ale aj doplniť o lavičky, stojany na bicykle, koše na
odpadky,
dopravné
a
turistické
značenie
či informačné tabule.
Predseda vlády Robert Fico v nedeľu v Novej
Bystrici odpískal štart cyklistov, ktorí mali ako prví
možnosť vyskúšať si novú cyklomagistrálu a potom
sa presunul spolu so starostami obcí do Krásna nad
Kysucou, kde ich privítal primátor mesta Ing. Jozef
Grapa. Chlebom a soľou premiéra privítal Folklórny
súbor Drevár a kysuckými piesňami Folklórna
skupina z Krásna nad Kysucou.

Foto 4x: Jaroslav Velička

V nedeľu 28. októbra 2012 bola slávnostne
otvorená cyklotrasa. „Tento projekt je naplnením
dlhodobej túžby nielen priaznivcov cyklistiky z Kysúc, ale
aj zo širokého okolia,“ povedal primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. V 70. rokoch, keď bola zrušená
železnička spájajúca Krásno s Vychylovkou a
oravskými obcami, odkiaľ vozili do krásňanského
závodu Drevina drevnú hmotu, zavládol v tomto
regióne smútok a nostalgia za úzkorozchodnou
železničkou a parnými lokomotívami. „Železničku sa
nepodarilo zachrániť ani rôznym združeniam, ktoré chceli
túto trať ponechať ako turistickú atrakciu. Až združenie
obcí a mesta Krásna nad Kysucou, ktoré sa spojili
v mikroregióne Bystrická dolina, začalo uvažovať o využití
pozemkov, po ktorých viedla železnička na vybudovanie
cyklotrasy,“ povedal primátor.
Cyklotrasa začína v Krásne nad Kysucou
v nadmorskej výške 384 m a končí sa pri múzeu
Kysuckej dediny vo Vychylovke v nadmorskej výške

2

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

3

Otvorenie cyklotrasy začalo
prestrihnutím pásky v Novej Bystrici

Foto zľava stojaci: Michal Krcho, Martin Mikovčák, primátor mesta Jozef
Grapa, Michal Žák, Viktor Mikovčák z Čadce, Lukáš Lečko z BA a Matej
Miškovský z Pezinka (v bielom, horná foto)
Foto: Jaroslav Velička

Foto: Ladislav Hrubý

Foto: Jaroslav Velička

Cyklotrasa sa začína v Krásne nad Kysucou na
námestí s dostatočným množstvom parkovacích miest
pri prírodovedeckom múzeu, kde si návštevníci môžu
pozrieť flóru a faunu Kysúc, ale aj repliku mamutej
samice v životnej veľkosti, ktorá je atrakciou najmä
pre mladších návštevníkov múzea. Cyklotrasa
pokračuje po brehu rieky Kysuca a Bystrica, po
kilometri jazdy prechádza popod železobetónový
most, ktorý je najstarším železobetónovým mostom
na území Slovenska. Bol postavený v roku 1891 a slúži
doteraz automobilovej doprave. V katastrálnom
území Krásna si môžu návštevníci prehliadnuť i
vojenské bunkre z 2. svetovej vojny, v tesnej blízkosti
cyklotrasy. Na cyklotrase sa nachádza aj Most lásky a
priateľstva, na ktorom sa stretávajú mladí zaľúbenci a
upevňujú si zámky na znak lásky. Nachádza sa tam
približne 200 zámkov.
Trasa vedie po násype bývalej lesnej úvraťovej
železničky, ktorá v minulom storočí premávala medzi
Oščadnicou, Krásnom nad Kysucou, Vychylovkou
a oravskými obcami, odkiaľ vozili drevo do
krásňanského závodu. Väčšina cyklotrasy vedie po
vlastnej trati mimo frekventovaných ciest. Magistrála
sa má v regióne Bystrickej doliny stať jedinečnou

atrakciou s celoročným využitím pre šport a oddych,
či už cyklistiku, korčuľovanie alebo bežecké lyžovanie.

Základné údaje o cyklotrase
Záber katastrálnych území: Nová Bystrica,
Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica,
Radôstka, Krásno nad Kysucou
Dĺžka modernizovaných úsekov: 20,279 km
Prevýšenie cyklotrasy: 341 m, priemer 1,34%
Začiatok trasy: Krásno nad Kysucou, 384 m. n. m.
Koniec trasy: Nová Bystrica, 725 m. n. m.
Začiatok výstavby: 8/2011
Koniec výstavby: 10/2012

PROJEKT REALIZOVAL MIKROREGIÓN
BYSTRICKÁ DOLINA
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská
republika 2007–2013.

Bunkre z 2. svetovej vojny
pri novej cyklotrase
Na úseku cyklotrasy Krásno nad Kysucou – časť
Kalinov–Šustkovci sa nachádzajú vojenské bunkre z 2.
svetovej vojny. Všimol si ich projektant cyklotrasy
architekt Ing. Stanislav Mikovčák a vedenie mesta
Krásno jeho myšlienku sprístupniť ich verejnosti
podporilo.
Bunkre vyčistiť od nánosov zeminy sa podujala partia
študentov architektúry. Martin Mikovčák z Čadce si
prizval na pomoc spolužiakov, prevažne z Bratislavy –
Michal Krcho z Bratislavy, Michal Žák z Bratislavy,
Viktor Mikovčák z Čadce, Lukáš Lečko z Bratislavy,
Matej Miškovský z Pezinka a Tomáš Jopek z Čadečky.
Bunkre čistili od 13. – 14. septembra 2012. V sobotu
15. septembra 2012 sa oficiálne sprístupnili verejnosti.
„Prípravné práce trvali asi mesiac. Okrem vyčistenia dvoch
vojnových bunkrov pripravili mladí budúci architekti aj
informačné tabule a archívny popis bunkrov. Človek by si
myslel, že dnešnú mladú generáciu tieto historické udalosti
nezaujímajú. Naopak, presvedčil som sa, že to tak nie je. Táto
partia mala veľmi dobre naštudované dejiny 2. svetovej vojny,“
informoval primátor Krásna nad Kysucou Ing. Jozef
Grapa. Pri čistení pomáhali aj zamestnanci mesta.
Študenti upravili okolie bunkrov a aj prístup k nim,
schody a dorobili drevené zábradlia. V budúcnosti chcú
bunkre spestriť aj maketami zbraní zo spomínaného

obdobia. Musia však vyriešiť problém, ako ich
nainštalovať tak, aby ich nikto z bunkrov nezobral.
Objavenie bunkrov nie je náhodne, keďže cez Krásno
nad Kysucou viedla úzkokoľajnicová železnička
z Vychylovky. Bunkre boli vystavané v jej blízkosti
a ďalej v úseku pri dnešnej čerpacej stanici a smerom pod
Oščadnicu. Protitankové zákopy a bunkre stavali miestni
obyvatelia. Štátna cesta a železničná trať mala poslúžiť
nemeckej armáde pre ústup na západ, preto sa snažili
zabrániť
prístupu
oslobodzovacích
jednotiek.
V novembri 1944 sa začalo oslobodzovnie okupovaného
územia. Silné protitankové zátarasy pretínali úzke údolie
rieky Bystrice a hlboký protitankový zákop sa tiahol cez
Krásno, kde nemecké velenie počítalo s časovo dlhšou
obranou. Dňa 29. apríla 1945 nemecká armáda
prechádzala obcou a zničila jednu koľaj železnice,
povyhadzovala mosty, oceľové stožiare vysokého
napätia a transformačné stanice. Dňa 30. apríla 1945
nemenckí vojaci ustúpili do hôr. Dňa 1. mája 1945 bola
obec Krásno oslobodená. V Školskej kronike kalinovskej
školy sa píše: „Celý svet túžobne očakáva koniec jednej
z najhroznejších válok...Tak prišiel 9. máj 1945. Svet si
vydýchol. Vymanil sa zo strnulosti a s radosťou sa chytá do
novej práce, aby odčinil a napravil všetko, čo vojna zapríčinila.
9. máj 1945 bude medzníkom ďalšej, snáď už šťastnejšej
epochy ľudstva.“
Mladých študentov zaujala fortifikačná (obranná)
architekúra v našom meste a hlavne, že mohli zasiahnuť
do zmeny jej funkcie. Z obrannej vojnovej funkcie sa
zmenili bunkre na pamätníky hrôz 2. svetovej vojny. ĽP
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 19. septembra 2012
Uzn.č. 61/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Peter Šuráb, Pavol Targoš, overovateľov zápisnice Mgr. Milan Jesenský, PhDr. Marta Jozefíková a program rokovania MZ.
Uzn.č. 62/2012 – MZ schvaľuje prenájom plynové zariadenia: „STL plynovod – bytové domy Krásno nad
Kysucou Zákysučie č. 7,8,9“ za podmienok, ktorými SPP
distribúcia, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava prenajíma plynové zariadenia od ostatných obcí.
Uzn.č. 63/2012 – MZ schvaľuje žiadosť Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca v sume 400,- Eur na zakúpenie
prístrojovej techniky pre odd. anestézie a intenzívnej
medicíny, preradením 250,- Eur, ktoré boli schválené uzn.
43/2012 na nákup digitálneho rongtenu a 150,- Eur
z príspevkov.
Uzn.č. 64/2012 – MZ zamieta žiadosť J. Backovej, Krásno
č. 1147 o preplatenie zaplatenej pokuty z dôvodu porušenia predpisov.
Uzn.č. 65/2012 – MZ schvaľuje prenájom časti pozemku
o výmere cca 75 m2 pred mestským úradom vedľa detského ihriska za účelom postavenia stánku s občerstvením
pre Tenisový klub Krásno nad Kysucou za cenu 1,60
Eur/m2 na dobu od marca do konca októbra s tým, že po
skončení prevádzky dobudujú v danom priestore okrasné
kríky a kvety.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9a ods. 9 písm. c) podľa osobitného zreteľa – na
postavenie stánku s občerstvením.
Uzn.č. 66/2012 – MZ berie na vedomie ústnu informáciu
o možnosti rekonštrukcie budovy MsÚ firmou LEDCO
Trnava a ukladá MsÚ pripraviť ďalšie informácie
o prestavbe MsÚ.
Uzn.č. 67/2012 – MZ schvaľuje preplatenie časti nákladov na vodovodnú prípojku v sume 74,34 Eur pre rodinu Backovú.
Uzn.č. 68/2012 – MZ prerokovalo žiadosť obyvateľov
Blažkova o opravu odvodňovacieho kanála a odporúča
riešiť žiadosť v rámci možnosti mestského úradu.
Uzn.č. 69/2012 – MZ neschvaľuje žiadosť rodiny
Gašperákovej, Kalinov 1291 o finančný príspevok.
Uzn.č. 70/2012 – MZ schvaľuje zakúpenie materiálu na
opravu prístupovej cesty občanov Blažkova s tým, že
opravu si prevedú svojpomocne.
Uzn.č. 71/2012 – MZ schvaľuje preplatenie nákladov na
vodovodnú prípojku pre Miroslava Kopáska, Krásno 206
za predpokladu, že sa preverí dostatok pitnej vody aj pre
rodinu Salajovú a Fábikovú v časti mesta Vlčov.
Uzn.č. 72/2012 – MZ odročuje žiadosť Rudolfa Stehla
a manželky, Krásno – Kalinov č. 1453.
Uzn.č. 73/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.
Uzn.č. 74/2012 – MZ schvaľuje doplnenie uznesenia č.
44/2012 o výmeru 103 m2 pozemku p.č. 6417/372 – ostatné polohy na základe GP č. 26/2012.
Uzn.č. 75/2012 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia mesta a škôl za I. polrok 2012.
Uzn.č. 76/2012 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.

Uzn.č. 77/2012 – MZ berie na vedomie rozbor
hospodárenia Krasbytu za I. polrok 2012.
Uzn.č. 78/2012 – MZ berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2011.
Uzn.č. 79/2012 – MZ schvaľuje VZN o poskytovaní
finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Uzn.č. 80/2012 – MZ schvaľuje navýšenie úveru na
výšku 242.616,- Eur.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení v platnom znení
schvaľuje
navýšenie úveru na výšku 242.616,- Eur poskytnutého
zo strany Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova
48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B (ďalej len
banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy,
vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný
úver, na účely zabezpečenia financovania projektu:
„Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre
účely vytvorenia cyklotrasy“
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou od
začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade
ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude
zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu
úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej zmluve na
výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru.
Uzn.č. 81/2012 – MZ berie na vedomie správu
o bezpečnostnej situácií a priestupkov v meste Krásno
v roku 2012.
Uzn.č. 82/2012 – MZ schvaľuje správu výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch v CVČ v Krásne nad
Kysucou za rok 2011/2012.
Uzn.č. 83/2012 – MZ berie na vedomie správu o činnosti miestnej kultúry a knižnice.
Uzn.č. 84/2012 – MZ berie na vedomie vyhodnotenie
preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Uzn.č. 85/2012 – MZ berie na vedomie správy mestskej
kontrolórky.
Uzn.č. 86/2012 – MZ schvaľuje rozpis smien pracovnej
pohotovosti v zimnom období 2012/2013 s tým, že pohotovosť vyhlasuje primátor po dohovore s vedúcim prevádzky.
Uzn.č. 87/2012 – MZ schvaľuje spoluúčasť 5% na projekte – čistiaca technika.
Uzn.č. 88/2012 – MZ schvaľuje spoluúčasť 5% na projekte – ochrana ovzdušia.
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Informácia pre majiteľov
spoločenských zvierat
(psov, mačiek a fretiek)
Mesto Krásno nad Kysucou informuje majiteľov
spoločenských zvierat (psov, mačiek a fretiek) na
zákonnú povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady
identifikáciu uvedených zvierat transpordérom –
mikročipom.
Od 1.1 1. 2011 musí byť každý pes, mačka, fretka
nezameniteľne označený do 8 týždňov veku, alebo
pred uvedením na trh, alebo pred prevedením do
vlastníctva inej osoby (§ 19 ods. 3 zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MPRV SR č. 19/2012 Z. z.
o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat).
Na spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred dátuUzn. 1.
č. 11.
78/2010
– MZ
schvaľuje
návrhovú
komisiu
mom
2011 sa
vzťahuje
dvojročné
prechodné
54 b ods.5,
č. 39/2007
Z. z.).
v obdobie
zložení (§
Vojtech
Buchta,zákona
Božena
Ďurčanová,
Mgr.
Prechodné
obdobie
sa
končí
dátumom
30.
9.
2013.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
PotomMilan
musiaPeteraj
byť všetky
spoločenské
zvieratá
MUDr.
a program
rokovania
MZ.identifikované
transpordérom
–
mikročipom.
Psi,
mačky
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
a– fretky
označení
pred
3.
7.
2011
tetovaním,
ktoré
je
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2bčitateľné a dokázateľné (potvrdenie v preukaze
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
o pôvode psa), že bolo vykonané pred 3. 7. 2011, sú
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
platne označení a netreba ich dodatočne označovať
v transpordérom
súlade s platným
územným plánom obce a platným
– mikročipom.
Programom
hospodárskeho
rozvoja a sociálneho
rozvoAplikáciu tranpordéra – mikročipu
môže vykonať
jalen
mesta;
veterinárny lekár (§ 19 ods. 8 zákona č. 39/2007
– zabezpečenie
realizácie projektu po schválení žiadosti
Z.
z.).
o NFP;
Čipovanie
svojimprojektu
priebehom
– financovanie
vo pripomína
výške 5% vakcináciu.
z celkových
Transpordér
–
mikročip
je
aplikovaný
sterilnou
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10strie997,50
kačkou pod kožu. Úkon je bezbolestný a trvá asi
eur.
2Uzn.
sekundy.
Cena –zaMZ
aplikáciu
mikročipu
15 Eur.
č. 80/2010
schvaľuje
zásady činí
hospodárenia
Informácie
o
identifikovanom
zvierati
a
jeho
majites majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej
hlave
ľovi zadáva do CRSZ (Centrálny register spoločenv bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
ských zvierat) veterinárny lekár, ktorý vykonal idenUzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
tifikáciu zvieraťa (§ 19 ods.
9 zákona č.39/2007 Z.z.).
3747/32
o výmere
m2 sú
p. premiestňované
Vladimírovi Poštekovi,
Psi, mačky
a fretky,21ktoré
mimo
Kysucká
cesta
1002
za
1
euro
s
podmienkou,
že bude
územia SR, musia byť sprevádzané
pasom spoločenuskutočnená
zámena
za pozemok
č. 371, ktorého
je vlastského zvieraťa
(Nariadenie
č. 998/2003
Európskeho
níkom
v podiele
z celkovej
výmeryPas
926 spoločenského
m2. Hlasovalo sa
parlamentu
a Rady
z 26.5.2003).
podľa
zákona
č. vydať
258/2009
par. 9a, odst.
9.
zvieraťa
môže
len –poverený
veterinárny
lekár,
ktorý
je 82/2010
zapísaný
v Zozname
veterinár-na
Uzn. č.
– MZ
schvaľujepoverených
žiadosť o príspevok
nych lekárov.
dopravu
detí do letného detského tábora, ktoré orgaPodrobnejšie
informácie
Vám poskytne
Váš ošetrunizuje farské pastoračné
centrum
prostredníctvom
hnujúci
veterinárny
lekár
(MVDr.
Miroslav
tia kresťanských detí a mládeže v sume Šustek,
498 eur.
tel.č.: 43 85
600). z kapitoly školstva a navýši sa v kapiPríspevok
sa čerpá
tole príspevky.
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2012
November
December

Blažkov
26.
17.

Krásno Kalinov
27.
28.
18.
19.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme.
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MATRIKA
Narodení
Dominika Droščáková, Daniel Šutý,
Marek Prišč, Hugo Kysela,
Kevin Kucharik, Agáta Kvašňovská,
Laura Vojtušová, Sára Mravcová,
Milan Križan, Noah Halvoník,
Juraj Felcan

Sobáše
Ján Dubeň a Miroslava Blažeková
Milan Faktor a Stanislava Krupová
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
stavebník
p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizoÚmrtia
vať stavbu žumpy.
Marian Rábik, Ján Michalina,
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
Jozef Kordek,
Kopásková,
parcelné
č. 98/1 oMargita
výmere 20
m2 na položenie novinového
stánku
p. Emilovi
Kováčovi,
Krásno č. 250 za
Jolana
Pagáčová,
Pavla
Gáborová,
prenájom
eur ročne.
Ondrej100
Ďurana
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzačovi 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
85 roční
pozemku
p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
Fábiková
s parcelou KNMária
č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010
–
schvaľuje zmluvu o nájme
AgnesaMZ
Kanisová
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
roční– MZ odročuje návrh na riešenie cinUzn.80
č. 89/2010
torínskych služieb
na ďalšie
zastupiteľstvo ( jún 2010).
Mária
Masláková
Uzn. č. 90/2010
–
MZ
odročuje
Anna Štrbová zásady odmeňovania
poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prehodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
poriadok.
75 roční
Uzn. č. 91/2010
– MZ berie
na vedomie kontrolu plneHermína
Jarabicová
nia uznesení.
Pavol Murgaš
Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia Milan
mesta a Ševec
Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.

JUBILANTI

September
– o k t ó b e r 2 01 2

70 roční
Anna Ďuranová
Anna Mahútová
Anton Vaňovec
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POZVÁNKA
29. ročník Krásňanskej desiatky

Mesto Krásno nad Kysucou pozýva
bežcov i priaznivcov športu na 29. ročník cestného behu Krásňanská desiatka, ktorý sa uskutoční v nedeľu –
11. novembra 2012 o 10,00 hod. na štadióne TJ Tatran v Krásne nad
Kysucou. Prezentácia: od 08,00 hod.
do 09,45 hod.

Štartuje sa v kategóriách:
Muži:
A – do 39 rokov
B – veteráni od 40-49 rokov
C – veteráni nad 50 rokov
Ženy:
D – do 34 rokov
E – od 35 rokov

Štartovné pre všetky kategórie je
2 Eura. Pre víťazov budú pripravené finančné odmeny a tiež prémia
za prekonanie časového rekordu
10 km trate. Každý pretekár dostane hodnotný suvenír. Tešíme sa na
Vašu účasť!

Deň zdravej výživy
v Materskej škole
Krásno–Michálkov
„Kto má ruky , nohy zdravé, veselosť mu krúži
v hlave, koho bruško nebolí, všetko je mu po vôli.“

P O Z VÁ N K A

Slová tejto piesne najlepšie vystihujú to, prečo sme si
v našej MŠ zorganizovali aktivitu s rodičmi, pod
názvom „Deň zdravej výživy.“ Od rána všetko zdravé,
na raňajky chlebík s paradajkou, desiata – ovocie, olovrant – ovocné pyré. Pre rodičov sme na popoludnie pripravili jesenné básne, piesne, divadlo. A kým predško-

REPETE

láci tvorilimaľovali,
strihali
a lepili
ovocné
stromy,
mladšie
deti s maminkami a ockami pripravili hostinu.
Zeleninový- šopský šalát, ovocnú vitamínovú bombu,
jablkové koláčiky, ovocné šťavy. Pochutnali si veru
všetci, ktorí prišli medzi nás. Prežili sme spolu krásne,
zdravé popoludnie, na ktoré sa tak rýchlo nezabudne.
A čo je najdôležitejšie, urobili sme zasa niečo pre svoje
zdravie, ale aj pre zdravie našich blízkych!
MŠ–Krásno nad Kysucou–Michálkov

Obchodná akadémia D. M. Janotu v Čadci otvára
v školskom roku 2013/2014
5-ročné denné nemecké bilingválne
štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka
Mesto Krásno nad Kysucou vás srdečne
pozýva na 11. kolo Kysuckého repete, ktoré
sa uskutoční 18. novembra o 18.00 hod. v
kultúrnom dome. Ako hlavný hosť sa
návštevníkom predstaví Jana Kocianová,
moderátorom večera bude Ján Šesták.
Vstupné na Repete je 4 Eur.

Všetci ste srdečne vítaní!

OKTÓBER – MESIAC
ÚCTY K STARŠÍM

P

osledný októbrový deň sa v ZŠ s MŠ Krásne nad
Kysucou–Kalinov, niesol v duchu „OKTÓBER –
mesiac úcty k starším“. Aj v tomto školskom roku si naši
žiaci uctili šediny a upracované ruky svojich starých
rodičov peknou básňou, piesňou, milým slovom a
poďakovaním za ich starostlivosť. Po kultúrnom
programe boli starí rodičia pozvaní na malé
občerstvenie. Takýmto spôsobom sme im chceli
spríjemniť tento deň a dúfame, že sa nám to podarilo.

Prihlásiť sa môže každý žiak základnej školy, ktorý
v školskom roku 2012/2013 navštevuje ôsmy alebo
deviaty ročník. Prvý rok je zameraný výrazne na
jazykovú prípravu (20 hodín nemčiny týždenne).
V ďalších ročníkoch sa výučba rozširuje o odborné
predmety, ktoré sa vyučujú v nemeckom jazyku. Viac
informácii sa dozviete počas dňa otvorených dverí
13. decembra 2012 o 14.00 hod. na Obchodnej
akadémii v Čadci, na stránke školy: www.oaca.sk
alebo na tel.: 041/43 32 103, 43 32 106, e-mail:
kovacova@oaca.sk, sekretariat@oaca.sk

Vyučovacie predmety:
1. ročník – NEMECKÝ JAZYK – týždenná dotácia 20 hodín,
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 3 hodiny
ETICKÁ/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1 hodina, DEJEPIS 2
hodiny, BIOLÓGIA 1 hodina, EKOLÓGIA 1 hodina, MATEMATIKA 2 hodiny, INFORMATIKA 1 hodina, TELESNÁ
VÝCHOVA 2 hodiny
2., 3., 4., 5. ročník – výučba sa rozširuje o odborné a voliteľné
predmety s využívaním metódy CLIL – integrované vyučovanie nemeckého jazyka odborných predmetov a niektorých nejazykových predmetov napr.: EKONOMIKA a PRÁVO,
ÚČTOVNÍCTVO a ROZPOČTOVNÍCTVO HOSPODÁRSKA KOREŠPONDENCIA, CVIČENIA VO FIKTÍNEJ
FIRME, TOVAROZNALECTVO, OBČIANSKA NÁUKA,
EKOLÓGIA, BIOLÓGIA
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Juraj Švancár, prostredníctvom Studia JŠ, ktorého je zakladateľom, spoločne s Eduardom Koprnom a ďalšími členmi tímu
z celého Slovenska sa podieľajú na tvorbe a realizácii zaujímavých projektov – LostAngels (LA) a CommercialUnknown
(CU). Hovoríme s Jurajom a Eduardom obidvaja žijúci
v Krásne nad Kysucou o týchto projektoch:

September 2012

Timothy (Prešov) – Skupina Timothy, dlhoročná skvelá stálica slovenskej gospelovej
hudby, navštívila Krásno už nejeden krát. Sú dobre známi z rôznych vystúpení a festivalov po celom Slovensku, medzi ktoré patrí i Campfest.

Ji:dí (Krásno nad Kysucou) – Po speve a hudobných nástrojoch vystúpila s tanečno-scénickým vstupom domáca gospelová tanečná skupina Ji:dí (Jesusę dancers). Pri
vzniku Ji:dí stáli Zuzka Kučerová Hrtúsová a Lenka Šáteková, ktoré spolu viedli „stretká“ pre mladých vo farskom pastoračnom centre. Spojili modernú gospelovú hudbu so
scénikou a neskôr sa k tomu pridal aj tanec.
Dizraeli (Krásno nad Kysucou) – Domáca gospelová skupina Dizraeli svojimi
vystúpeniami prináša dobrú náladu a hlboký zážitok. Dokáže vyčariť úsmev na tvári
a radosť v srdci. Často doprevádza aktivity a stretnutia Detskej celoslovenskej organizácie eRKo. Pôsobia v nej, okrem iných tvorivých členov, aj Ľubomír Harcek a vedúce detského speváckeho zboru Vtáčatá – Mária Michalíková a Lenka Kubicová.
Križiaci (Trstená) – Speváci a hudobníci, ktorí už 10 rokov veľmi úspešne pôsobia na
gospelovej scéne. Ich tvorba je citlivou a precíznou výpoveďou srdca, ktorého sa Boh
dotýka.
Song in The Night (Nesluša, bez fotky) – Prvá kapela, čisto mužská, ktorá odštartovala
festival vznikla v roku 2010. U každého z členov hrala aj predtým hudba úlohu nástroja,
ktorým mohli vyjadriť pohľad na život okolo i vo svojom vnútri.

Dávid Dave (Zákopčie) – Svoj talent a hudobné nadanie inšpirované každodenným
životom mladého človeka s Bohom prišiel predstaviť Dávid Dave so svojou kapelou
(známi v milosti ako Karmel).

Out Of Control (Prešov) – Posledným festivalovým hosťom bola prešovská kapela.
Vznikla v roku 2006. Ich prednosťou je silný excentrický prejav, ktorý dokáže upútať,
zaujať a vytvoriť nezabudnuteľný koncertný zážitok.
Foto z gospelových dní: Gregor Nadzam
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Mladí Krásňania pracujú
na zaujímavých projektoch

Gospelové dni
Kysuce

Dňa 8. septembra 2012 sa v Kultúrnom dome v Krásne uskutočnil 10. ročník gospelového festivalu hudby
a tanca Gospelové Kysuce, ktorý už hostil mnohé známe slovenské kapely, ale i kapely z Čiech a Poľska.
Svojim repertoárom svedčili a oslavovali vieru v Pána a ponúkali mladým ľuďom hľadanie pravých hodnôt
a duchovný rast aj cez osobné svedectvá, hudbu, gospelovú tvorbu v piesni či tanci. Dlhoročným organizátorom bolo Občianske združenie Kultúrny prameň (predseda Ing. Štefan Štrba). Tohtoročný ročník pripravili mladí z Farského pastoračného centra sv. Benedikta z Nursie, pod vedením Martina Buchtu a Petra
Poláčka, v spolupráci s mestom Krásno. Festival moderovali Lívia Šusteková a Peter Meliš.

ZO ŽIVOTA V MESTE

Juraj: „Lost Angels je prvým projektom
svojho druhu. Keď sa spomenie Lost
Angels, všetci vedia, že ide o prvý slovenský online seriál, ktorý plní sny.
Základom úspechu sú pre nás všetci, počnúc členmi tímu, partnermi až po najdôležitejšiu skupinu, ktorou sú LA fanúšikovia. Každý z nich má stále možnosť
uchádzať sa o účinkovanie v seriáli, možnosť spolupráce na jeho výrobe, môže zložiť song, ktorý v ňom zaznie, čím zároveň
dostáva možnosť zviditeľniť svoju tvorbu
a odprezentovať vlastný talent, no a samozrejme môže nás aj podporiť, pokiaľ sa mu
náš projekt páči. Zaujímavými novinkamisú možnosť fanúšikov ovplyvňovať
dejovú líniu, napomáhať tvorcom, našepkávať, čo by radi na monitoroch videli.
Vzhľadom na skutočnosť, že dominantným mediálnym priestorom seriálu sú
sociálne siete(Facebook, Twitter, Pinterest
a Google +) a virtuálne svet, diváci môžu
prostredníctvom nich hlasovať, lajkovať,
komentovať, tvoriť, vyberať protagonistov,
hudobné obsadenie, navrhovať exteriéry a
v podstate zasahovať akýmkoľvek prínosným spôsobom do nasledujúceho deja.
Navyše, pokiaľ sa stane jedným z nich,
neunikne vám žiadna novinka a o všetkom
ste promptne informovaní. Najnovšie
o tom svedčí aj fakt, že Lost Angels
a Commercial Unknown v blízkej dobe
predstavia svoju vlastnú web stránku
www.studiojs.sk“
Eduard: „Commercial Unknown je zameraný na objavovanie doposiaľ neznámych
hudobných talentov, jeho cieľom je zviditeľňovanie či už skupín alebo jednotlivcov.
Tvorba hudobníkov sa prostredníctvom
Studia JŠ, ktoré má projekty Commercial
Unknown i Lost Angels pod svojou záštitou, dostane priamo k jeho fanúšikom a tí
budú mať priestor sa k nej vyjadriť.

Fanúšikmi najoceňovanejšie kúsky
budú následne odprezentované
v seriáli. Vzhľadom na to, že našim
cieľom je osloviť divákov i za hranicami nášho štátu, umelecká tvorba
našich interpretov má o veľa vyššiu
šancu získať si poslucháčov aj mimo
Slovenskej republiky. Do budúcna
pripravujeme v rámci Commercial
Unknown organizáciu hudobných
podujatí a v neposlednom rade
vytvorenie rádia, v ktorom sa budú môcť
prezentovať komerčne menej známe kapely a hudobní interpreti.“
O čo pôjde v seriáli Lost Angels a kto
sú tí stratení anjeli?
Juraj: „Super otázka, jednoduchá odpoveď. Aktuálne máme vonku oficiálnu verziu stručného opisu obsahu seriálu, ktorá
znie: ,,Do osudov troch mladých ľudí
uväznených medzi nebom a peklom vstupuje vyššia moc. A preto, poznačení hriechom vlastnej minulosti, sa učia žiť životmi anjelov až do chvíle, v ktorej budú
musieť spraviť zlomové rozhodnutie.
Rozhodnutie, pred ktorým niet úniku. Ak
ste doteraz neverili v astrálny svet, začnete... Aj nebo má svoje pravidlá! Tento opis
nám z väčšej časti naznačuje, okolo čoho
sa bude seriál točiť. Dej seriálu bude
popretkávaný prelínaním astrálneho sveta
s tým naším reálnym. Nachádzať sa budeme v súčasnosti. A kto sú to tí stratení
anjeli ? Okrem toho, že sú to všetci naši
fanúšikovia, celý tím a ľudia, ktorí nás
podporujú, v seriáli sú to bežní smrteľníci
podobní všetkým ním, ktorí postupne
prídu na to, že až takí “bežní nie sú“ .“
Ako si sa dostal k tejto aktivite a čo je
Tvojou náplňou?
Eduard: „K projektom
som sa dostal cez
Členovia LA tímu
Juraja, ako hlavného
mozgu týchto projektov. Poznáme sa v podstate už dlhé roky.
Juraj
ma
oslovil
s ponukou na spoluprácu. Rozhodovanie
mi netrvalo dlho,
nakoľko sa rád a dlho-

dobo tiež venujem podobným činnostiam.
V projektoch pôsobím ako hlavný manažér. Nakoľko máme v tíme už takmer tri
desiatky mladých ľudí z celého Slovenska,
mojou úlohou je okrem iného koordinovať
spoločnú činnosť, komunikovať s členmi
tímu a zabezpečovať neustále napredovanie obidvoch projektov. Z okolia Kysúc
máme v tíme niekoľko šikovných ľudí.
Okrem mňa a Juraja sa na tvorbe projektu
z okolia Kysúc tiež podieľajú Lukáš Beleš,
ako grafik, Miška Martykanová ako
hovorkyňa
projektu
Commercial
Unknown, Janka Švancárová a Nika
Plánková ako členky tímu scenáristoch ,
Zuzka Gacíková ako moderátorka pre našu
oblasť a samozrejme ďalší, ktorí nám svojou pomocou aktívne pomáhajú, či už na
Kysuciach alebo po celom Slovensku.“
Kedy a kde bude možné vidieť prvé
výstupy projektov?
Juraj: „Čo sa týka seriálu Lost Angels,
prvé výstupy v podobe krátkych spojlerových videí, by sme radi priniesli k naším
fanúšikom už koncom roka 2012. Pevne
verím, že sa nám to podarí. V rámci projektu Commercial Unknown sa budeme
s našimi fanúšikmi stretávať prostredníctvom menších koncertíkov začiatkom roka
2013, ktoré vyvrcholia odštartovaním
prvého CU Festivalu, kde vás oboznámime
so súčasnou kvalitnou tvorbou nekomerčných slovenských kapiel. Máte sa na čo
tešiť. Samozrejme, obe projekty už aktuálne majú menšie portfólio svojich výstupov
vonku. Celú našu tvorbu si viete pozrieť
jednak na našich účtoch na sociálnych sieťach alebo pohodlnejšie a pod jednou strechou na stránke Studia JŠ – www.studiojs.sk, ktorá bude v najbližších dňoch
spustená.“
-r-
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SVIATOK
Všetkých svätých

Múdry kresťan, ktorý, kde len mohol, konal skutky
kresťanskej lásky. Po každom dobrom skutku si v duchu
alebo tichúčko, ale niekedy i nahlas opakoval takýto
vzdych: „Zase jedno jablko hodené za plot.“ Raz sa ho
jeho priateľ opýtal: „Povedz mi, čo si opakuješ za
všetkým, čo dobré urobíš?“
On odpovedal: „Týmto povzdychom si vyslovujem
úmysel, ktorý mám z jednej životnej skúsenosti. Zvykol som
si takto povzdychnúť odvtedy, čo som raz dovolil chlapcom
z ulice, aby prišli do mojej záhrady na jablká. Povedal som im:
Najesť sa môžete do sýtosti, ale odnášať so sebou domov nie.
Pozoroval som ich. Videl som, ako si chlapci prehadzovali
jablko za jablkom cez plot mojej záhrady, aby si ich pozbierali,
keď pôjdu domov. Odvtedy premýšľam aj ja takto. Budem
Narodení
robiť v živote
veľa dobrých
lásky Liliana
a každý Králiková,
si hodím za
Marek
Masnica,
Viktóriaskutkov
Madajová,
plot
môjho
pozemského
života,
aby
som
na
druhom
svete bol
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
prijatý so skutkami lásky do večnej Božej lásky.“

Matrika

Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková

Z čoho budeme súdení? Z lásky alebo nelásky?
V týchto dňoch chodíme častejšie na cintoríny, na
ktorých je veľký kríž s Kristom, ktorý nám jasne hovorí,
že budeme súdení z lásky. Naši zomreli by nám už
mohli teraz povedať, že budeme súdení z toho, koľko
lásky sme vložili každý deň do života, do našich
vzťahov, do našich skutkov...
Naši zosnulí, za ktorých sa v týchto dňoch modlíme
na našich cintorínoch, nám chcú povedať, aby sme tu na
zemi, pokiaľ žijeme a je nám to možné, hodili čím viac
jabĺk za plot, teda urobili čím viac skutkov, ktoré majú
cenu vo večnosti... hlavne, aby sme prežili náš život
v láske, úprimnej, živej a nezištnej – bez rátania, či mi to
môže niekto, Boh alebo človek, vrátiť, bez rátania, čo
budem mať z toho, aký zisk. Život v láske k Bohu
a v láske k ľuďom... takýto život bude mať cenu „za
plotom“ – teda vo večnosti!
Správca farnosti Mgr. Pavol Špita

Zborove nad Bystricou.

Foto: Pavol Špita

Sobáše
NOVEMBER 2012
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík
• Vo afanosti sa 10. novembra uskutoční
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
sviatok birmovania.
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
• Na konci novembra sa budú konať
JĎ
tradičné Svätoondrejské hody, na
sviatok patróna nášho kostola sv. Ondreja.

Foto: Peter Šadlák

Z FARSKÝCH OZNAMOV...

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
2012
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r.,SEPTEMBER
Anna
• Vetrom poškodená veža farského
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
si vyžiadala opravu.
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáškostola
Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
OKTÓBER 2012
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Šte• Konala sa kňazská rekolekcia v
fan Koleno 80 r.

Po 50. rokoch sa v piatok 31. augusta 2012 v reštaurácii Kolkáreň zišli tí, ktorí základnú školu končili v roku 1962. Stretli
sa, aby si pospomínali, porozprávali o problémoch, ktoré počas 50. rokoch prežili a aby sa zabavili pri dobrej hudbe.
Stretnutie sa uskutočnilo po prvýkrát, vďaka Ľubomíre Murčovej, Jolane Labákovej a Rudolfovi Kuljovskému. Z celkového počtu 90 žiakov, sa stretnutia zúčastnilo 43 žiakov a pani učiteľka Vincencia Hornišová. V krátkom príhovore Milan
Jesenský povedal, že zomrelo 21 žiakov a 4 bývalí pedagógovia – p. Kulich, p. Marčanová, p. Briestenský a p. Trauer.
Minútou ticha si uctili ich pamiatku. Pani učiteľka Hornišová v príhovore poďakovala za pozvanie a kyticu kvetov. Po slávnostnej večeri sa všetci zabávali pri hudbe Anny a Rudolfa Kuljovského na harmonike a Peter Kubala hral na bicích. Všetci
sa zabávali až do konca dňa. Rozlúčili sa so želaním zísť sa opäť po 5 rokoch.
-r-

7. ročník Medzinárodného turnaja
v minifutbale o Putovný pohár predsedu ŽSK
Stredná odborná škola drevárska v Krásne a Stredisko
záujmových
činností
usporiadali
7.
ročník
Medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár
predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa
uskutočnil 27. septembra 2012 na minifutbalovom ihrisku v
areáli SOŠ drevárskej v Krásne.
Zišli sa štyria súperi zo Slovenska a Česka. V rámci
slovensko-českej spolupráce naša škola nadviazala kontakt
so „Střední školou nábytkářskou a obchodní Bystřice pod
Hostýnem“
a
„Střední
školou
elektrostavební
a dřevozpracujíci Frýdek Místek“. Treťou školou bola
Stredná odborná škola technická z Čadce. Súťažné
družstvá z týchto škôl si navzájom zmerali sily v
minifutbale. Turnaj v minifutbale otvoril poslanec ŽSK Ing.
Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou, ktorý
zároveň zastupoval predsedu ŽSK Ing. Juraja Blanára. Na
otvorení sa zúčastnili aj hostia: Mgr. Janka Školová z
Odboru školstva a riaditelia zúčastnených škôl. Na
víťaznom 1. mieste sa umiestnilo družstvo zo SOŠ
technickej z Čadce. 2. miesto obsadilo družstvo zo SOŠ
drevárskej z Krásna. „Střední škola nábytkářská a obchodní
Bystřice pod Hostýnem“ a jej družstvo skončilo na 3.
mieste. Na 4. mieste skončilo družstvo zo „Střední školy

elektrostavební a dřevozpracujíci Frýdek Místek“. Škola
dosahuje pekné výsledky v oblasti telesnej výchovy
a športu vďaka výdatnej podpore vedenia školy na čele
s riaditeľom PaedDr. J. Palkom. Poďakovanie patrí
i vynikajúco fungujúcemu Školskému stredisku
záujmových činnosti, ktoré pôsobí pod vedením PhDr.
Karin Bugalovej.
M. Gavenčiaková
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Dorastenecká liga v Krásne nad Kysucou

V Krásne nad Kysucou sa dňa 20. októbra 2012 uskutočnilo finále celoslovenskej dorasteneckej ligy vo vzpieraní
a zároveň súťaž o Pohár primátora mesta dorastencov
Slovenska. Na súťaži sa zúčastnili vzpierači z Krásna nad
Kysucou, z Košíc, Ružomberka, Hlohovec, Nové Mesto
nad Váhom a Bobrova. Medzi favoritov patril krásňanský
oddiel, ktorý počas roka podával vyrovnaný výkon.
Nakoniec však v poslednom kole mali silnejšie ramená
a aj nervy dorastenci z Hlohovca, ktorí zvíťazili s počtom
bodov 3333,83 a na 2. mieste sa umiestili dorastenci
z Krásna a počtom bodov 3282,01. Na 3. mieste boli
vzpierači z Ružomberka s počtom bodov 2922,91. V družstve boli Jozef Kuljovský, Matej Poláček, Patrik Poštek,
Marek Murčo a Peter Poláček. Vzpierači nás nezahanbili,
lebo v súťaži o pohár primátora pohár ostal doma. Za
takýto vynikajúci úspech im patrí veľká vďaka.
D. Labáková

Výsledky:
1. SOKOL, Hlohovec
2. TATRAN, Krásno nad
Kysucou
3. SLÁVIA, Ružomberok
4. OLYMP, Bobrov
5. MKVaSŠ, Košice
6. VK POVAŽAN, Nové Mesto
nad Váhom
7. MKVaSŠ THERMÁL, Veľký
Meder
8. VIKTÓRIA, Košice
9. STROJÁR, Hurbanovo

V Trenčíne sa konali finálové kola vo vzpieraní
mladších žiakov a 1. liga mužov. Do Trenčína pricestovalo
5 klubov v obidvoch kategoriách. Medzi najlepšími klubmi
nechýbalo ani Krásno. Do obeda štartovali mladší žiaci
a bojovali o 3. miesto – Marek Mečár, Patrik Riečičiar,
Anton Budoš, Erik Pranda. Všetci pretekári sa vo všetkých
disciplínach polepšili a tretie kolo pobili aj Veľký Meder.
Nestačilo to však na 2. miesto. Súťažilo sa v štvorboji – trh,
nadhod, trojskok, hod medicimbalom. Nakoniec Krásno
skončilo na 3. mieste a domov si chlapci priniesli bronzové
medaile. Celkové poradie: 1. Kofi Trenčín, 2. Veľký Meder,
3. Krásno nad Kysucou, 4. Ružomberok, 5. Moravské
Lieskove. Vo finále mužov sa začal veľký boj o medaile.
Krásno po druhom kole ostalo na 2. mieste. Za mužov
štartovali bratia Matej a Peter Poláčkoví, Patrik Poštek,
Jozef Kuljovský a Marek Murčo. Na koniec si Krásno
udržalo 2. miesto a domov sme doniesli strieborné
medaile. Celkove poradie: 1. Trenčín, 2. Krásno, 3.
Hurbanovo, 4. Bratislava, 5. Košice
V Hlohovci sa konal X. ročník Fraštácke hrozno.
Vzpierači z odielu Krásno sa súťaže zúčasňujú každoročne.
Štartovali štvorčlené družstvá do 18 rokov. Za Krásno
nastúpili: Marek Murčo, Patrik Poštek a bratia Matej a Peter
Poláčkovci, slovenskí reprezentanti. Pre oddiel to bol
treningový štart pred finálovým kolom mužov o týždeň na
to v Trenčíne. Chlapci si počínali veľmi dobre, aj ich
výkony sa posunuli na vyšiu úroveň, to im zabespečilo 2.
miesto pred domácim Hlohovcom. Prehrali len o pár
bodov od prvého miesta. Najlepšie ako jednotlivec sa
umiestnil Peter Poláček s výkonom 140 nadhod, trh 112 a v
dvojboji 252 kg. Na sinklerové body 310 b.
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