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Mesto Krásno nad
Kysucou v  spolupráci

s  mestom Frenštát pod
Radhoštem v  nedeľu
10.apríla 2011 zorganizova-
lo podujatie Veľkonočné
radovánky, ktoré je realizo-
vané v  rámci projektu
„Spoločné korene –
spoločná budúcnosť,
Č E S K O – S L O V E N S K É
radovánky“. Program
celého podujatia bol

zostavený zo súborov z Krásno nad
Kysucou a družobného mesta Frenštát pod Radhoštem.

Po príhovore primátora mesta Ing. Jozefa Grapu sa predstavili
domáce súbory – detský spevácky zbor Vtáčatá,  mládežnícky
spevácky zbor Makabi a Ženská folklórna skupina s pásmom
Morény. Po nich sa nám predstavili hostia – Valašský súbor
piesni a tancov Radhošť z Trojanovic. Vo svojom vystúpení nám
predviedli ľudové zvyky z  Valašska a  z  ich vystúpení bolo
cítiť  i  napriek  nepríjemnému chladnému počasiu radosť
z  tanca a  spevu. Okrem súborov sa do projektu zapojili aj
ľudový remeselníci z  oboch miest a  predviedli svoje umenie.
Takto návštevníci mali možnosť vidieť a vyskúšať si výrobu kor-
báčov, maľovať vajíčka, medovníky a aj vidieť zaujímavú výrobu
drevených komponentov ako sú misky, naberačky a  varechy,
ale i  brúsne kamene na nože, kosy a  ochutnať tradičné
veľkonočné šišky. Je dobré, že sa udržiavajú tradície našich
predkov a  odovzdávajú sa z  pokolenia na pokolenie. Projekt
Veľkonočné radovánky pokračoval v Kultúrnom dome v ponde-

lok 11. apríla. Program, ktorý bol zostavený zo štyroch súborov
– ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ Frenštát pod Radhoštem,
Valašský súbor Sedmikvítek a  spevácky zbor. Základná
umelecká škola Krásno sa predstavila pásmom jarných
a  veľkonočných zvykov plných spevu a  tanca. Vystúpenie
valašského súboru Sedmikvítek, ktoré nasledovalo so zvykmi,
tancami a piesňami z Valašska malo u divákov veľký ohlas, čo
sa prejavilo v  podobe potlesku. Mládežnícky spevácky zbor
Garrendo sa predstavil s veľmi zaujímavou zborovou úpravou
ľudových piesní a po neutíchajúcom potlesku pridali aj úpravy
moderných skladieb. Na záver sa predstavil súbor Základnej
umeleckej školy z  Frenštátu pod Radhoštem, ktorí nám
zaspievali piesne z rozprávok a muzikálov. Súbor pozostávajú-
ci z  dychových nástrojov ako zob. flauta, trúbka, pozauna a
klarinet nám predviedli výborné spracovanie skladieb rôznych
žánrov, ktoré bolo doplnené vokálmi. Podprogramom celého
projektu je aj výstava detských prác s  tematikou Veľkej noci,
ktorá je inštalovaná v  priestoroch Mestskej knižnice
a Kultúrneho domu v Krásne nad Kysucou. Celé pondelňajšie
stretnutie bolo zakončené besedou s našimi milými seniormi,
ktorí deťom porozprávali o veľkonočných zvykoch. Počas podu-
jatia sa uskutočnilo stretnutie učiteľov, projektových partnerov
a seniorov v  záujme vytvorenia spolupráce a prípravy ďalších
spoločných aktivít do budúcnosti.

Mgr. Dagmar Labáková

2/2011 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné
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Projekt „Spoločné korene – spoločná budúcnosť, ČESKO–SLOVENSKÉ radovánky“ je spolufi-
nancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného progra-
mu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013
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Uznesenia z MZ zo dňa 2. marca 2011
Uzn.č. 4/2011 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu

v zložení Miroslav Capek, Miroslav Čimbora,
overovateľov zápisnice Anton Kašuba, Ing. Vladimír
Kormanec a program rokovania MZ.

Uzn.č. 5/2011 – MZ konštatuje, že novozvolený poslanec
mestského zastupiteľstva Mgr. Michal Koňuch zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zas-
tupiteľstva.

Uzn.č. 6/2011 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
12417/45 o výmere 12 m2.

Uzn.č. 7/2011 – MZ nesúhlasí s odpredajom pozemku
p.č. 6780/359 o výmere 32 m2 a p.č. 6780/360 o výmere 3
m2.

Uzn.č. 8/2011 – MZ zamieta žiadosť Heleny
Baričiakovej, Krásno č. 1499 na zakúpenie kyslíkového
prístroja a odporúča získať financie charitatívnou zbierk-
ou.

Uzn.č. 9/2011 – MZ schvaľuje odpredaj  bytu č. 44 ,
nachádzajúcom sa na 4. poschodí v bytovom dome č. 1499
za cenu 50 eur/m2 pre Jarmila Mičianová, Krásno č. 1499
s tým, že kupujúca bude zaviazaná tento nepredať po
dobu 5 rokov.

Uzn.č. 10/2011 – MZ neschvaľuje žiadosť Stanislava
Pustaja, bytom Krásno č. 1983 o odpredaj pozemku p.č.
6780/1.

Uzn.č. 11/2011 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesení.

Uzn.č. 12/2011 – MZ ruší uzn.č. 5/2008. 
Uzn.č. 13/2011 – MZ ruší uznesenie č. 293/2007.
Uzn.č. 14/2011 – MZ odročuje žiadosť oddielu vzpiera-

nia.
Uzn.č. 15/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 100

eur pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, zák-
ladná organizácia Čadca.

Uzn.č. 16/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 100
eur na akciu Zumba pre Afriku v rámci verejnej zbierky
Tehlička pre Afriku, ktorú zorganizovala Mária
Kvašňovská učiteľka ZŠ Mládežnícka Krásno.

Uzn.č. 17/2011 – MZ schvaľuje finančný príspevok 300
eur na nákup materiálu na vybudovanie vodovou do
osady Šustkov, práce si vykonajú svojpomocne.

Uzn.č. 18/2011 – MZ schvaľuje stanovisko kontrolórky
k návrhu rozpočtu na rok 2011.

Uzn.č. 19/2011 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno
nad Kysucou na roky 2011 – 2013 podľa predloženého
návrhu s nasledovnými zmenami pre rozpočet na rok
2011:

A) Bežné výdavky:
- 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

MŠ -200 eur,
- 08.4.0  642  Príspevky +200 eur,
- 08.2.0.9  637 Ostatné kultúrne služby – kultúrne podu-

jatia a akcie – 1.000 eur,
- 08.2.0.9  642 Príspevky na kultúrny činnosť +1.000 eur,

2/ Kapitálové výdavky:
06.6.0 717002  Rekonštrukcia vykurovania v kotolni –

5.000 eur,
08.3.0 713004  Nákup zariadenia pre digitálne vysielanie

pre káblovú televíziu a MMDS +5.000 eur. 

Uzn.č. 20/2011 – MZ schvaľuje komisie a sobášiacich:
Kultúrna komisia a školstvo – Miroslav Capek –

predseda, Jaroslav Pagáč, Janka Šusteková, Marián Šustek,
Mgr. Mária Michalíková, PaedDr. Petra Jašurková, Mgr.
Gabriela Bírová, Mgr. Dagmar Labáková. 

Komisia verejného obstarávania – Anton Kašuba,
Jaroslav Pagáč – predseda, Ing. Jozef Králik, Bc. Michaela
Chovancová, Pavol Targoš, Miroslav Čimbora. 

Komisia sociálno bytová – Ing. Mária Goreková,
Vojtech Buchta – predseda, Marta Buková, Margita
Ďurišová, Estera Chylá. 

Komisia finančná – PhDr. Marta Jozefíková, Ing.
Vladimír Kormanec – predseda, Ing. Janka Tvrdá,
Stanislav Sýkora, Miroslav Kováč. 

Komisia športová – Ján Zátek – predseda, Peter Šuráb,
Miloš Lastovica, Mgr. Michal Koňuch, Emil Sýkora, Ján
Horniačik, Miroslav Škrobian, Jozef Blahuta.

Sobášiaci – Mgr. Milan Jesenský, Jaroslav Pagáč.

Uzn.č . 21/2011 – MZ schvaľuje úpravu nájomného
v bytových domov č. 1617, 1984, 1985, 1996-1999 zvýšené
o správny poplatok v sume 5 eur + DPH na byt a fond
opráv v minimálnej sume 0,10 eur/m2. Nové nájomné
bude platiť od 1. 4. 2011.

Uzn.č. 22/2011 – MZ schvaľuje zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1812 na  bytový
dom (1) súp. číslo 1984 postavený na par.č. CKN 3755/83
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 pre Štátny
fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04
Bratislava 37.

Uzn.č. 23/2011 – MZ schvaľuje zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1812 na bytový
dom (2) súp. číslo 1985 postavený na par.č. CKN 3755/84
- zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 pre Štátny
fond rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04
Bratislava 37.

Uzn.č. 24/2011 – MZ schvaľuje zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1812  bytový dom
(3) súp. č. 1996 postavený na par.č. CKN 3755/86 – zastav.
plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a bytový dom (4) súp.
č. 1997 postavený na par.č. CKN 3755/87 – zastav. plochy
a nádvoria o výmere 201 m2 pre Štátny fond rozvoja
bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 37.

Uzn.č. 25/2011 – MZ schvaľuje zriadenie záložného
práva na nehnuteľnosti vedené na LV č. 1812 na bytový
dom (5) súp. č. 1998 postavený na par.č. CKN 3755/88 –
zastav. plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a bytový dom
(6) súp. č. 1999 postavený na par.č. CKN 3755/89 – zastav.
plochy a nádvoria o výmere 201 m2 pre Štátny fond
rozvoja bývania, Lamačská cesta č. 8, 833 04  Bratislava 37.

Uzn.č. 26/2011 – MZ schvaľuje pridelenie bytu č. 10
v bytovom dome č. 1997 vybratým rodinám s deťmi loso-
vaním a to: 1. Erika Horváthová, Krásno č. 251, 2. Martina
Michalinová, Krásno č. 1433,3. Stanislava Borová, Krásno
č. 1044, 4. Michaela Vaňovcová, Krásno č. 1394, 5. Monika
Jedináková, Krásno č. 1301.

Uzn.č. 27/2011 – MZ schvaľuje, aby hrobové miesto
patrilo tomu nájomcovi, ktorý ho zaplatil skôr. 

Uzn.č. 28/2011 – MZ schvaľuje používanie pečiatky
s podpisom primátora, namiesto vlastnoručného podpisu
pri projektoch spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu
alebo z rozpočtu Európskej únie.

Uzn.č. 29/2011 – MZ schvaľuje, aby spravovanie multi-
funkčného ihriska v areáli futbalového štadióna vykoná-
val Tatran Krásno nad Kysucou s termínom od 3. 3. 2011.

Uzn.č. 30/2011 – MZ schvaľuje vyradenie majetku
výmenníkových staníc VS1 a VS2, ktorý bude odpredaný
do zberných surovín.

Uzn.č. 31/2011 – MZ berie na vedomie správu kon-
trolórky z kontrolnej činnosti za rok 2010.

Uzn.č. 32/2011 – MZ berie na vedomie správy o nedo-
platkoch za roky 2007-2010, poskytovanie jednorazových
sociálnych dávok za rok 2010, kontroly pokladne za rok
2010.

Uzn.č. 33/2011 – MZ schvaľuje zmeny v zásadách
odmeňovania poslancov a to:

v čl. 2 – Odmeny poslancov v bode 1

písm. a) – sa mení výška na 55,80 eur (-odvody, daň), za
zasadnute raz  v mesiaci,

písm. b) – sa mení výška na 10,86 eur (-odvody, daň),
písm. c) – sa mení výška na 6,52 eur 

(-odvody, daň), písm. d) – sa mení výška na 18,46 eur –
odvody, daň), 2 sobáše v jeden deň suma 10,86 eur (-
odvody, daň). Dopĺňa sa veta v znení: Poslanec mestského
zastupiteľstva sa môže z osobných dôvodov vzdať posla-
neckej odmeny.

v bode 2 – Dopĺňajú sa vety v znení: Ak sa poslanec
nezúčastní zasadnutia bez závažného dôvodu odmena
mu neprináleží. Pri neúčasti na zasadnutí z vážnych
dôvodov (choroba, rod. dôvody) prináleží mu polovica
odmeny. Ostatné ustanovenia ostávajú nezmenené.

Uzn.č. 34/2011 – MZ poveruje riadením Tatran Krásno
nad Kysucou Jaroslava Pagáča.

Primátor mesta pozastavuje výkon uznesenia č. 34/2011
v zmysle § 13 ods. 6 zákona o obecnom riadení č.
369/1990 Z.z. v znení neskorších úprav.

Prezident SR Ivan
Gašparovič oslávil 

70. narodeniny

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v minulých
dňoch oslávil 70. narodeniny. Na oslave nechýbal ani jeho
dlhoročný priateľ a spolupracovník Jozef Grapa, primátor
nášho mesta. 

Vážení spoluobčania,
Veľkonočné sviatky sú

najväčšími a najdôležitejšími svi-
atkami v  živote nás kresťanov.
V  tomto období si pripomíname
umučenie Ježiša Krista, ktorý sa
obetoval za nás,  aby sme my
mohli byť spasení. V  tomto

období si uvedomujeme viac ako v inom čase, že
láska Božia je nekonečná a obetoval i svojho syna,
aby nás vykúpil. Aj svedectvo umučenia by nás
malo inšpirovať, aby sme sa i  my zamysleli nad
zmyslom života. Prial by som si, aby aj v  našom
meste zavládli lepšie medziľudské vzťahy, aby
sme tiež dokázali obetovať čas i svoje osobné záu-
jmy v prospech vecí verejných, aby sme boli trpe-
zlivejší a prestali len kritizovať všetko a každého
bez náznaku reálneho riešenia. Bol by som rád,
keby sa zmierili rozhádaní susedia či príbuzní
a  všetky rodiny žili pokojným životom.
Uvedomujem si, že niektoré veci nejde zmeniť z
jedného dňa na druhý, ale je potrebné sa aspoň
pokúsiť zmeniť veci k lepšiemu. Ja dúfam, že tak
ako začíname mesto meniť po materiálnej stránke
k  lepšiemu, budú sa zlepšovať i  medziľudské
vzťahy a  vzťah veciam verejným. Želám Vám
radostné a požehnané prežitie Veľkonočných svi-
atkov, veľa pokoja v rodine i v zamestnaní a s pre-
búdzajúcim sa novým životom v  prírode i  načer-
panie nových fyzických a psychických síl.

Jozef Grapa
primátor

OZNÁMENIE
Mestský úrad v Krásne nad Kysucou oznamuje, 
že od apríla 2011 je zmena v úradných hodinách:

Pondelok: 07.00 – 15.00 hod.
Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda: 07.00 – 17.00 hod.
Štvrtok: 07.00 – 15.00 hod.
Piatok: 07.00 – 13.00 hod.



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 rozvo-
ja 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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Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štati-
stický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej
správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými
celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých oby-
vateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a
imunitu. Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v
rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej repub-
liky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v
obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú
budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v
rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty.

Samotné sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a
výkon činnosti majú na starosti obce. Sčítacím komisárom
môžete byť aj Vy, Váš sused alebo známy. Podmienkou je, že
sčítací komisár musí byť štátnym občanom Slovenskej
republiky, je starší ako 18 rokov, musí byť bezúhonný a spô-
sobilý na právne úkony. Jeho povinnosti presne vymedzuje
zákon, ako aj to, že sčítací komisár má za výkon činnosti
nárok na odmenu. Práca sčítacieho komisára je náročná a
zodpovedná. Sčítací komisári môžu svojou aktivitou,
celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním poz-
itívne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie oby-
vateľov, domov a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčí-
taniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektron-
ického vyplnenia sčítacích formulárov.

PRED SČÍTANÍM
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať

domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas
výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa
osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo
príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre
osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim
členom domácnosti sčítacie tlačivá. Sčítacie tlačivá budú na
národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štát-
neho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre
slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím
tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do
domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe
vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky. Ak ste
definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky,
informujte o tom sčítacieho komisára.

Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:
A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domác-

nosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za

každý dom – za každý dom jedno sčítacie tlačivo

SČÍTANIE
Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si

vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne,
správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo
čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich
pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete

môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe
alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ
Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť

navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá
osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané
tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo
spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie
tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré
sa nesčítali elektronicky.

Sčítanie po prvý raz aj elektronicky
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si vere-

jnosť po prvý raz v histórii bude môcť vybrať, či sčítacie
tlačivá vyplní v listinnej podobe alebo v elektronickej forme.
V elektronickej forme budú k dispozícii okrem slovenčiny aj v
anglickom jazyku a v jazykoch národnostných menšín
(maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom).
Elektronické sčítanie bude možné prostredníctvom špeciál-
nej internetovej stránky www.scitanie2011.sk, ktorú Štati-
stický úrad SR zriadi na tento účel. Ak sa definitívne rozhod-
nete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom
sčítacieho komisára.

Sčítať sa elektronicky umožní tzv. identifikátor. Pôjde o
bezvýznamové, náhodne vygenerované číslo, ktoré každej
osobe doručí sčítací komisár spolu s overovacím heslom.
Elektronické sčítanie bude možné len s použitím tohto
jedinečného identifikátora a overovacieho hesla. Každá
osoba bude mať k dispozícii len jeden identifikátor, s ktorým
sa bude môcť právoplatne sčítať iba raz. Keďže povinnosťou
sčítacieho komisára je podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčí-
taní obyvateľov, domov a bytov  (pdf - 73 kB)"... prevziať
vyplnené tlačivá od obyvateľov alebo cudzincov, overiť
úplnosť ich vyplnenia a odovzdať ich obci alebo príslušnému
ústrednému orgánu štátnej správy ...", sčítací komisári  cez
pripravovaný monitorovací systém budú  informovaní o
počte formuĺárov vyplnených v elektronickej forme. Údaje v
elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29.
mája 2011. Kratší čas vyhradený na elektronické sčítanie
súvisí so snahou zabezpečiť úplnosť sčítania na celom
území Slovenskej republiky. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť
sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú,
navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie
sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Z poznatkov európskych štatistikov vyplýva, že využitie
internetu na sčítanie môže zvýšiť kvalitu získaných štati-
stických údajov tým, že umožní sčítať vybrané skupiny oby-
vateľstva. Viaceré krajiny uvádzali v minulosti napríklad
problémy so sčítaním mladých ľudí a osôb bývajúcich v
priestoroch, kde je prístup zakázaný. Predpokladá sa tiež, že
vyplnenie sčítacieho tlačiva prostredníctvom internetu by
viac ako vypĺňanie sčítacieho tlačiva v listinnej podobe
mohlo vyhovovať niektorým zdravotne postihnutým osobám.
Uvidíme, čo z týchto predpokladov potvrdí prvé elektronické
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike.

Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011 v praxi

V 7. kole Kysuckého repete sme si opäť vypočuli nové
piesne a interpretov.

Všetci sa postarali o  dobrú a  veselú náladu. Hosťom
tohto kola bol Peter Stašák.

Poradie na prvých troch priečkach:
1.Peter Kubala s piesňou Nemám auto, nemám motorku
2.Ján Pupík spieval pieseň Krásne dni
3.Anton Hančin Na návrší taký dom
Spevákov sprevádzala už známa skupina BONA FIDE.
Ďakujeme sponzorom: Mestu Krásno nad Kysucou,

Montáža M. Capekovi, Ľ. Zelienkovi a  Prvej stavebnej
sporiteľni, ktorí venovali ceny do tomboly.

Darčekový kôš darovalo víťazovi Mesto Krásno nad
Kysucou a  odovzdal ho opäť primátor mesta Ing. Jozef
Grapa.

Ďalšie kolo sa uskutoční 5. júna 2011 o  18.00 hod.
a hlavným hosťom programu bude Jozef Benedik.

JĎ

7. kolo Kysucké repete

K A L E N D Á R I U M  2 011
APRÍL
– Veľkonočné radovánky
– 29. 4. 2011 Stavanie Mája – zvyky v meste s folk-

lórnymi skupinami 

MÁJ
– 8. 5. 2011 – Deň matiek – posedenie a kultúrny pro-

gram pri príležitosti sviatku Dňa matiek
– 30. 5. 2011 – Váľanie Mája – veselo pri piesni s folk-

lórnymi súbormi

JÚN
– Deň detí – program pre deti

JÚL
– Letné radovánky

SEPTEMBER
– Gospelové dni – Kysuce 2011 – Kultúrny prameň,

Mesto Krásno

– Krásňanský jarmok – jarmok spojený s ľudovými
remeslami, kultúrny program, jarmočné atrakcie

– 10. výročie vyhlásenia Krásna nad Kysucou za
mesto

OKTÓBER
– Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie s

kultúrnym programom pre seniorov 
– Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická

súťaž pre mladých Kultúrny prameň, výstava fotografií
v mestskej knižnici

NOVEMBER
– 13. 11. 2011 o 10.00 hod. – 27. ročník cestného behu s

medzinárodnou účasťou Krásňanská desiatka štart na
štadióne TJ Krásno 

– Ondrejovské hody

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom 
– Novoročný Ohňostroj
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Ukážky drotárskeho remesla
Dňa 14. apríla 2011 v Základnej škole Mládežníckej

drotársky majster Juraj Šerík z Čadce predviedol ukážky svo-
jho drotárskeho remesla. Rozprával o histórii svojich predkov,
ktorí sa zaoberali týmto krásnym remeslom. Žiakov zaujali
praktické ukážky a samozrejme krásne drôtené výrobky,
najmä ruže. Juraj Šerík púšťal aj drotárske pesničky od folk-
lórneho súboru Drotár z Dlhého Poľa. 

Do ZŠ prišiel na pozvanie p. uč. Srnkovej a jej žiaka Patrika
Šefara, ktorého nadchlo drotárstvo a s majstrom Šeríkom sa
kamaráti. Juraj Šerík vyrába vázy, misy, tacne, ale aj ozdobné
prstene, náramky, stromčeky. Najznámejšie sú jeho ruže,
ktoré sú strieborné, zlaté, ale aj mosadzné.

Juraj Šerík je potomok známeho drotárskeho majstra
Jozefa Holánika, ktorý mal založenú manúfaktúru v Rusku a
ktorý získal za svoje výrobky prestížne ocenenie Grandprix v
Ríme v roku 1911. Akurát teraz je sté výročie od tejto udalosti.
Podobná súťaž sa bude tento rok konať v Taliansku a Juraj by
sa jej rád zúčastnil. Drotárstvo je remeslo, ktoré sa dedí z gen-
erácie na generáciu. ĽP 1. Zľava: Miloš Jesenský, riaditeľ kysuckého múzea, Juraj Blanár, predseda ŽSK, Jozef Grapa, primátor mesta Krásno, Ľudovít Chmelár, autor Slovenskej ikonografie, Martin

Turóci, pracovník múzea, Mária Ščuryová, riaditeľka vydavateľstva Magma a p. Chmelárová.
2. V programe zaspievala Gabika Bírová, husle Alžbeta Bírová, klávesy Marek Belko. 
3. Výstava sakrálneho umenia v priestoroch kysuckého múzea v Krásne, kde je vystavená aj kópia gotickej Madony s dieťaťom.
Foto: Jaroslav Velička

Dňa 25. februára 2011 v priestoroch Kysuckého múzea
v Kultúrnom dome v Krásne sa konala prezentácia dvoch
nových kníh. V Zlatej edícii Kysuckého múzea v júni vyšla
Archeológia na Kysuciach a edíciu doplnili o Slovenskú
ikonografiu a Historickú topografiu. Slovenskú ikono-
grafiu napísal Ľudovít Chmelár–Hlohovský, ktorý sa roky
zaoberá symbolmi svätých v umení a navrhuje inetriéri
kostolov. Nevynecháva ani slovenských svätých a zameri-
al sa na miestny kult Panny Márie na Slovensku, kde
spomína všetky významné pútnické miesta, ako
Levočskú Pannu Máriu, Nitriansku, Rajeckú, Višňovskú a
ďalšie. Kniha ikonografia vyšla v minulom roku, v Roku
kresťanskej kultúry a ide o originálnu knihu, ktorá dopĺňa
knižný trh.

Druhá kniha Historická topografia predstavuje Kysuce
na tajných mapách Prvého vojenského mapovania z

rokov 1763 – 1787. Plnofarebná kniha je obohatená
dobovými maľbami a medailónmi panovníkov tej doby. 

V kultúrnom programe zaspievala staroslovienske
piesne Gabika Bírová, na klávesy hral Marek Belko a na
husliach Alžbeta Bírová. Medzi pozvanými hosťami bol
predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár,
primátor mesta Jozef Grapa, riaditeľ odboru kultúry ŽSK
Peter Kubica, riaditeľka Oravského múzea Mária
Jagnešáková, riaditeľ Tešínskeho múzae Zbyšek Ondřeka,
riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík, zo Žilinskej
diecézy vdp. Jozef Šelinga a mnoho ďalších významných
hostí.

Okrem prezentácie dvoch nových titulov, Kysucké
múzeum otvorilo aj novú výstavu sakrálneho umenie,
ktorá sa nachádza na poschodí. Návštevníci tam môžu
zblízka vzhliadnuť aj kópiu gotickej Madony z dieťaťom,
našu – Krásňanskú najvýznamnejšiu kultúrnu pamiatku. 

V  K r á s n e  v  m ú z e u  s a  
p r e z e n t o va l i  d v e  k n i h y

Drotár Juraj
Šerík z Čadce

Jar nám odhalí kadečo, čo ostane po dlhej zime. A veru
to nie je nič príjemné. Ľudia sú zvyknutí zbavovať sa
odpadu po svojom a  len ťažko sa v  tomto smere menia.
A tak všade naokolo ostáva smetisko – smetisko na pries-
transtvách, smetisko pri vodných tokoch. Je dobre, že sa
predstavitelia nášho mesta snažili zapojiť našich občanov
do jarných upratovacích prác. Tak sa všetci mohli zúčastniť
na vyčistení priestranstiev, ktoré boli najviac zapratané
odpadom a  špinou. Toto veľké upratovanie súviselo aj
s každoročným Dňom Zeme, ktorý, ako už tradične, pri-
padá na apríl. Okrem našich občanov sa do čistiacich prác
tradične zapojili aj školy. A  to v  oboch kysuckých okre-
soch.

Okrem upratovania malo mesto na starosti prácu na
pešej zóne pred kostolom a  tiež výstavbu promenády po
nábreží rieky Kysuce. Pešia zóna si vyžadovala zvýšené
úsilie, pretože pri prácach museli dávať pozor, aby
neporušili existujúce rozvody plynu a vody, a tiež všetky
nové rozvody dávali do zeme. Podľa slov primátora mesta
Ing. Jozefa Grapu uložením vedenia do zeme sa zlepší nie-
len estetika zóny, ale k spokojnosti sa vyrieši aj napájanie
sa domov a  organizácií v  okolí, pretože dostanú novú
káblovú podzemnú prípojku k  odbernému miestu.
Odstráni sa tak nepekné vzdušné vedenie, ktoré neraz
ničili nepriaznivé poveternostné podmienky a káble často
poškodzovali strešnú krytinu domov. LH

Jarné práce v meste
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V čase od 11. 4. do 16. 4. sa v našom meste konali celotýž-
denné úpravy a  čistenie verejných priestranstiev v našom
okolí. Zapojili sa do tejto akcie predovšetkým organizácie
a obce z bystrickej doliny, okrem Krásna to boli Stará Bystrica,
Zborov nad Bystricou, Klubina, Radôstka, Nová Bystrica.

Dni Zeme bystrickej doliny vyhlásili starostovia a primátor
týchto obcí a mesta.

Čistili sa brehy našich tokov od odpadkov, okolie mesta,
likvidovali sa čierne skládky odpadu a okolie cyklotrasy pod
Bobovcom. Všetky tieto práce sa konali v  záujme čistoty
a poriadku životného prostredia okolo nás. V Krásne na výzvu
zareagovali a  zapojili sa organizácie: ZŠ Mládežnícka, ZŠ
Kalinov, ZŠ Michalkov, ZDŠ Drevárska, DHZ Krásno nad
Kysucou Slovenský rybársky zväz, Slovenský včelársky zväz,
Zväz záhradkárov a tiež aj pracovníci MsÚ Krásno. JĎ

DNI ZEME 
BYSTRICKEJ DOLINY

V marci sa u nás konalo ďalšie z každoročných podujatí
na pomoc deťom v  Afrike. Ide o  misijný program na
získanie finančných prostriedkov a  na všeobecnú pod-
poru. Zbierka pod názvom Tehlička pre Afriku má slúžiť
na výstavbu studní s pitnou vodou, ktorých je v afrických
krajinách nedostatok. Do zbierky sa zapojila celá naša
farnosť.

Na svoje si však prišli aj deti. Vo víkendovú sobotu
dopoludnia sa v telocvični základnej školy konala Zumba,
ktorá bola školou tanca. V podvečerných a večerných hod-
inách sa program preniesol do priestorov kultúrneho
domu. Najskôr sa naši občania stretli s jednou misionárk-
ou, pôsobiacou v Afrike. Jej meno je Mária Sliacka. Prešla
kus sveta. Pritom zhruba pred desiatimi rokmi, ako sama
povedala, si ani nevedela predstaviť, že by mala niekedy
pomáhať tým najbiednejším a že to bude na ďalekej misii.
Najskôr bola dva týždne na Ukrajine. Potom pomáhali
deťom v Afganistane. Ale to všetko bola len príprava na
misie do Afriky!

Mária sa dozvedela o  tzv. streetboys, teda chlapcoch

z  ulice v  Keni. Bola možnosť sa tam dostať. Rok sa
pripravovala na misiu. Potom nastúpila do misijného cen-
tra v Keni. Najskôr tam bola dva mesiace, neskôr sa do cen-
tra dostala na celý rok.

V Afrike sa starali o opustené deti – deti ulice. Narodili
sa a vyrastali v  bedárskych štvrtiach – slumoch. Vládne
tam chudoba, špina, beznádej, neexistuje takmer žiadna
hygiena, deti od nikoho nepočujú prívetivé slovo. Až
v centre, kde pôsobila aj Mária, sa stretli s ľuďmi, ktorí im
dodávali nádej. 

Súčasťou progra-
mu Tehlička pre
Afriku bolo aj vys-
túpenie hudobných
a  tanečných skupín
– Ji:Dí, Ebed a  Tobi
z  Čadce. Skupiny
pritiahli najmä
mladšiu generáciu. 

LH

Zúčastnili  sme sa misijnej  zbierky 
Tehlička pre Afriku

V sobotu 5. 3. 2011 bol v Krásne nad Kysucou  deň odetý
do afrických farieb, hudby a tancov. Hlavným dôvodom tejto
akcie bola verejná zbierka občianskeho združenia Savio –
Tehlička pre Afriku 2011. Tento rok je určená na výstavbu
studní s pitnou vodou v Afrike.

Podujatie na podporu tejto zbierky zorganizovali Zumba s
Mary (Mária Kvašňovská) v spolupráci s Rímsko–katolíckym
farským úradom Krásno nad Kysucou. V doobedňajších hod-
inách sa uskutočnil ZUMBA maratón v telocvični základnej
školy. Asi 60 ľudí rozhýbalo svoje telá na zumba skladby so
skvelými inštruktorkami: Lucia zo Žiliny, Lucia z Levíc, Mária z
Krásna nad Kysucou. Veľkým obohatením programu bol
tanečník afro-kubánskych tancov LEON BEMBO
(Praha/Kongo), ktorý svojou osobnou i tanečnou charizmou
všetkých očaril. Spokojnosť ľudí bolo vidieť hlavne na ich
tvárach, pretože odchádzali s úsmevom. Zumbou však pro-
gram neskončil. Vpodvečer o 17:00 hodine pokračoval v

Kultúrnom dome tanečným vystúpením skupiny Jí:dí, koncer-
tom skupiny Ebed (Krásno nad Kysucou) a koncertom skupiny
Tobi (Čadca). 

O svojej ročnej misii, o svedectvách v Keni prišla porozprá-
vať misijná dobrovoľníčka Mária Sliacka z Bratislavy.
Porozprávala prítomným o svojej osobnej skúsenosti a
prezentovala prečo je dobré prispieť na danú zbierku, kde
peniaze pôjdu, na čo sa využívajú. 

Vďaka jej videám z Afriky sme mali možnosť preniesť sa do
tejto krajiny, kde je veľkým problémom nedostatok pitnej
vody. 

Týmto podujatím sa zbierka neskončila. Každý, kto by
chcel ešte pomôcť a prispieť na výstavbu studní s pitnou
vodou v Afrike, môže tak urobiť do 15. mája 2011. Dá sa
prispieť aj zaslaním Darcovskej SMS správy na číslo 877 v
tváre: DMS TEHLICKA. Správa je spoplatnená sumou 1 Euro. 

JĎ

Z U M B A  p r e  A F R I K U

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2011

Blažkov Krásno Kalinov
Máj 23. 24. 25.
Jún 27. 28. 29.

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

Kanonik Pavol Šadlák
Spomínamena 1. výročie

Dňa 21. apríla 2010 zomrel vpd. Pavol Šadlák, titulárny
kanonik nitrianskej kapituly, honorárny dekán a duchovný
správca pútnického miesta Rajecká Lesná (Frívald).

Narodil sa 15. 1. 1949 v Krásne nad Kysucou. Základnú
školu navštevoval v Krásne. Potom sa vyučil za strojného
zámočníka vo Váhostave. Zmaturoval aj na Strednej priemy-
selnej škole v Žiline, kde študoval popri zamestnaní. V roku
1969/70 zmaturoval aj v Čadci na terajšom gymnáziu (v
triede prefesora Václava Bočeka). V lete 1970 bol prijatý na
Rískokatolícku bohosloveckú fakultu v Bratislave. Za kňaza
bol vysvätený 8. júna 1975. Pôsobil v Dubnici nad Váhom, v
Konskej pri Rajeckých Tepliciach, v Predmieri, v Lefancoviach
pri Nitre a v Trenčiarskej Turnej. 15. januára 1990 prišiel do
Rajeckej Lesnej ako duchovný správca. Tu sa pričinil o vybu-
dovanie pútnického miesta. Postavil novú faru, kompletne
opravil kostol, postavil novú budovu, v ktorej mal byť umiest-
nený Slovenský betlehem od majstra rezbára Jozefa Pekára.
Budovu pre betlehem projektoval Ing. Stanislev Machovčák
zo Staškova. 26. novembra 1995 už na Slávnosť Krista Kráľa
kardinál Ján Chryzostom Korec posvätil budovu i  prvú časť
betlehema – stredné Slovensko i jaskyňu narodenia Pána
Ježiša.Poto nasledovali ďalšie časti. Slovenský betlehem
zobrazuje nielen narodenie Pána Ježiša, ale i život, históriu a
dejiny Slovenska. Je tu celé Slovensko ako na dlani. Je to
úžasné, kresťanské, národné, aj umelecké rezbárske dielo,
ktoré nemá páru vo svete. Slovenský betlehem treba aj vidieť.
Nájdete tam aj Kysuce a Žilinu. Dielo je dlhé 8,5 m, široké 2,5
m a vysoké 3 m. Mohli by sme spoínať ešte Kalváriu, prameň
liečivej vody, Lurdskú kaplnku, Kaplnku sv. Anny na Hôrkach,
Baziliku Narodenia Panny Márie – Všetko obnovil, posvätil,
priblížil veriacim a pútnikom nielen zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. Svedčia o tom zápisy v kronike návštev. Slovenský
Betlehem, ktorý šíri posolstvo Božieho dieťa do celého sveta
je hlavne dielom vdp. Pavla Šadláka a majstra razbára Jozefa
Pekaru z Rajeckých Teplíc.

Právom Švajčiarske vydavateľstvo v knihe „Kto je Kto“ píše
o Pavlovi Šadlákovi, ako o jednej z osobnosti 20. storočia na
Slovensku. Hoci je pochovaný v Rajeckej Lesnej, kde splnil
svoje duchovné poslanie, je aj náš Krásňan, Kysučan
„Osobnosť“ Krásna vdp. Palko Šadlák.

S úctou a vďakou spomíname V. Hornišová
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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., Šte-
fan Koleno 80 r.

Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ
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Narodení
Tatiana Stanová, Agáta Pauková, Nina
Macurová, Sofia Capeková, Vivien
Hanuliaková, Patrik Bakala, Michaela Šurino-
vá, Dávid Mravec, Oliver Kucharik, Viktória
Kadlecová, Branislav Badžgoň, Matúš Pavlík, 
Šimon Poláček, Laura Borová, Veronika
Brhelová, Samuel Buchta, Karin Truchlíková

Sobáše
Miloš Pagáč a Katarína Neveďalová

Úmrtia
Adam Strakoš 51 r., Anton Jesenský 79 r.,
Augustín Rábik 79 r., Stanislav Šustek 68 r., Ján
Bíro 88 r., Oľga Sýkorová 69 r., Alžbeta
Bakalíková 77 r., Vincent Škrobian 71r., Jozef
Gaľa 57r., Božena Zuzčaková 72 r., Anna Šuste-
ková 70 r., Adela Macurová, Peter Maslák 42 r.,
Ignác Šurába 42 r., Anton Buchta 49 r., Zita
Stehlová 73 r., Adela Macurová 74 r., Verona
Holiačová 57 r., Ján Bakalík 54 r., Teodor
Macura 88 r., Pavlína Šusteková 85 r.,
Ferdinand Behan 65 r.

JUBILANTI
Apríl – jún 2011

9 0  r o č n á Verona Minarčíková
8 5  r o č n í Anna Kasajová

Mária Capková
Justína Šurábová

8 0  r o č n í Imrich Kormanec
Helena Rábiková
Antonia Ďuranová
Helena Gallová
Alojzia Kinierová
Drahomíra Ďuranová

7 5  r o č n í Ján Zuzčák
Emília Šusteková
Margita Čimborová
Justína Šlapková
Anna Čimborová
Mária Zuzčáková
Božena Kopásková

7 0  r o č n í Emil Chlebek
Dominik Grajciar
Mikuláš Capek
Ondrej Sýkora
Jozef Sýkora
Filoména Stehlová
Pavlína Ďuranová

MATRIKA Cestovali sme od sko-
rého rána. Rodné mesto
grófa Drakulu alebo Vlada
Tepeša – Sighişoara – nás
privítalo upršané, ale za to s
úžasnou atmosférou.
Sighişoara (nem. Schäßburg,
maď. Segesvár, lat. Castrum
Sex) je mesto v rumunskej
župe Mureş. Do konca
druhej svetovej vojny bolo
centrom sedmohradských
Sasov. Medzi najkrajšie a
na jnezabudnute ľne jš ie
pamiatky patrí Hodinová
veža, ktorá je vysoká 64
metrov. Orloj vo veži zdobia
alegorické postavy pred-
stavujúce hriechy a neresti.
Vo veži sa nachádza
múzeum, s tradičnými
remeslami, keramikou a je z
nej prekrásny výhľad na celé
mesto. Sighişoara je známa
hlavne tým, že okolo roku
1430 sa tu narodil Vlad
Napichovač (známy ako
Dracula). 

Mestečko na nás zapôso-
bilo, pripomínalo nám našu
Banskú Štiavnicu. Navštívili
sme staré kostoly a cintorín,
ktorý pôsobil až strašidelne.
Štvorcové námestie a staré
domčeky premenené na reš-

taurácie a kaviarne, penz-
ióny a samozrejme
obchodíky so suvenírmi.
Najzaujímavejšie boli ikony
svätých maľované na dreve,
tradičná je však aj rumunská
keramika. V meste sa
nachádza viacero starých
kostolov. Ako prvý sme videli
evanjelický Kostol na kopci,
ku ktorému vedú drevené
kryté schody. Museli sme
zdolať presne 172 schodov,
kým sme sa tam dostali. 

Nedalo nám to a na
večeru sme išli do tradičnej
reštaurácie ochutnať rumun-
ské jedlo. Jelení guláš so
smotanou chutil fantasticky
a sladké, akoby naše šišky
prelievané syrovým krémom
s ovocím. Skúšali sme aj
tradičné pivo Ursus a čer-
vené rumunské víno.
Rumunsko nás prekvapilo,
že cenovo sa blížili ku
Slovensku, akurát suveníry
boli drahšie. Sighişoara nám
učarovala natoľko, že sme
sa tam rozhodli ostať na dve
noci a vychutnať si stre-
dovekú atmosféru. Na ďalší
deň sme mali v pláne nájsť
Drakulove stopy a vidieť
opevnené kostoly.          ĽP

Tajomnou Transylvániou
2.

Dve noci 
v Sighişoare

Námestie s krásnou vežou a orlojom, v uličke s rodným domom grófa Drakulu.
Mestečko Sighisoara má tajomnú atmosféru a mnoho krásnych zákutí. Staré kostoly
a veže, kaviarne a obchodíky s tradičnými rumunskými výrobkami. Staré domy
premenené na vkusné penzióny, kde sa dalo pohodlne ubytovať.

Futbalisti víťazne...
Objektívom Pavla Špitu

Zápas Krásno – Turany 3:0
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Cez víkend sa konal v Košiciach XXIX. ročník Grand prix
Košice s medzinárodnou účasťou. Do Košíc cestoval aj odiel z
Krásna nad Kysucou s malou dušičkou, pokúsiť sa o dobre umi-
estnenie.  Súťažilo sa v zmiešaných 5 členných družstvách  do
14 a 17 rokov. Na turnaji sa zúčastnili kluby z Litvy, Poľska,
Česka a Slovenské kluby.

Do 14 rokov sa na turnaji zúčastnilo 30 žiakov, medzi nimi
Patrik Riečičiar a Samuel Pavlus. Súťažili vo váhových kategóri-
ach a to: Patrik Riečičiar do 33 kg, Pavlus do 45 kg. Chlapci
bojovali zo všetkých síl a to sa im aj vyplatilo. 

Riečičiar skončil na peknom 2. mieste výkonom 23 trch tech-
nický a 30 kg nadhod technický. Prvé miesto si odniesol
zahraničný pretekár z Litvy.

Pavlus Samuel štartoval do 45 kg, kde bolo až 7 pretekárov.
Po taktike trénera sme bojovali o prvé miesto, a nakoniec sme
skončili na peknom druhom mieste výkonom 43 kg, trch a nad-
hod 53 kg. Prvé miesto prehral rozdielom váhy, o pol kila bol
ťažší ako pretekár z Litvy, ktorý vyhral kategóriu do 45 kg.
Celkové umiestnenie na sin. body: Pavlus 9. miesto a Riečičiar
12. miesto.

Do 17 rokov nás reprezentovali traja pretekári, a to bratia
Poláček Peter a Matej, Viktor Ostrovský. Pretekári súťažili na
sin. body bez rozdielu váhy. V tejto kategórii sa zúčastnilo až 14
pretekárov. Matej Poláček pri trhu 70 kg a nadhod 83 kg,
skončil na peknom 7. mieste, 231 sin. bodov. O víťazstvo bojo-
vali až traja pretekári: Poláček Peter, Ostrovský a pretekár z
Litvy Paulius. Bol to veľký boj hlavne na psychiku pretekárov. Po
taktike trénera nakoniec víťazstvo si domov priniesol Poláček
Peter výkonom 277 sin. bodov. Jeho oddielový kolega Ostrovský
skončil na 2. mieste výkonom 271 sin. bodov. Tretie miesto
získal Paulis výkonom 265 sin.bodov. Všetci si na turnaji urobili
svoje maximálne výkony, ktoré si natrénovali v tréningovom pro-
cese. 

Krásno tak vyhralo tento turnaj 1119 sin. bodov, 2. miesto
LTU 1088 sin. b., 3. miesto LTU 1055 sin. b., 4. miesto 775 sin.
b., 5.mieto SVK 719 sin.b., 6.miesto 701 sin.b. Chlapci sa na
tento turnaj poctivo pripravovali, za čo sa im chcem poďakovať
za úspech, ktorý dokázali v Košiciach. 

Foto Śaržik Fero

Zlatá žatva mladých nádejných vzpieračov z Krásna
nad Kysucou

Vo Veľkom Mederi sa cez víkend konali MSR mladších
žiakov a žiačok. Na MSR cestovali aj chlapci z Krásna, a to až
šesť pretekárov, ktorí boli vybraní SZV. Tentokrát sa súťažilo
vo váhových kategóriach, v ktorých boli pretekári nahlásení.
Každý pretekár bojoval sám za seba. Súťažilo sa v štvorboji,
a to trojskok z miesta, hod 2 kg medicimbalom za hlavu, trh
a nadhod technický a sin.body podľa pravidiel. Najmladší a
najľahší pretekár Patrik Riečičiar štartoval do 30 kg, kde v
tejto skupine štartovalo až šesť pretekárov. Bol to vyrovnaný
boj, ale predsa si Patrik pri svojom výkone trojskok 6.25 m,
hod 7.60 m, trch 23 kg a nadhod 30 kg domov doniesol zlatú
medailu. Váhovú kategóriu vyhral s veľkým náskokom. O
rok si tento pretekár bude obhajovať prvenstvo. Patrik Broda
mal štartovať do 33 kg. Svoju telesnú hmotnosť si neudržal,
tak musel štartovať do 36 kg. To sa mu aj vyplatilo. Pri svo-
jom výkone trojskok 6.15 m, hod 7,60 m, trch 30 kg a nadhod
32 kg mu tiež zabezpečilo prvé miesto, takže druhá zlatá
medaila. Svojím výkonom by vyhral obidve hmotnostné
kategórie s veľkým náskokom od svojich protivníkov.
Začiatočník Vlado Kubala štartoval do 40 kg. Bola to najsil-
nejšia kategória, až 9 pretekárov súťažilo v tejto váhovej
kategórii. Svojím výkonom trojskok 5.75 m, hod 5.80 m, trch
20kg a nadhod 30 kg, mu zaručilo pekné 8.miesto. Bol to jeho
druhý štart, tak nováčik, ale úspešný.

Meliš Lukáš štartoval do 45 kg. Pri svojom výkone trojskok
5.40 m, hod 6.80 m, trh 24 kg a nadhod 35 kg skončil na
peknom 4. mieste ako nováčik. Od tretieho miesta ho delilo
20 bodov, snaď nabudúce, je to veľký bojovník.Pavlus
Samuel tiež štartoval do 45 kg, kde si pri svojom výkone: tro-
jskok 6.80 m, hod 8.80 m, trh 45 kg a nadhod 53 kg vybojoval
prvé miesto s veľkým náskokom od svojich protivníkov.
Tento pretekár bol najlepší zo všetkých pretekárov a domov
si doniesol až dve zlaté medaily za svoj výkon na sin. body
398,5 boda. Od 400 bodovej hranice ho delil iba 1,5 boda.
Snáď nabudúce tu hranicu prekoná. „Má ešte rezervy, v
ktorých sa dá ešte zlepšiť, či po technickej alebo fyzickej
stránke,“ dodal tréner. 

Posledný pretekár Adam Novotný, tiež nováčik, štartoval
do 50 kg. Po svojom dobrom výkone: trojskok 60,5 m, hod
7,60 m, trch 33 kg a nadhod 35 kg si vybojoval tretie miesto
zo šiestich pretekárov. Bol to výborný štart do ďalších súťaží,
ktoré nás čakajú v najbližšej dobe.

Chlapcom všetko nevyšlo tak, akoby malo, ale taký je
šport. Raz je lepšie a raz horšie. Pre nás to boli bohaté
preteky na medaile. Bilancia: 4 zlaté, 1 bronzová, 4. a 8.
miesto. Musím povedať, že po prvom kole žiackej ligy, ktoré
sa konali v Bobrove a v Mederi 2. 4. 2011, Krásno je na prvom
mieste a dúfam, že to tak aj ostane až do tretieho kola. Musím
chlapcov pochváliť za ich pekné výsledky, ktoré dosahujú vo
svojom mladom veku.

Zlatí vzpierači z Krásna


