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Mesiac október, nám pripomína jednu 
z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zro-
dená v duši človeka. Človek je krásny nielen
vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa
vrások a bielych vlasov, človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.

Október je chápaný ako „Mesiac úcty 
k starším“. V sobotu 7. októbra 2017 prijali
naši seniori pozvanie primátora Jozefa Grapu
a prišli na koncert Kysuckého prameňa.
Okrem koncertovania, prišli do Krásna pred-
staviť svoj štrnásty CD album s názvom
Hudba je kolískou duše. Seniorov privítal pri-
mátor slovami: „Je mi cťou privítať našich se-
niorov. Život nie je jednoduchý a v našom živote
nie sú iba pekné, úsmevné dni plné radosti, ale
prídu aj dni, kedy sme smutní a poplačeme si.
Preto sa chcem poďakovať našim seniorom, za
to všetko, čo pre nás urobili, že ste vychovali deti
a odovzdávate im svoje rady a skúsenosti. Pra-
jem Vám, aby jeseň Vášho života bola pestrofa-
rebná, aby ste sa tešili z každého nového dňa

spolu s Vašimi blízkymi a priateľmi“. Zaplne-
nou sálou sa ozývali známe piesne z predchá-
dzajúcich albumov a zaznelo niekoľko piesní
z nového CD. Nové CD slávnostne odprezen-
tovali predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár spolu s primátorom Joze-
fom Grapom. CD pokropili čistou prameni-
tou vodou a zaželali mu veľa priaznivcov
nielen v našom kraji, ale aj na Slovensku.
Počas večera vládla výborná atmosféra. 
Seniori si s chuťou zaspievali a niektorí aj 
zatancovali. Primátor s hosťami na záver 
obdarili seniorov sladkým darčekom a milým
slovom.

www.mestokrasno.sk
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DO KAŽDEJ  DOMÁCNOSTI

krásny hudobný darček pre seniorov 
v podaní Kysuckého prameňa 

Mesiac úcty k starším

V tomto čísle 
nájdete:

KRÁSNE KRÁSNO
Zrekonštruované 
a vynovené školy.

Krásňanský drapák
Nový horský pretek 

našimi osadami.

s. 4

s. 16

Pozývame vás na naše podujatia:
3. 12. 2017 – Tradičné Ondrejovské hody na námestí sv. Ondreja
5. 12. 2017 – Príchod sv. Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka

10. 12. 2017 – Vianočný koncert s Božidarou Turzonovovou
31. 12. 2017 – Silvester, privítanie Nového roka 2018

Vážení spoluobčania, ži-
jeme hektický spôsob života
a často ani nezaregistrujeme,
že sa blíži dôležitá udalosť a ta-
kouto udalosťou sú i krajské
voľby do VÚC. Počas tohto
končiaceho sa 4-ročného 
obdobia sa nám za pomoci 
Žilinského samosprávneho
kraja podarilo realizovať via-
cero akcií. Jednou z najznámej-
ších je rekonštrukcia železo-
betónového mosta ponad
rieku Bystrica, ale i odvodne-
nie cesty a následná výstavba
chodníkov v Kalinove a viacero
ďalších. Okrem investičných
akcií je to i finančná podpora
rôznych kultúrnych a športo-
vých podujatí. Preto i my, tak
ako v iných obciach, si želáme,
aby nás zastupovali na ďalšie
volebné obdobie ľudia, ktorí
budú naklonení nášmu mestu.
Nemalo by nám byť jedno, kto
bude zvolený na čelo kraja, či
za poslanca zastupiteľstva.
Preto Vás prosím, aby ste sa 
4. 11. 2017 zúčastnili volieb,
dali hlas ľudom, o ktorých viete,
že budú pomáhať nášmu
mestu.

Jozef Grapa, primátor 

Pozvánka 
k voľbám
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Mesto Krásno nad Kysu-
cou veľkolepo oslavovalo už
16 rokov od získania štatútu
mesta. Dni mesta sa začali ne-
tradične Gospelovými Kysu-
cami v piatok 1. septembra. 
V sobotu poobede odštartoval
1. ročník súťaže O pohár pri-
mátora mesta vo vzpieraní, kde
sa podaril vytvoriť nový slo-
venský rekord do 17 rokov 
Tomášovi Romaňákovi, ktorý
nad hlavu dostal 173 kg. Vzác-
nym hosťom bol olympijský
víťaz Oto Zaremba, ktorý v
Moskve 1980 získal zlatú me-
dailu vo vzpieraní. 

Večerný koncert začala
pop-rocková nitrianska sku-

pina EVERLONG. Na konte
majú dva albumy. Spevák
Adam Urban sa zúčastnil TV
šou Hlas Československa. Za
najväčší úspech považujú fakt,
že si ich skupina Elán vybrala
ako predkapelu na ich open
air turné. Druhou kapelou,
ktorá sa predstavila na krás-
ňanskom pódium bol TEAM
REVIVAL z Martina, ktorý
odohral desiatky koncertov
nielen na Slovensku, ale aj v
Čechách. Večerná zábava gra-
dovala tanečnou zábavou s ob-
ľúbeným VEĽKÝM DOMOM,
ktorý zabával do neskorých
nočných hodín.

Nedeľu dopoludnia sa ko-
nala slávnostná svätá omša,
ktorú celebroval Mgr. Marian
Vojtek a Mgr. Samuel Sojčák.
Celú omšu sprevádzala spe-
vácka skupina Makabi. Popo-
ludní sa konala hasičská súťaž,
kde bolo požehnané nové čer-
padlo pre hasičov.

Slávnostný program začala
folklórna skupina Vrabčiar.
Pozvanie na hlavný program
prijal aj predseda ŽSK a posla-
nec NR SR Juraj Blanár, ktorý
pozdravil Krásňanov spolu s
primátorom mesta Jozefom
Grapom a ostatnými hosťami.
Predstavili sa aj deti z FS Dre-
várik, či harmonikári Jarky 

Jelínkovej, či sólové vystúpe-
nia speváčky Mišky Martyká-
novej a huslistky Laury
Šamajovej. Spestrením dňa
boli brušné tanečnice z taneč-
ného štúdia Malika z Čadce.
Zaspievala spevácka skupina
Krásňanka a sestry Lenka a
Evka Bacmaňákové z Oščad-
nice. Nechýbal ani domáci FS
Drevár. V podvečerných hodi-
nách sa slávnostne otvorila
nová expozícia v priestoroch
Prírodovedného múzea v kul-
túrnom dome. Okrem ma-
muta do výstavných priesto-
rov pribudol aj slávny kozmo-
naut Eugene A. Cernan, ktorý
má korene na Kysuciach.

Ani upršané počasie ne-
odradilo fanúšikov operného
tria La Gioia, ktorí svojim
temperamentom a talianskou
vášňou podali jedinečný, ne-
opakovateľný hudobný záži-
tok. Nezaostávala ani košická
skupina Peter bič Project,
ktorá sa predstavila práve v
našom meste ako prvom na
Kysuciach. 

V nedeľu 3. septembra oslá-
vil náš pán primátor narode-
niny. Želáme mu veľa zdravia,
radosti a veľa dobrých nápadov,
aby naše Krásno bolo čo naj-
krajšie. JK

Na námestie prilákalo podujatie stovky divákov

DNI MESTA Krásno nad KysucouGospelové Kysuce 2017
Festival gospelovej hudby privádza do nášho mesta každoročne stovky 
návštevníkov. Tento rok bola lákadlom hlavne mladá speváčka sima Martausová.
Fanúšikov gospelového festivalu neodradilo ani upršané počasie. divákom 
sa okrem primátora mesta Jozef Grapa prihovoril aj farár Marian Vojtek. 

V  našom meste
sa uskutočnil ďalší
ročník festivalu du-
chovnej piesne a
hudby Gospelové
Kysuce. Tento pro-
jekt s  medzinárod-
nou pôsobnosťou
organizuje občianske
združenie Kultúrny
prameň v spolupráci
s Mestom Krásno a 
Rímskokatolíckou
cirkvou, farnosťou
Krásno nad Kysu-
cou.

Festival sa
začal prvým sep-
tembrovým dňom,
ktorý je zároveň aj štátnym
sviatkom – Dňom Ústavy SR.
Na tohtoročných Gospelo-
vých Kysuciach, ktoré otvoril
primátor mesta Jozef Grapa,
vládlo premenlivé počasie.
Na námestí pri dome kultúry
sa už počas dňa zhromažďo-
vali ľudia, najmä rodiny
s  deťmi. Lákalo ich slnko
a  celkom príjemná teplota
ovzdušia. Celé podujatie sa
začalo detským programom.
Deti si mohli vyskúšať

streľbu zo vzduchovky a na
ihrisku si zahrali futbal. Me-
dzitým si mamičky so svojimi
ratolesťami zatancovali na 
námestí Zumbu pod taktov-
kou Mary. 

V  kultúrnom dome sa
uskutočnila beseda Dojčenie
a  nosenie detí, ktorú viedla
Lenka Šáteková. V podvečer-
ných hodinách sa počasie
zhoršilo, ba prišla studená
vlna s dažďom. Na pódiu sa
objavila kapela S.I.L.A. a za-

spievala svoje známe piesne.
Táto detská skupina vznikla
v Bratislave ako hudobný pro-
jekt Bojovníci v  Pánovej 
armáde (Soldiers In the
Lordęs Army), odkiaľ je aj jej
skrátený názov. Ten zároveň
hovorí o  sile viery v  živote
človeka. Deti spievajú
o Bohu. Celá skupina sa za-
meriava na autorské skladby
pre všetky vekové skupiny
a pre rodiny. Na povestnom
Národnom pochode za život

v septembri 2015 v
Bratislave členovia
kapely spievali
Detskú hymnu.
Okrem spomína-
ného detského te-
lesa vystúpili vo
večerných hodi-
nách Pavel Helan,
známy z  relácie
Československo
má talent, skupina
An(dž)elino, slo-
venská pesnič-
kárka a  herečka
Radošinského na-
ivného divadla Si-
mona Martausová
a  Miťo Bodnár &

Friends. 
Súčasťou kultúrneho po-

dujatia Gospelové Kysuce
boli workshopy, adorácia
a omša v kostole sv. Ondreja,
kde účinkovali skupiny Stella
a Makabi. V tento deň bola 
prvýkrát rozsvietená aj veža
kostola s novými hodinami.
Úspešné podujatie, ktoré pri-
lákalo veľa mladších i  star-
ších návštevníkov, pokračo-
valo ďalším sviatkom –
Dňami mesta. LH

Operné trio LA GIOIA zaspievalo 
pred zaplneným námestím

Hudobná skupina An(dž)elino z Nitry.
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rekonštrukcia Materskej školy 
Po otvorení školského roka v Základnej škole Mládežnícka primátor s pánom fará-

rom sa presunuli do Materskej škôlky Prvosienka, kde ich spevom privítali tí najmenší.
Pre tých, ktorí už navštevovali škôlku minulý rok, bol prvý deň veľkým prekvapením.
Budova materskej školy prešla komplexnou rekonštrukciou. Okrem novej strechy, pes-
trofarebnej ceruzkovej fasády s geometrickými tvarmi, sú vymenené aj okná, radiátory,
osvetlenie, skrinky, podlahy na chodbách i kuchyňa. 

Interiér i exteriér je krajší, farebnejší, útulnejší a my dúfame, že deťúrence budú ešte
radšej navštevovať svoju škôlku. Prvé dni však nie sú vždy jednoduché. Tí, čo boli po
prvýkrát v škôlke vyronili aj nejakú tú slzičku za mamičku a keď primátor utešoval pla-
čúceho škôlkara, pani učiteľky ho ubezpečili, že čoskoro sa smútok za mamou zmení na
radosť z nových zážitkov a nových priateľstiev. Materskú školu v Krásne spolu navšte-
vuje 185 detí.

Aké je Krásno krásne

premeny mesta

Žiaci z 2.C ZŠ Mládežníckej spolu
s triednou učiteľkou vyjadrujú svoje po-
ďakovanie všetkým sponzorom za poskyt-
nutie sponzorského daru na zakúpenie
nového typu výškovo nastaviteľných tro-
juholníkových lavíc, ktoré umožňujú va-
riabilné usporiadanie triedy a tiež výškovo
nastaviteľných stoličiek. Svojím darom
podporili projektové aktivity detí, sprí-
jemnili ste im pobyt v škole, kde trávia
veľa času. 

Zároveň ďakujeme všetkým rodičom,
ktorí sa do tohto projektu zapojili, za prí-
spevky i za akúkoľvek spoluprácu. Deťom
treba ísť v dnešnej dobe vzorom a myslím,
že ukázať im, že stále sú ľudia, ktorým na
nich záleží, je ten najkrajší vzor, aby ne-
skôr aj ony samé vedeli pomáhať. Keď sú
šťastné naše deti, aj my sme šťastní. 

Všetkým, vďaka ktorým sa náš projekt
podaril, patrí naše veľké ĎAKUJEME.
Sponzori: GAVLAS, s.r.o., ENZA, s.r.o., F.
CAPEK STAVEBNINY AUTODOPRAVA,
HOLÁK, SLUŽBYT, AUTOOMEGA,
MONTÁŽA, s.r.o., ALBIA KRÁSNO, s.r.o.,
KURUCÁR A SYN, s.r.o., IPC SLOVAKIA,

s.r.o., OKY HYDRAULIK, ČENTÁK JOZEF,
AUTOSERVIS, Mgr. J. POTOČÁR, AUGY,
s.r.o. Oščadnica, HELENA RAJTEKOVÁ,
KRAJČÍRSTVO JARMILA CAPKOVÁ, p. V.
KOLEMBUS, Ľ. DRÁB, RADKA ĎURA-
NOVÁ, K-Ten KOVO, s.r.o. ĎAKUJEME. 
p.učiteľka M. Brisučiaková

PoĎaKoVanIE za vynovenú triedu

Po dvojmesačnom oddychu sa v pondelok 4. septembra 2017
opäť otvorili brány škôl, aby privítali všetkých žiakov, škôlkarov a
pracovníkov ZŠ a MŠ v Krásne nad Kysucou a začal sa nový škol-
ský rok 2017/2018. Po slávnostnej svätej omši vo farskom kostole
sv. Ondreja slávnosť pokračovala v areáli školy. Po tónoch našej
hymny sa všetkým prítomným prihovoril riaditeľ školy Vladimír
Targoš a primátor mesta Jozef Grapa, ktorý poprial deťom veľkú
trpezlivosť, dobré známky a veľa úspechov. Primátor mesta neza-
budol ani na malých prváčikov, ktorým daroval školské pracovné
zošity. Najväčším prekvapením boli vynovené triedy farebnými 
lavicami, stoličkami a katedrami pre pedagógov. Zrekonštruované
triedy si pozreli aj rodičia a s uznaním sa vyjadrili o krásnom 
vybavení školských tried. V tomto školskom roku nastúpilo do ZŠ
Mládežnícka okolo 600 žiakov a z toho 61 prváčikov.

Nový školský rok 2017/2018 privítal 
krásňanské deti s novým vybavením tried
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Z histórie 
folklórnej skupiny
V roku 1997 na podnet

Miestneho kultúrneho stre-
diska, MO SZŽ vznikla ženská
folklórna skupina pod vedením
učiteľa Leopolda Kulicha. V
tom istom roku sa vedenia ujal
MUDr. Marián Pavčík. Pre
členky boli ušité kroje, na čom
mala zásluhu Mekyňová Štefá-
nia. Prvé vystúpenie bolo na
folklórnom festivale v Ochod-
nici v roku 1977. Členkami sku-
piny boli: Mária Kopásková,
Mária Starečková, Štefánia Bla-
žeková, Božena Jakubcová, Jus-
tína Jarabicová, Jolana Sýko-
rová, Mária Buchtová, Jolana
Šusteková, Štefánia Mekyňová,
Mária Isteníková, Anna Ďura-
nová st., Oľga Gavlasová, Er-
nestína Pavčiková. Ďalšími
vedúcimi skupiny boli Milan
Kasaj, Anna Ďuranová a dnes
Viera Korhelíková. V  súčas-
nosti má VRABČIAR 22 čle-
nov: Viera Korhelíková, Anna
Koperová, Štefánia Bakalová,

Ing. Anna Trauerová, Ivana Ka-
sajová, Antónia Ďuranová,
Anna Ďuranová, Štefánia
Trauerová, Mária Tomčalová,
Anna Stasinková, Darina Rus-
náková, Oľga Vaňovcová,
Magda Kuljovská, Margita Sý-
korová, Oľga Chilá, Miroslav
Gacík, Jozef Kormanec, Vladí-
mír Riečičiar, Karol Raček,
Jozef Maják, Jozef Ševčík,
Marcel Lastovica.

Z oslavy 40-tky
Záver mesiaca september

sa zapíše do spomienok súčas-
ných aj bývalých členov Fol-
klórnej skupiny Krásno nad
Kysucou, terajší názov VRAB-
ČIAR. Oslavovali svojich krás-
nych 40 rokov vzniku.
V slávnostnom programe vystú-
pila domáca Fsk Vrabčiar, He-
ligonkári Jarky Jelínkovej,
Detský FS Drevárik, Fsk Zbo-
rovanka, Detská spevácka sku-
pina Sedmohlások, Spevácka
skupina Krásňanka. Slovom
a spevom sprevádzala Zuzana

Gacíková – Zuzčáková. Za prí-
tomnosti vzácnych hostí, pri-
mátora Jozefa Grapu a
zástupcu primátora Jaroslava
Pagáča, poslanca Žilinského sa-
mosprávneho kraja Jozefa
Cecha, riaditeľky Kysuckého
kultúrneho strediska Silvie Pet-
rekovej, manželov Kužmových,
boli odovzdané ďakovné listy
mesta Krásno nad Kysucou
a  blahoprajný list a pamätné
listy od Žilinského samospráv-
neho kraja a Kysuckého kultúr-
neho strediska v Čadci, kytice
kvetov, krásne ruže, vecné
dary... bývalým aj súčasným
členom folklórnej skupiny. Čle-
novia Fsk VRABČIAR ďakujú
mestu Krásno, ŽSK, ako aj
KKS v  Čadci, Jozefovi Ce-
chovi, manželom Kužmovým
za vzácne slová uznania
a vďaky, ktorých nikdy nie je
dosť a ktoré si veľmi vážia. Boli
veľmi hrdí a vďační na svoje
nové kroje, krásny bulletin, kľú-
čenky so symbolom vrabčeka,
ktoré si mohli zabezpečiť

vďaka príspevku mesta, ŽSK
a svojich vzácnych sponzorov.
Členovia Fsk VRABČIAR
pevne veria, že svojimi vystúpe-
niami budú i naďalej rozdávať
radosť a zachovávaním a šíre-
ním tradícii našich predkov
budú hrdo reprezentovať svoje
mesto a región doma i v zahra-
ničí. 

A. Trauerová, členka Fsk

Zachovávajú naše tradície a zvyky

JUBILANTI
September –
október 2017

85 ROKOV
Mária Danková
Anna Štrbová

80 ROKOV
Milan Ševec

Hermína Jarabicová

75 ROKOV
Anton Vaňovec
Anna Ďuranová
Anna Mahútová

70 ROKOV
Oľga Poliaková

Helena Baričiaková
Ľubica Petrášová
Andela Mečárová

MATRIKA
Noví spoluobčania: 
Marko Zátek 
Teodor Magát 
Samantha Neuwirthová 
Laura Čamborová
Juraj Kavalek 
Natália Pagáčová 
Ena Džigal
Nela Brisučiaková 
Ľubomíra Škerenčáková
Simon Halaj 
Boris Jurga 
Tobias Pečarka 
Martin Bojko 
Samuel Varsavík

Povedali si „áno“:
Ondrej Masarik a Ing. Lucia Vráblová 

Peter Podmanický a Jana Halamčáková 
Mgr. Stanislav Zbončák a Mgr. Veronika Paršová 

Martin Mesaroš a Lívia Šusteková 
Michal Capek a Natália Strýčková 

Ing. Peter Šurina a Mgr. Lenka Koprnová 
Marián Jedinák a Katarína Durajová 

Dárius Motošický a Ing. Beáta Jakubcová 
Jozef Ďurčan a Jana Stanová 

Martin Jurga a Miroslava Jarabicová 
Adam Nejdl a Michaela Kubicová 
Michal Kováč a Katarína Chylá 

Tomáš Tomčala a Nikola Hlavová 
Lukáš Kubala a Dominika Čimborová 

Marián Žúbor a Monika Jantošová

Krásňanská folklórna skupina oslávila 29. septembra 2017 okrúhle výročie. Za toto obdobie sa stará o uchovanie dedičstva, 
ako sú naše krásňanské piesne, kroje, tradície a zvyky. S láskou a nadšením ich podávajú vo svojich vystúpeniach. 

Svoj voľný čas venujú tak dôležitému poslaniu, za čo im patrí veľká vďaka.

Navždy nás opustili: 
Pavol Macura

Štefánia Jakubcová
Štefan Gavlas

Jolana Šupicová
Pavlína Gavlasová

Justína Miková
Jozef Galgánek

Stretnutie s oslávencami
Pri príležitosti 40. výročia krásňanskej Fsk pripravili
VraBČIarI krásny galaprogram v kultúrnom dome.

Pri tejto príležitosti vyšiel aj propa-
gačný bulletin o folklórnej skupine.

Ako poďakovanie... 
V meste Krásno nad Kysu-

cou sú výborné podmienky
pre konanie sa kultúrnych a
športových podujatí. Ako po-
ďakovanie pre všetkých, ktorí
sa zúčastňujú s celými rodi-
nami a priateľmi a podporujú
naše podujatia, pripravujeme
kalendár na rok 2018. Bude to
po prvý raz a pred Vianocami
do každej domácnosti. Bude
obsahovať aj dôležité informá-
cie z mesta a dátumy s odvo-
zom separovaného zberu. 

Jozef Grapa, primátor

Kalendár 2018

V stredu 25. októbra 2017 sa stretol primá-
tor mesta Jozef Grapa s jubilantami, ktorí osla-
vovali za posledný polrok, od júla po december,
svoje narodeniny. Pozvanie prijalo sto osláven-
cov. Pripravil im slávnostnú večeru a na spríjem-
nenie atmosféry im  zaspieval spevák Robo
Kazík. Túto novú tradíciu zaviedol primátor len
nedávno, práve kvôli tomu aby sa stretol aj s
ľuďmi, ktorí budovali a pracovali pre naše mesto

v minulosti. Poďakoval všetkým dôchodcom, za
ich vykonanú celoživotnú prácu, za trpezlivosť
a výchovu detí. Vyslovil želanie, aby sa deti v
starobe s úctou postarali o svojich rodičoch a
aby na nich spomínali s láskou ako on spomína
na svojich rodičov. Poprial im hlavne veľa zdra-
via, šťastia a spoločne si s hosťom programu
Robom Kazíkom pripili s dôchodcami na zdra-
vie.
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Dňa 28. septembra 2017
sa v rámci vyučovania hodiny
vlastivedy zúčastnili žiaci zá-
kladnej školy 2.C a 3.A triedy
náučnej prednášky s prísluš-
níkmi mestskej polície Krásno
nad Kysucou na tému: Bez-
pečne do školy. Policajti žia-
kom vysvetlili dodržiavanie
pravidiel cestnej premávky,
ako sa majú správať na ceste,
ako bezpečne prísť do školy a
späť. 

Pre zvedavých žiakov sprí-
stupnili aj pracovné priestory,
no najzaujímavejšia však bola
prehliadka policajného auta s
majákom a jeho vybavenie,
ktoré príslušníci potrebujú na
výkon svojej práce. Nezabud-
nuteľným zážitkom bolo, keď
medzi deti zavítal primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý
porozprával o pripravovaných
novinkách v oblasti bezpeč-
nosti v našom meste. Za ich
zvedavé otázky si zaslúžili
sladkú pozornosť od primá-
tora mesta.

Mgr. R. Zátková
Mgr. D. Murčová

Bezpečne do školy
Mesto sa stará o bezpečnosť detí. na rušnejších 
úsekoch prevádzajú deti cez cestu mestskí policajti.

Mesto Krásno nad Kysucou v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou spomínaného ihriska, kde ťažké mechanizmy pracujú na
plné obrátky. Prebiehajú práce na rozvodoch osvetlenia a špeciálne práce na uloženie odvodňovacieho systému. Mesto plánuje
postaviť futbalové ihrisko s umelou trávnatou plochou 4. generácie, ktorá bude spĺňať rozmerovo i kvalitatívne parametre futba-
lovej asociácie UEFA. Novovybudované ihrisko bude prínosom nielen pre krásňanský, ale aj pre kysucký futbal. „Stavebné práce
by sme chceli ukončiť do začiatku novembra, potom by sa už len položila umelá hracia plocha,“ povedal primátor mesta Jozef Grapa.
Slovenský futbalový zväz prispel sumou 150–tisíc eur na vybudovanie ihriska a stavebné práce finančne zabezpečuje mesto. Cel-
kové náklady sa odhadujú na 500-tisíc eur.

Štrkové ihrisko sa mení 
na IHRISKO S UMELOU TRÁVOU

Sidlo mestskej polície je v budove 
Mestského úradu na prízemí. 

Fotografia rozostavaného úradu z 2. októbra 2017

Pekné jesenné počasie
prialo nielen poľnohospodá-
rom pri zbere jesenných plo-
dín, ale aj nám pri
rozbehnutých investičných

prácach v meste. Jenou z nich
je aj rekonštrukcia strechy nad
reštauráciou a ubytovňou Kol-
káreň. Okrem opravy strechy
je dôležité najmä jej zateple-

nie. Zo strechy je výhľad aj na
ihrisko s umelou trávou, ktoré
by malo byť sprístupnené pre
verejnosť už túto jeseň.

V súčasnosti prebieha v

meste na ulici Lazná smerom
na Hôrky celková rekonštruk-
cia asfaltového povrchu, 
výmena dažďových žľabov a
odvodnenie prebytočnej vody
z miestnej komunikácie. Na
ulici SNP sa budujú optické
prístupové káble, ktoré bývajú
zakopané v zemi. V nich sa na-
chádzajú optické vlákna, pro-
stredníctvom ktorých sa šíri
signál veľkou rýchlosťou.
Vďaka čomu bude spoľahlivejší
a rýchlejší internet.

V meste prebiehajú rekonštrukčné práce

Kalendár vývozu separovaného zberu 
pre rodinné domy 2017
Blažkov 27. 11. 18. 12.
Krásno 28. 11. 19. 12.
Kalinov 29. 11. 20. 12.

UPOZORNENIE: 
Mimo uvedených termínov 
je zakázané vykladať odpad 

k zberným nádobám! ĎAKUJEME.
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náš rodák kňaz Pavol Poláček chodí domov relaxovať 

Z Krásna nad Kysucou pochádza via-
cero kňazov, no len jeden pôsobí v Če-
skej republike – Pavol Poláček, ostatní
pôsobia na Slovensku a jeden v Ne-
mecku. Cez letné prázdniny bol opäť
doma a strávil s nami čas aj počas Gos-
pelových Kysúc. Opýtala som sa ho, čo

pre neho znamená návrat do rodiska a
ako sa mu darí v Mladej Boleslavi, kde v
súčastnosti pôsobí.

„Vo svojich 9 farnostiach, 54 filiálok, pri
správe 13 kostolov a vedením materskej ško-
ličky prežívam niekedy veľmi stresujúce si-
tuácie, tak mi veľmi dobre padne navštíviť
rodný kraj – na Kysuciach a  Kalinove.
I keď väčšinu času doma prespím :), nachá-
dzam si čas na stretnutie s rodinou a pria-
teľmi. Doma pookrejem z ešte ako-tak žitej
viery na Slovensku, i keď nejaká neosobná
tradícia nás nezachráni, iba živý vzťah
k Trojjedinému Bohu. Slovenčina mi ani
nechýba, pretože možno tretina farníkov
v Mladej Boleslavi sú rodáci alebo s ko-
reňmi na Slovensku. :)“

A.R.D. Ing, Mgr. Pavol Poláček
Narodil sa 5. novembra 1974. V roku

1998 ukončil štúdium na Žilinskej uni-

verzite v Žiline. V roku 2005 ukončil štú-
dium na Cyrilometodějskej teologickej
fakulte Univerzity Palackého v  Olo-
mouci. Diakonská vysviacka sa konala
18. júna 2005 v Katedrále sv. Štepána v
Litoměřicích. V roku 2005 bol na dia-
konskom pôsobisku vo farnosti Přícho-
vice a IDCŽM Křižovatka Příchovice
(http://krizovatka.signaly.cz/).

Za kňaza bol vysvätený 24. júna 2006
v Katedrále sv. Štepána v Litoměřicích.
Pôsobiská:

– 2006–2010 ako kaplán vo farnosti
Jablonec nad Nisou a 2010 ako admini-
strátor vo farnosti Mladá Boleslav

– od roku 2015 ako arciděkan vo far-
nosti Mladá Boleslav, administrátor ex-
currendo vo farnostiach Bezno, Horky
nad Jizerou, Chotětov, Krnsko, Strenice,
Plazy, Březno u MB a Všeborsko.

(http://www.farnost-mb.cz/)

V júni začala oprava veže farského kostola, pretože bola v zlom stave. Na
konci augusta boli práce hotové. Počas Gospelových Kysúc už večer krásne
svietili hodiny. Na veži sa vykonali práce – menila sa stolica pod zvonami.

Dala sa  nová dubová. Motory na pohon zvonov sa vymenili a dalo sa nové ovládanie zvonov, odbíjanie hodín, nové hodiny a ci-
ferníky (4 ks). Hodiny v noci svietia. Zvonku sa obnovila celá fasáda veže, rímsy a urobilo sa oplechovanie. V septembri sa urobil
nový sokel okolo kostola, ktorý je už dokončený. V nedeľu 3. decembra 2017 o 10.45 h. sa v kostole bude sláviť sv. omša, tradične
na naše Svätoondrejovké hody, na ktoré ste srdečne pozvaní. Hodovým kazateľom bude rektor pápežského slovenského kolégia
sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme. ĽP

Tohtoročné leto bolo priaz-
nivé nielen pre turistov a dovo-
lenkárov, ale pochvaľovali si ho
aj účastníci letných pobožností
pod holým nebom. Tie sú
medzi veriacimi už dlhšiu dobu
obľúbené, dokonca ich u nás
nazvali Tour de Krásno, a to
podľa známeho názvu prestíž-
nych cyklistických pretekov vo
Francúzsku. Ide naozaj o dlhú,
vyše dvojmesačnú púť po na-
šich kaplnkách. V okolí nášho
mesta je ich už okolo dvadsať
a pribúdajú nové. Vlani naprík-
lad posvätili kaplnku U Hacka
– Hackovanom sa tak splnil ich
veľký sen, ktorý realizovali nie-
koľko rokov. Všetko sa poda-

rilo a kaplnka U Hacka patrí
dnes k najviac navštevovaným.

Celá tá púť s pobožnosťami
sa začala, už tradične, koncom
júna pri kaplnke v Laznom po-
toku. Tento rok na omši, žiaľ, už
chýbal nebohý Pavol Buchta,
ktorý sa ešte vlani o Boží stá-
nok staral a pripravil tiež po-
hostenie pre pútnikov. Tento
rok prialo počasie a na rozdiel
od vlaňajška bol pekný letný
deň, ktorý sa doslova kúpal v
slnku. Vlani sa, napríklad, 
odkiaľsi prihnala búrka a zničila
aj časť strechy na kostole v Ka-
linove, ktorú potom museli
opravovať. 

Na druhý deň, hneď po Laz-

nom potoku, bola omša v ka-
plnke U Capkov. Pobožnosti
pod holým nebom podľa pora-
dia potom pokračovali pri ka-
plnkách U Gaša, U Gavlasa, Pri
cintoríne, U Kuljovských, Na
stanici, v Nižných Vaniach
a U Hacka. Počas týchto júlo-
vých pobožností bývalo väčši-
nou teplé až horúce letné
počasie s plnou podporou
slnka. Pri staničnej kaplnke sa
zišlo viac ľudí ako inokedy, ale
ešte väčší počet prišiel na
omšu U Hacka. Tu sa zišlo nie-
koľko sto pútnikov. Po
omšiach organizovali ľudia
z osád takzvané hody – prizý-
vali do svojich domácností zú-
častnených a hostili ich.

Púť po kaplnkách sa potom
prehupol do augusta. Augus-
tové omše sa konali v Jedlič-
níku, vo Vyšších Vaniach,
U Lastovice, Pri škole, U Sýko-
rov a U Blažkov. Najvyššie po-
ložené miesto je určite vo
Vyšních Vaniach, kam sa mohli
dostať tiež veriaci z Kysuckého
Lieskovca a z Lodna, z obcí,
ktoré sa nachádzajú za sused-
ným kopcom. Aj tu pravidelne
organizujú bohaté hodové
slávnosti, ktoré trvajú spra-
vidla do večerných hodín.

V osadách sa stretajú bývalí
osadníci a všetci tí, ktorí majú
na tomto kúsku zeme svoje ko-
rene. Omše počas púte cele-
brovali naši kňazi farár ICLic.
Mgr. Marian Vojtek a kaplán
Mgr. Samuel Sojčák. U Hacka
koncelebroval svätú omšu aj
Mgr. Peter Nečeda.

Niekoľko omší, tie zvyšné,
boli tiež v septembri – pri ka-
plnke U Gundáša, U Šustkov a
vo Vlčove. Celý rok sa nesie
v znamení fatimských zjavení,
je to teda Fatimský rok. Jeho
súčasťou sú početné fatimské
pobožnosti, ktoré nás sprevá-
dzali aj počas letnej púte po
našich kaplnkách. LH 

Letné omše v kaplnkách150-ročný
Náš kostol sv. Ondreja tento rok oslavuje 150. výročie. Začal sa stavať v roku

1861 a dostavaný bol v roku 1867. Farský kostol meria 52 metrov, 18 metrov je ši-
roký. Veža kostola má 34 metrov. Je dominantou Krásna nad Kysucou. Patrí medzi
najväčšie kostoly na Kysuciach a aj v Žilinskej diecéze. V kostole sa nachádza vzácna
gotická Madona s dieťaťom  z konca 15. storočia. Maľba slovenských a českých
svätcov, ktorí vzdávajú hold Kristovi Kráľovi v prvej klenbe je od akademického ma-
liara Jozefa Hanulu. Táto maľba bola vmaľovaná v roku 1927, čiže už má 90 rokov.
Dominantou kostola je  oltárny obraz veľkých rozmerov patróna kostola sv.
Ondreja, ktorý je v dnešnej podobe z roku 1937 (teda má 80 rokov). V
súčasnosti kostol zdobia aj krásne vitrážové okná, nainštalované
len nedávno.

Okrem krásňanského sa kostola opravoval aj kostol v
Kalinove, kde bol vymaľovaný interiér. 

V sobotu 21. októbra sa v ňom konala slávnostná sv.
omša pri príležitosti 17. výročia vysviacky. Omša bola obe-
tovaná za všetkých, ktorí sa zaslúžili o výstavbu tohto fi-
liálneho kostola.

Vymaľovaný kostol 
Božského srdca 
Ježišovho

Kostol sv. Ondreja
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Popularite sa u nás teší seriál Profe-
sionáli, kde hráte skvelú Skarlet Baláži-
kovú. Ako ste sa cítili v tejto úlohe?

Slobodne. Všetci sme sa hrali ako
deti. Išlo to ľahko a so smiechom, pretože
sme si herecky vyhovovali a vzájomne sa
zabávali. Skarlet je moja obľúbená po-
stava, ale bez ostatných by nebola ničím.
Vyformovali sme sa navzájom.

Sú Vám bližšie vážne alebo komické
postavy?

Ak sa teda musím rozhodnúť, tak po-
viem, že komické. Ale to je trocha zjed-
nodušené. Každá dobre napísaná
postava má v sebe aj humor. 

Je nejaká postavu, ktorú ste hrali a ne-
mali ste ju vyslovene rada?

To nie. Boli len inscenácie, z ktorých
som odišla, ešte v priebehu skúšania.
Možno 3-krát? To sa stáva, nie je to nič

výnimočné. Niekedy sa treba veci vzdať.
Oni potom môžu priniesť radosť 
niekomu inému.

Okrem úspešnej hereckej kariéry,
máte za sebou mnoho koncertov so skupi-
nou Fragile. Ako ste sa dostali k Fragile
a čo to pre Vás znamená?

Zavolali má moji kamaráti Soňa No-
risová a Kamil Mikulčík, spievali a hrali
sme spolu v iných projektoch. Spievam
rada, od malička, takže je to pre mňa 
celoživotná láska.

A potom je tu ešte divadlo, v akých
predstaveniach momentálne vystupujete?

Okrem Nevyliečiteľných, hrám v Štú-
diu S v predstavení 69 vecí lepších než sex.
Obe sú pekné, stvorené talentovanými
ľuďmi, ktorí sú aj moji kamaráti. Rada by
som hrala viac, ale jednoducho povedané,
chcem byť po večeroch aj doma.

V akej úlohe sa cítite najlepšie?
Najšťastnejšia som s dieťaťkom 

a rada idem niečo aj porobiť do práce.
Nehovorím, že vždy. Ale sú také dni. 
Že sa teším na robotu. Mám ju pestrú,
vie má potešiť aj dabing animovaných
rozprávok pre deti, alebo nahrávka 
rozprávky s pesničkami v rozhlase.

Čo zaujímavé chystáte do budúcna,
na čo sa môžu Vaši obdivovatelia tešiť?

Chystám projekt pre ľudí, ktorí chcú
hrať v televízii. Volá sa Herecký týždeň
a ľudia čo prídu, budú mať možnosť pra-
covať so mnou ako s pedagógom, režisé-
rom a aj ako s hereckou partnerkou. 
Je veľa talentovaných ľudí, ktorí sa chcú
pohnúť týmto smerom. A ja im dám
možnosť začať.

Ďakujem za rozhovor.
ĽP

rozhovor s herečkou a speváčkou Helenou Krajčiovou
Helena Krajčiová (42) je slovenská divadelná,
televízna, dabingová a filmová herečka a speváčka.
Poznáme ju hlavne zo seriálu Profesionáli, kde hrá
Skarlet Balážikovú či v Búrlivého vína, ako Dorotku.
Hrala aj v Ordinácii v ružovej záhrade a hlavnú úlohu 
v Zite na krku. Zároveň je aj úspešnou speváčkou 
v skupine Fragile, ktorá vystupovala viackrát na Kysu-
ciach. Získala ocenenie Cena OTO pre herečku, v roku
2004 získala ocenenie Talent roka a v 2010 Slnko 
v sieti, čo je ocenenie najlepšia herečka vo vedľajšej
úlohe. Prvýkrát sa predstavila aj u nás v Krásne, 
v divadelnej hre Nevyliečiteľní. Položili sme jej pár
otázok.

Starší žiaci vzpierači sa stali 
Majstrami Slovenska

V Krásne nad Kysucou sa 
v prvý októbrový víkend
stretlo päť najlepších druž-
stiev, ktoré postúpili do finále
vo vzpieraní. Domáce Krásno
nad Kysucou, Trenčín, Nové
Mesto nad Váhom, Hurba-
novo, Družstevná pri Hornáde.
Po dvoch kolách mladí vzpie-

rači z Krásna viedli tabuľku 
s náskokom 37 sin.b. Repre-
zentovali Marek Krištof, Matej
Adámek, Marián Poláček, Vla-
dimír Macura. Súťaž prebie-
hala v troch skupinách, ako
prvé sa predstavili dievčatá. 

V druhej skupine štartoval
Marek Krištof, ktorý v trhu

zvládol 68 kg a 71 kg dostal až
na druhýkrát. V nadhode sme
začínali na 80 kg, druhý pokus
85 kg a na tretí osobák Ma-
reka dali naložiť 87 kg. Tento
pokus bol neúspešný, po tech-
nickej chybe, mu to spadlo na
zem. Druhý do bojov zasiahol
Matej Adámek v trhu dostal

nad hlavu 70, 74, 77 kg, všetko
prebehlo bez zaváhania. 
V nadhode sa trocha potrápil,
keď z troch pokusov mal len
jeden platný a to 87 kg. 

V tretej skupine sa pred-
stavili Marián Poláček, ktorý 
v trhu mal tri platné pokusy
73, 77, 81 kg. V nadhode sa
mu podarilo dostať nad hlavu
len základ 90 kg, 95, 97 kg. Pre
družstvo vybojoval najviac
236,4812 sin.b. 

Posledný pretekár Vladimír
Macura si viedol najlepšie, mal
platné pokusy v trhu 73, 77,
80 kg, v nadhode 93, 97, 100
kg. Je to ešte mladší žiak, ktorý
vytvoril nové Slovenské 
rekordy. Bol to ťažký boj o
zlato, ale chalani podali zo
seba maximum a nakoniec to
dotiahli do víťazného konca.
Stali sa majstrami Slovenska
vo vzpieraní starších žiakov.

Celkové poradie 
po troch kolách:

1. Krásno nad Kysucou
2418,3218 sin.b.
2. Trenčín 
2376,7108 sin.b.
3. Nové Mesto nad Váhom
2137,6704 sin.b.
4. Družstevná pri Hornáde
2102,2002 sin.b.
5. Hurbanovo 
2094,1228 sin.b.

Lacko Hrubý je s nami od začiatku
novín Krásňan. Rád chodieva po krásňan-
ských osadách a zrejme tam hľadá aj 
inšpirácie na svoje články a knihy. Želáme
mu veľa zdravia a radosti v kruhu najbliž-
ších. Zeláme mu veľa inšpirácie a tvori-
vých síl na nové knihy. Všetko najlepšie!

Náš redaktor 
Lacko Hrubý 
oslávil 60-tku

Spisovateľ, novinár, učiteľ LADISLAV HRUBÝ v objatí 
svojich dievčat – z pravej strany dcéra Andrea, manželka Helena,

dcéra Miroslava a najmladšia Zuzana.

Mladí hasiči priniesli zlato
12. októbra mali hasiči rozlúčku s úspešnou súťažovou
sezónou a oslávili narodeniny p. Ladislava Bakalu.

Naši členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru sa zú-
častňovali súťaží a naposledy
najmladší členovia doniesli 
zo obce Čierne zlato. Súťaže
boli tento rok často vo veľmi
zlom počasí, no pariek tomu
DHZ je bohatšie o 7 pohárov.
Mladým hasičom sa venuje
Ladislav Bakala, Marián Šustek
a Marián Kormanec. 
Na fotografii zľava horný rad:
Marek Slovák, Martin Florek,
Michal Gábor, Marián Kormanec,
Štefan Ploštica, Matej Šurin,
Ladislav Bakala, Marián Šustek,
Ján Vojtík. Dole: Michal Beleš,
Daniel Šimek, Andrej Zátek, Kris-
tián Slovák, Andrej Gašperák,
David Riy, Miroslav Smržo, Michal
Labák, Emil Kuljovský, Mojmír
Pavol Podolák, Mário Šimášek, Pa-
trik Bátorek, Jozef Ščury.
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MONT BLANC – so svojou
výškou 4810 m n. m. je najvyš-
ším vrcholom Álp a západnej Eu-
rópy. Leží na francúzsko-
talianskej hranici a jeho vrchol je
pokrytý mnohými ľadovcami.
Myšlienka vystúpiť na Mont
Blanc mi v hlave driemala už
veľmi dlho. Spomenul som to
priateľom, viacerým sa nápad
páčil. Z pôvodnej šesťčlennej zo-
stavy sme napokon vyrazili na
cestu len dvaja: ja a Matej, ktorý
je horským záchranárom. Pô-
vodne sme chceli ísť klasickou
cestou, avšak nepodarilo sa nám
rezervovať prenocovanie na
chate de Goûter. Rozhodli sme
sa pre náročnejšiu, ale krajšiu
cestu cez tri vrcholy na Mont
Blanc. Nič sme nepodcenili.
Cestu sme si naplánovali do po-
sledného detailu. Zostavili ča-
sový harmonogram, pripravili
potrebné vybavenie...

Keď plány ostanú 
na papieri...
Na cestu sme sa vybrali za-

čiatkom augusta a až po ceste
sme si uvedomili, že celá Európa
sa sťahuje za dovolenkou. Do
francúzskeho Chamonix sme
dorazili o štvrtej ráno s šesťho-
dinovým časovým sklzom. Do-
priali sme si krátky spánok,
rýchlo sme pobalili veci do ruk-
sakov a šup na prvú lanovku.
Neviem, či to bolo nedostatkom
spánku alebo nadšením, že sa
blížime k nášmu snu, ale zrazu
v lanovke sme si uvedomili, že je
podozrivo prázdna. A keď sme
dorazili na nejakú prestupnú
stanicu, bolo nám jasné, že to
nebola tá správna lanovka. Ďalší

príspevok do časového sklzu.
Nakoniec sa nám podarilo do-
stať na tú správnu lanovku,
ktorá nás vyviezla na vrchol Ai-
guille du Midi. Tu sa začína náš
výstup.

Aklimatizácia
Preskakujeme zábrany pre

turistov a vchádzame do diery
v ľade, kde začína cesta. Obú-
vame mačky, naväzujeme lano,
chytám cepiny a hor sa za dob-
rodružstvom. Cesta po hrebeni
je zaujímavá, určite treba byť
opatrný, je tam kopec ľadovco-
vých trhlín a na začiatku je na-
ozaj úzky prechod po hrebeni.
Po asi 45 minútach sa dostá-
vame na chatu chate Cosmi-
ques, kde sa nám podarilo
ubytovať. Naobedovali sme sa.
No nezostal čas na aklimati-
začný výstup na neďaleký
vrchol. Tak sme si aspoň šli zo-
pakovať záchranu v prípade
pádu do trhliny. Šli sme spať
o deviatej večer. Vstávať sme
mali okolo jednej hodiny ráno.
Začala ma pobolievať hlava,
začal sa prejavovať nedostatok
spánku a únava. Dúfal som, že
ma nechytí výšková choroba.

Biela tma a vrchol
Moje obavy sa naplnili. Zle

som spal a o jednej ráno som
horko-ťažko vstával. Bolo mi zle
a nevedel som si predstaviť, že
budem v takomto stave vystupo-
vať ešte vyššie. Nakoniec sa mi
nevoľnosť ako-tak podarilo pred-
ýchať. S Maťom sme sa dohodli,
že to skúsime a keď sa vyskytne
nejaký problém, vrátime sa späť.
Cesta bola náročná. Počasie ne-

bolo až také ideálne. Mnoho sku-
pín s horskými vodcami sa otočilo
pod vrcholom Mount Maudit.
Fúkal taký silný vietor, že sme sa
miestami museli cepinami zaraziť
do ľadu a počkať, kým nápor
vetra neutíchne. Viditeľnosť sa
zhoršovala, všade okolo nás sa
rozprestierala mrazivá biela tma.
Videli sme len biely ľad pár me-
trov pred sebou. Nad 4500 m
sme už začali bojovať s výškou,
slabou aklimatizáciou a bolo aj
cítiť nedostatok kyslíka vo vzdu-
chu. Šlo sa 30 krokov, pauza, 30
krokov, a tak ďalej. Viac krát sme
sa už chceli otočiť, ale nakoniec
sme sa tam dostali. Stáli sme na
vrchole Mount Blancu! Dokázali
sme to.  Pre mňa to bolo v daných
podmienkach naozaj ťažké. Eš-
teže ma Maťo stále povzbudzoval
a poháňal. Žiaľ, oblačnosť bola
taká hustá, že sme nemali žiaden
výhľad.

Dole...
V ten deň sme boli na

vrchole poslední. Rýchlo sme sa
snažili dostať naspäť. Kvôli zlej
viditeľnosti sa nám podarilo za-
blúdiť. V bielej tme sa naozaj
ťažko orientuje, ale asi po hodine
hľadania cesty sme ju našťastie
našli. Nižšie sa medzičasom ote-
plilo, ľadové trhliny boli zreteľ-
nejšie a padali lavíny. Nakoniec
sme šťastlivo zostúpili na chatu
a zobrali sme si zvyšok vybave-
nia. Rozhodli sme sa prespať
v byvakovacej búde na skalách
neďaleko chaty. Nutne sme si
potrebovali poriadne oddých-
nuť. V chate by to nebolo možné,
pretože tam už boli ďalší horo-
lezci, ktorí sa chystali na svoj vý-

stup skoro ráno a určite by nás
zobudili. Z byvaku sme mali nád-
herný výhľad na okolie a až tu,
pri odpočinku, sme si plne uve-
domili, čo sme dokázali. V mojich
predstavách to síce bolo jedno-
duchšie, ale ten pocit, keď si
siahnete na hranicu vlastných
možností a predsa dokážete do-
siahnuť svoj cieľ je neopísateľný.
A stojí za to!

Chceš jesť? Uvar si!
Po zvezení lanovkou naspäť

do Chamonix, sme sa s Maťom
dohodli, že si doprajeme výdatný
obed v niektorej z parádnych
francúzskych reštaurácií. Pár dní
sme poriadne nejedli a už sa nám
zbiehali slinky na nejakú z ich vy-
chýrených špecialít. Autom sme
zastavili pred reštauráciou s
krkolomným francúzskym ná-
zvom. Vyhladovaní sme zasadli
za stôl a začali študovať nič ne-
hovoriace francúzske menu. Za
pomoci čašníka a jeho angličtiny
s čudným prízvukom sme sa do-
hodli na menu pre dvoch s neja-
kým hovädzím mäsom a
morskými plodmi. Hmmm... Už
sme sa nevedeli dočkať. Tešili
sme sa ako budeme vyvaľovať
oči, keď nám budú nosiť jednu
lahôdku za druhou. Veru oči sme
mali vytreštené ako vyorané
myši, keď nám na stôl priniesli
varič, hrniec s vodou a kus suro-
vého hovädzieho mäsa a kadeja-
kých potvor. Doteraz mi nie je
jasné, čo sme si to vlastne objed-
nali. Keď tu pôjdem nabudúce,
musím sa naučiť po francúzsky.
Merci nestačí.

JÁN DRAHŇÁK (31)
Pracuje ako hasič záchranár

na Okresnom riaditeľstve HaZZ
v Čadci. Je členom Atletického
klubu TJ Tatran Krásno. Zúčast-
nil sa tento rok triatlonu Goral-
man, Oravaman, niekoľkých
krostriatlonov, duatlonov v
rámci Slovenského pohára, rôz-
nych bežeckýh, cyklistickýh
podujatí, ale aj prekážkovýh
pretekov, ako spratan na toh-
toročnom prekážkovom behu
Goralman obsadil 3. miesto.

Každoročne sa zúčastňuje
Krásňanskej desiatky, Cyklo
20-tky, Krásňanskej stopy. Žije
so svojou rodinou v Krásne.

Výstup na Mont Blanc, najvyšší vrchol álp
Krásňan Ján drahňák má rád adrenalín
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V sobotu 16. septembra 2017 patrila
horskému preteku Krásňanský drapák
2017, ktorý na štartovaciu čiaru postavil
24 pretekárov, z toho dve odvážne ženy
a jedného účastníka mladšieho ako 18
rokov. Horská trasa bola náročná a po
daždivej noci rozmočená, preto horská
záchranná služba bola v strehu. Trasa
viedla po horskom teréne, asfalte, lú-
kach, lesných cestách a navážkach. Vy-
beral ju Ján Drahňák a ďalčí členovia
Atletického klubu Krásno. Štart bol pred
Kultúrny domom odtiaľ viedla trasa dlhá
18,2 km cez – Vysielač – Hájnica – Blaž-
kov – Vyšné Vane – Hájnica – U Šurabov
– Most Lásky – Kultúrny dom, kde bol
konečný cieľ. Bolo mokro a trať premo-
čená, najhorším úsekom trate bolo stúpa-
nie z Nižných do Vyšných Vaní.

Našťastie preteky prebehli bez úrazu
iba s jedným defektom. Medzi ocene-
nými bol aj najmladší účastník Dominik
Gábriš z Považskej Bystrice s časom
1:10:49 s a najstarší účastník bol Pavol
Grajciar z Krásna s obdivuhodným
časom 1:25:10s. 

VÝSLEDKY:
MUŽI do 39 rokov:
1. Michal Mikula, Raková 1:08:10s
2. Michal Šidlo, KNM 1:08:11s
3. Miroslav Ondrúšek, KNM 
1:09:55s

4. Matej Kufa, Čadca 1:10:01
5. Dominik Gábriš, Považská 
Bystrica 1:10:49
6. Štefan Borík, Krásno 1:10:50
7. Ján Drahňák, Krásno 1:13:37
8. Marek Šidlo, KNM 1:14:06
9. Juraj Kuba, Krásno 1:17:15
10. Pavol Mizera, Ochodnica 1:22:55
11. Juraj Sýkora, Krásno 1:34:35
12. Matej Bulej, Čadca 1:52:12
13. Branislav Praženec, Dunajov
2:05:34
14. Tomáš Chabada, Žilina

MUŽI nad 40 rokov:
1. Peter Paršo, KNM1:06:37s
2. Anton Kupka, Čadca 1:08:28s
3. Juraj Ostrochovský, Považská 
Bystrica 1:13:38s
4. Roman Bereš, Kremnica 1:23:38
5. Pavol Grajciar, Krásno 1:25:10
6. Peter Pagáč, Zborov 1:27:33
7. Jozef Červený, Krásno 1:33:29
8. Rado Zvrškorec, Žilina 1:57:53

ŽENY:
1. Marcela Červená, Krásno 1:34:35s
2. Eva Pražencová, Dunajov 2:05:33s

nový horský pretek KrásŇansKÝ draPáK 2017
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Novinka v meste


