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Svätojánsky víkend
s ľudovou hudbou a dobrým jedlom
V sobotu 18. júna 2016 sa uskutočnil I. ročník Krásňanského
folklórneho festivalu. Kultúrne podujatie bolo podporené z
verejných zdrojov – Fond na podporu umenia (1 500 Eur).
Vďaka skvelým domácim i zahraničným ľudovým kolektívom
si prišli na svoje najmä milovníci folklóru a tancachtivé deti. V
programe sa predstavili heligonkárky sestry Bacmaňákové z
Oščadníc, Detský folklórny súbor Drevárik zo Základnej umeleckej školy Krásno, speváčky Zuzana Gacíková a Margita
Drozdeková, Armina a jej rodina spolu s muzikou Dežka
Olaha z Dolného Kubína, ľudová muzika Zwrtni z
Koniakowa (Poľsko), ľudová muzika Capkovci zo Skalitého a
Folklórny súbor Drevár z Krásna, ktorý v tomto roku oslávi
40 rokov.
V nedeľu 19. júna 2016 sa konal VI. ročník tradičného
Svätojánskeho jarmoku, ktorý organizovalo mesto Krásno v
spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci.

Ľudoví remeselníci prezentovali svoje vlastnoručné výrobky a
nechýbala ani tradičná ľudová hudba a súťaž vo varení guľášu. Súťažilo 6 skupín, spomedzi ktorých si 1. miesto odnieslo
družstvo Cyklošport, 2. miesto získala dvojica Hetky a
Drevienka a 3. miesto Ďurana a spol. Výhercom srdečne gratulujeme. Počas kultúrneho programu sa predstavili výborní
Heligonkári z Krasňan – Krasňanci, Folklórna skupina
Nevädza z Korne, domáca Folklórna skupina Vrabčiar, ľudová
muzika Šuhaji zo Zborova nad Bystricou a naši najmenší heligonkári zo Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou.
Na záver programu si všetci účinkujúci spoločne zaspievali.
Pódium neskôr patrilo hudobnej skupine Fantom zo Žiliny,
ktorá hrala do tanca a do dobrej nálady.

Cyklošport 1.miesto vo varení gulášu, 2.miesto Hetky a Drevienka, 3.miesto Ďurana a spol., porota
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 24. apríla 2016
Uzn.č. 25/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – MUDr. Peter Zapletal, Mgr. Martin Ondruška,
overovateľov zápisnice – Vojtech Buchta, Mgr. Margita
Ďurišová a program rokovania MZ.
Uzn.č. 26/2016 – Mestské zastupiteľstvo
I. prerokovalo a schválilo uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena in personam
medzi povinným z vecného bremena – Mesto
Krásnonad Kysucou a oprávneným z vecného bremena
KRASBYT, s.r.o. so sídlom Struhy 83, 023 02 Krásno
nad Kysucou IČO: 36 779 806, kde povinný z vecného
bremena zriaďuje ako výlučný vlastník pozemkov
parcely registra “C“ vedené na liste vlastníctva 6918, kat.
úz. Krásno nad Kysucou
parc. C-KN č. 6780/236 o výmere 1028 m2, zastavané
plochy a nádvoria a
parcely registra “C“ vedené na liste vlastníctva 1812, kat.
úz. Krásno nad Kysucou
parcely C-KN č. 6780/370 o výmere 9 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
parcely C-KN č. 6780/369 o výmere 490 m2, zastavané

plochy a nádvoria,
zmluvou v prospech oprávneného z vecného bremena,
vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu peši
a prejazde, v nevyhnutnom čase parkovania autom
cez/na pozemok/ pozemku parc. C-KN č. 6780/236
o výmere 1028 m2
parcely C-KN č. 6780/370 o výmere 9 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
parcely C-KN č. 6780/369 o výmere 490 m2, zastavané
plochy a nádvoria,
za účelom výkonu správy – obhospodarovania predmetných nehnuteľností a zabezpečení činnosti kotolne a technológie v nej umiestnenej, vrátane rozvodov
ÚK a TÚV vo výmeníkovej stanici, vykonania opráv
a údržby kotolne, ktorá je postavená na parc.č. C-KN
č. 6780/370 o výmere 9 m2, zastavané plochy a nádvoria,
na dobu určitú, po dobu existencie stavby – kotolne
vrátane v nej umiestnenej technológie, vrátane rozvodov ÚK a TÚV vo výmeníkovej stanici na uvedenom
pozemku a bezodplatne.

Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 25. mája 2016
Uzn.č. 27/2016 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení – PhDr. Marta Jozefíková, Mgr. Milan Jesenský, overovateľov zápisnice – Miloš Lastovica, Mgr. Jozef Mozol
a program rokovania MZ.
Uzn.č. 28/2016 – MZ schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 na realizáciu projektu: „Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou“
s výškou:
Celkových výdavkov na projekt 701 659,19 Eur
Celkových oprávnených výdavkov na projekt
701 659,19 Eur
b) spolufinancovanie projektu vo výške 35 082,96 Eur (5
%) oprávnených výdavkov na projekt z vlastných zdrojov (rozpočtu mesta)
Uzn.č. 29/2016 – MZ schvaľuje
a) zmenu uznesenia MZ č. 13/2016 zo dňa 16.03.2016
v tomto znení:
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS
KYSUCE, s.r.o., Palárikova 3005/1A, Čadca evidovaných na LV č. 5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec
Krásno nad Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský:
– Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/17 zastavané plochy a nádvoria o výmere 383 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
– Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/87 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 116 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
– Stavby – Sklad OR, postavenej na pozemku registra
„C“ parcelné číslo 515/17
– Oplotenia parcely č. 515/87
– Elektro prípojku, prípojku vody, prípojku kanalizácie, prípojku plynu a spevnené plochy,
za 100 000,00 Eur s DPH

b) kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS KYSUCE,
s.r.o., Palárikova 3005/1A, Čadca evidovaných na LV č.
5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec Krásno nad
Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský
– Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/86 zastavané plochy a nádvoria o výmere 283 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1 za 1 Euro.
Uzn.č. 30/2016 – MZ schvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 13/2016 zo dňa 16. 03. 2016
v tomto znení:
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností od vlastníka TRANS
KYSUCE, s.r.o., Palárikova 3005/1A, Čadca evidovaných na LV č. 5627, v k. ú. Krásno nad Kysucou, obec
Krásno nad Kysucou, okres Čadca, kraj Žilinský:
– Oplotenia parcely č. 515/73 a 515/72; prípojku vody,
prípojku kanalizácie a spevnené plochy,
– Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/72 zastavané plochy a nádvoria o výmere 490 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1,
– Pozemok registra „C“ parcelné číslo 515/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 496 m2 v spoluvlastníckom podiele 1/1
za 56 000,00 Eur s DPH.
Uzn.č. 31/2016 – MZ schvaľuje Program hospodárskeho
a ekonomického rozvoja Mesta Krásno nad Kysucou na
roky 2007 – 2016.
Uzn.č. 32/2016 – MZ schvaľuje
a) ÚPN Mesta Krásno nad Kysucou
b) VZN záväznej časti územného plánu Mesta Krásno
nad Kysucou.
Uzn.č. 33/2016 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Schvaľuje zrušenie elokovaného pracoviska ZŠ
Michálkov 613
b) Schvaľuje presun žiakov do ZŠ Mládežnícka na školský rok 2016/2017.
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Uznesenia MZ zo dňa 24. mája 2016
Uzn.č. 34/2016 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn.č. 35/2016 – MZ schvaľuje zásady odmeňovania
volených funkcionárov Mesta Krásno nad Kysucou, členov samosprávnych orgánov Mesta Krásno nad
Kysucou a odmeňovanie úkonov za občianske obrady
a slávnosti s tým, že v čl. 4, odst 1 sa mení výška platu
55%, z celkového platu určeného primátorovi.
Uzn.č. 36/2016 – MZ schvaľuje komisiu na ochranu
verejného záujmu v zložení:
Za SMER SD – Mgr. Margita Ďurišová
Za HZD – Mgr. Milan Jesenský
Za KDH – MUDr. Peter Zapletal
Za nezávislých – Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.
Uzn.č. 37/2016 – Mestské zastupiteľstvo:
a) Prerokovalo návrh dvoch delegátov do Rady školy pri
ZUŠ v Krásne nad Kysucou
b) Schvaľuje Mgr. Martina Ondruška a Mgr. Jozefa
Mozola do Rady školy pri ZUŠ v Krásne nad Kysucou
Uzn.č. 38/2016 – MZ doporučuje Mestskému úradu
v spolupráci s farským úradom preskúmať možnosť
orezania lipy pri kaplnke U Blažkov.
MZ schvaľuje dodatok č. 2 k VZN Mesta Krásno nad
Kysucou č. 3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Krásno nad Kysucou a o zápise detí na
plnenie povinnej školskej dochádzky do základných
škôl zriadených mestom Krásno nad Kysucou.

ZBERNÉ nádoby v uliciach mesta
V meste sa začalo postupné rozmiestňovanie kontajnerov k rodinným domom. Kontajnere žltej farby sú určené najmä na plasty a tetrapaky (viacvrstvové tepelne
upravené obaly).

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2016
Júl
August

Blažkov
25.
22.

Krásno Kalinov
26.
27.
23.
24.

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

Mesto Krásno nad Kysucou predložilo v predchádzajúcom roku na Environmentálny fond na schválenie
projekt pod názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v
meste Krásno nad Kysucou nákupom čistiacej techniky miestnych komunikácií“. Ministerstvo Životného
prostredia našej žiadosti vyhovelo a uzatvorilo s
mestom Zmluvu o poskytnutí podpory formou dotácie z
Environmentálneho fondu. Celkové oprávnené výdavky
projektu boli schválené vo výške 151 800,00 Eur,
pričom dotácia predstavovala 144 210,00 Eur a spolufinancovanie zo strany mesta bolo výške 7 590,00 Eur.
Z projektu bolo zakúpené čistiace vozidlo Holder C
250 s príslušenstvom. Symbolické odovzdávanie sa
uskutočnilo dňa 1. júna 2016 na Medzinárodný deň
detí a tak je darčekom nielen pre deti, ale aj pre
všetkých občanov nášho mesta.
Zakúpené vozidlo slúži na pravidelné čistenie cestných komunikácií – predovšetkým vozovky, krajnice,
odvodňovacieho zariadenia, dopravného značenia,
bezpečnostného zariadenia a vybavenia. Čistiť
budeme najmä hlavné strategické cesty, cesty v mestských častiach a osadách, bočné cesty, areály škôl a
námestí, okolie cintorína, zdravotného strediska, autobusové zastávky, parkoviská a chodníky. V prípade
extrémnych horúčav budeme využívať možnosť kropenia a polievania miestnych komunikácií a chodníkov.
Na čistiace vozidlo sa už tešia aj športovo založení
občania a návštevníci cyklotrasy, pretože vozidlo bude
používané aj na čistenie cyklotrasy od ihličia a iných
odpadov.
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Sviatok sv. Floriána, patrón hasičov

Pod záštitou mesta Krásno a Dobrovoľného hasičského
zboru Krásno sa v nedeľu 8. mája 2016 uskutočnila oslava
sviatku svätého Floriána – patróna hasičov. Hasiči aj občania mesta sa spoločne zúčastnili nedeľnej sv. omše, ktorú
slávnostne celebroval farár ICLic. Mgr. Marian Vojtek. Na
záver sv. omše ich správca našej farnosti milo prekvapil
a daroval im obraz sv. Floriána. Po skončení sv. omše sa
hasiči v sprievode presunuli do hasičskej zbrojnice, kde
bolo pripravené malé občerstvenie. Hasiči majú v súčasnosti 68 členov. V tomto roku zasahovali šesťkrát mimo
Krásno nad Kysucou.

SÚŤAŽ: 2. miesto pre našich hasičov

V sobotu 21. mája 2016 sa konalo
okresné kolo hry Plameň, kde si
zmeralo svoje sily naše družstvo
DHZ Krásno. Súťažilo sa v týchto
disciplínach: Štafeta plus CTIF
a požiarny útok s vodou. Mladí hasiči si počínali veľmi dobre, žiaľ od 1.
miesta ich delilo iba pár sekúnd
a boli by postúpili na krajské kolo.
V súťažnej disciplíne CTIF plus štafeta zo 16 súťažných družstiev skončili
na 2. mieste. Z nášho okrsku číslo 3
získali 1. miesto dievčatá z Radôstky.
Víťazi si prevzali ocenenia od primátora mesta Ing. Jozefa Grapu a predsedu DPO SR v Čadci Ľudovíta
Kovačika a riaditeľky OV DPO

v Čadci pani Marty Balošákovej.

DHZ Turzovka

Naši mladí hasiči: Jakub Chylý,
Michal Beleš, Martin Florek, Timotej
Jakubec, Marek Slovák, Kristián
Slovák, Dominik Šumský, David
Jakubec, Dominik Kubaščík, David
Riy. K hasičstvu ich zaúčajú Marián
Šustek a Ladislav Bakala, vypomáhajú Jozef Kormanec, Peter
Presalovič, Marián Kormanec.

V požiarnej disciplíne CTIF a štafeta – dievčatá
DHZ Radôstka
DHZ Nová Bystrica
DHZ Čierne – Vyšný koniec

VÝSLEDKY:
V požiarnej disciplíne CTIF a štafeta – chlapci
DHZ Staškov
DHZ Krásno nad Kysucou

Požiarny útok s vodou – dievčatá
1. DHZ Čierne – Vyšný koniec
2. DHZ Radôstka
3. DHZ Zákopčie – Ústredie
Požiarny útok s vodou – chlapci
1. DHZ Staškov
2. DHZ Stará Bystrica
3. DHZ Krásno nad Kysucou

Krásňan
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V máji zdobili mesto opäť vysoké Máje

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-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom
rozvoja staval
a sociálneho
rozvoja
V
piatok 29. hospodárskeho
apríla 2016 sa tradične
slobodným
mesta;
dievčatám
Máj pred mestkým úradom za účasti predsedu
Žilinského samosprávneho
kraja
poslancažiadosti
NR
– zabezpečenie
realizácie projektu
po aschválení
Slovenskej
republiky Ing. Juraja Blanára, poslanca ŽSK
o NFP;
a riaditeľa
odboru projektu
sociálnychvovecí
a rodiny
Jozefa
– financovanie
výške
5% Mgr.
z celkových
Cecha
a
primátora
mesta
Ing.
Jozefa
Grapu.
Tento
rok
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
sa konal sprievod od Tesca až po mestský úrad.
eur.
Dievčatá ozdobili Májku a za pomoci miestneho
Uzn. č. 80/2010
– MZ schvaľuje
zásady hospodárenia
dobrovoľného
hasičského
zboru, zdatných
chlapcov z
sFolklórneho
majetkom mesta
s
tým,
že
v
poslednej
štrnástej
hlave
súboru Drevár, primátora mesta
a našich
v bode 8 sa
meníbol
dátum
na 27. 9. 1996
vzácnych
hostí,
Máj postavený.
Celý program spesUzn.č.
81/2010
– MZ
schvaľuje
odpredaj
parcely číslo
trili
piesne
v podaní
speváckej
skupiny
Vrabčiar
a3747/32
tanec nao pieseň
„Máj,
zelený“ v prevedení
výmere
21 Máj,
m2 Máj
p. Vladimírovi
Poštekovi,
Detského
folklórneho
ZGbude
Kysucká cesta
1002 zasúboru
1 euroDrevárik.
s podmienkou, že
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlastMáj
v osade
U Šustkov
níkom vaj
podiele
z celkovej
výmery 926 m2. Hlasovalo sa
Tradíciu stavania Májov dodržiavajú aj v krásňanských
osadách. V naoko opustenej osade U Šustka, sa vždy
v predvečer mája schádzajú bývalí osadníci so svojimi
rodinami či priatelia a známi a pripravia oslavy. Aj
tento rok to boli rodiny Gavlasovcov, Schlenkerovcov,
Brhelovcov, Štrbovcov, Podolákovcov, Mikovcov a ďalšie. Oslavy bývajú spojené so stavaním Mája. Potom sa
ľudia do neskorého večera zabávajú, najmä ak vyjde,
ako tomu bolo aj tohto roku,
počasie. Celý deň svietilo
slniečko a prispelo k príjemnej
atmosfére bezstarostnosti
a veselosti. Váľali ho, opäť spoločne, podľa tradície, teda po
skončení májového obdobia.
Tým sa zároveň symbolicky
ukončilo jarné obdobie a nastalo očakávané kysucké leto. LH

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 organizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnutia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapitole príspevky.
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským
povrchom
parcely
číslo27.
7250/29
katastri
obce atak,
aby
Mesto Krásno
v piatok
mája 2016,
za účasti
pomostavebník
p. Jozef
moholGrapu,
na tomto
mieste
realizoci primátora
mestaHájny
Ing. Jozefa
súboru
Drevár
a
vať
stavbu
žumpy.
členov
Dobrovoľného
hasičského zboru, váľali Máj
Uzn.Mestským
č.84/2010úradom.
– MZ schvaľuje
prenájom pozemku
pred
Spoločne slávnostne
tak
2 nacelý
položenie
noviparcelné
č. 98/1
o výmere
20 m
ukončili púť
postaveného
Mája,
ktorý
mesiac symbolizoval
obnovujúcu
sa
prírodu,
lásku
a
krásu
našich
nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
diev a žien.
prenájom
100Pre
eurobčanov
ročne. Krásna bol pripravený kultúrnyUzn.
program
v
podaní
súboru
Drevár časti
č. 85/2010 – Folklórneho
MZ schvaľuje
odpredaj
a
Folklórnej
skupiny
Vrabčiar,
ktorý
vytváral
slnpozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratémuna
uchádzakom
rozžiarenom
námestí
radosť
a
výbornú
náladu
čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
ľudí. To však nastal čas pre mocných chlapcov súboru
eur/m2.
Drevár a krásňanských hasičov, aby pomocou sekery
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
a ručnej píly zvalili Máj. K
tomu im spríjemňovali ich 2
12416/6
o výmere
102v podaní
m2, 12415/2
o výmere
ľubozvučné
melódie
skupiny
Vrabčiar.1415 m ,
2
12415/7
m , 6068/1
o výmere
361 m2, 6068/12
Robota oimvýmere
išla od21ruky
a netrvalo
dlho ozdobený
Máj
2
6068/22 si
o aj
výmere
177Jozef
m2, Grapa,
6068/23
osavýmere
m ,Vydýchol
zrútil na87zem.
primátor
oktorý
výmere
m2, 12611/2
o výmere
352 m2“Pokračujeme
pre ENZA s.r.o.,
na 18
margo
tejto slávnosti
povedal:
Májová
1098,
022
01 trocha
Čadcatomu
za cenu
10 eur/maj2.námestie na
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schvaľuje
zmluvu
nájme
Zvalenie
Mája
to
bola
príležitosť
na
zábavu
mládencov,
ktorí
nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizási hľadali partnerky. Na tomto námestí majú dnes Krásňania
ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
príležitosť sa stretnúť a veseliť sa. Dnes je to milšie, že sa
Uzn. č. 89/2010 – MZ odročuje návrh na riešenie cinspustila zrekonštruovaná fontána a večer bude hýriť farbami“. Kultúrny program pokračoval vystúpením tanečníkov z Drevára. Po ich vystúpení pódium patrilo
Hudobnej skupine MODS, ktorá bola pripravená zabávať a vyhrávať až do neskorých nočných hodín. Po niekoľkých pesničkách sa však obloha začala zaťahovať
a razom sa spustil prudký lejak. Ľudia čakali, že počasie sa umúdri a tak nepriazeň počasia zmarila dobrú
zábavu.
PM
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Sviatok mamičiek

Poďakovanie všetkým mamám, babkám, prababičkám
Mama, to je prvé a nespočetnekrát vyslovené slovo každého dieťaťa. Láska matky prechádza celým jeho životom. Nekončí tým, že vyrastie. Pokračuje ďalej.
Sprevádza jeho dospievanie i dospelosť. Matka sa teší,
keď je dobré, trpí, keď je zlé. A za toto Vám všetkým
z úprimného srdca ďakujeme.
V úvode programu sa
divákom predstavili
detičky z materskej
školy. Všetkým prítomným sa prihovoril
zástupca primátora
mesta Jaroslav Pagáč.
Potom nasledovala bohatá paleta piesní v podaní
žiakov Základnej umeleckej školy Krásno.
Divákom sa predstavil
aj Detský folklórny súbor
Drevárik, ktorý taktiež
pôsobí na Základnej umeleckej škole v Krásne. Deti
majú za sebou vystúpenie na Ondrejovských hodoch a
na Stavaní mája. Svoju lásku k ľudovým piesňam ukázala aj Detská folklórna skupina Sedmohlások, ktorá
vznikla v októbri 2015. Pracuje ako záujmový útvar pri
CVČ pri ZŠ v Krásne nad Kysucou. Jej cieľom je zachovať dedičstvo našich predkov ukryté v piesňach, obyčajoch a tradíciách. Členkami sú dievčatá prvého a tretieho ročníka. Sedmohlások vedie pani učiteľka Mária
Kováčiková, ktorá do repertoára pripravuje piesne,
ktoré boli nadlho stratené, takmer zabudnuté a zaspievané s radosťou. V programe sa predstavili spoločne aj
s našou speváckou skupinou Krásňanka. Svoje divadelné schopnosti preukázal Literárno-dramatický odbor
alebo aj Detský
divadelný súbor
VRABEC pôsobí pri
Základnej umeleckej škole v Krásne
nad Kysucou a pracuje pod vedením
Zuzany Zuzčákovej
Gacíkovej od r. 2014.
Žiaci sa tu zdokonaľujú v ústnom

prejave, pohybe na javisku, tempe reči, improvizácii a
celkovým hereckým prejavom. Tento rok nacvičili divadelnú hru MATKINO SRDCE, ktorej autorom je Milan
Ferko. Ide o starú povesť so smutným koncom. Je to
povesť o synovi, ktorý kvôli zaslepenosti k dievčine,
ktorá si z neho robila len žarty a posmech, bol schopný
spáchať ten najhorší čin. Príbeh je najmä o nekonečnej
láske matky.
,

OSLAVA Dňa detí

Slnkom zaliate námestie pred kultúrnym domom, plnéatrakcií priam lákalo všetky deti v nedeľu dňa 5. júna
2016. Nečudo, veď mali svoj deň, ktorý pre nich pripravilo mesto v spolupráci s Centrom voľného času. Pestrý
program bol zárukou dobrej zábavy a deti si užívali
radostné chvíle dosýta. Množstvo predajných stánkov,
kolotoče, jazda na koníkoch, ktoré dieťa by tomuto odolalo. Už o 13.00 hod v Kultúrnom dome pripravil Detský
divadelný súbor Eva z Čadce divadelné predstavenie
Smelý zajko a po ňom každé dieťa dostalo zadarmo
zmrzlinu. O 14. 00 hod Deň detí otvoril primátor mesta
Jozef Grapa, ktorý pozdravil všetkých malých občanov
a poprial im v tento ich sviatok veľa šťastných chvíľ.
V areáli Základnej školy si deti zasúťažili v programe
Cesta rozprávkovým lesom a čakala na nich odmena.
Natur pack pre nich pripravila vzdelávanie hravou formou v oblasti triedenia odpadu. A deti sa veru nedali
núkať, absolvovali rôzne atrakcie či už na kolotočoch,
neodolali jazde na koníkoch. Všetci zúčastnení si mohli
pozrieť ukážky práce kynológov so služobnými psami,
vozidlá hasičov a policajtov.

Krásňan
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FS VRABČIAR vznikla, aby tradícia nezanikla

Načrúc do studničky prvopočiatkov spomeňme rok
1977, kedy v obci Krásno nad Kysucou vznikla ženská
folklórna skupina. Postupom času, vznikom mesta
Krásno sa FS rozrástla o mužov. Vo svojej činnosti sa
opiera o folklórny materiál svojho prostredia a okolia.
Námety na scénické spracovanie rôznych pásiem, zvykov čerpá z autentických výpovedí predkov, ako i piesňového repertoáru svojho mesta a regiónu Kysúc, ale
i rôznych iných oblastí. V repertoári prezentuje programy ako: Vynášanie Moreny, Sadenie zemiakov, Pletenie
košíkov, Svätojánske ohne, Príprava na svadbu,
Dlávenie kapusty, Ondrejovské zvyky, Odchod do
Ameriky a pod.
Medzi posledné úspechy patrí 1. miesto s pásmom „U
Košikára“ na Folklórnom festivale regiónu Kysúc v
Ochodnici a postup do krajskej súťaže v Habovke na
Orave, kde sa FS umiestnila v bronzovom pásme.
FS svojimi vystúpeniami rozdáva radosť nielen v rámci
mesta, regiónu Kysúc, Slovenska, ale i v Česku
a Poľsku. V súčasnom období FS vystupuje ako občian-

Standing ovation pre

KOLLÁROVCOV

V nedeľu 8. mája 2016 sa v meste
uskutočnili dva úspešné koncerty
skupiny Kollárovci, ktorí dobývajú
slovenskú hudobnú scénu. Krásňania
i obyvatelia z okolitých miest a obcí
s nadšením spievali ich pesničky. Po
skončení oboch koncertov sa im
odmenili tým, že celá sála stála na
nohách. Obľúbených hudobníkov
osobne pozdravil aj primátor mesta.

ske združenie pod názvom „FS VRABČIAR“. 20 členov, z toho 6 mužov a 14 žien, vedie vedúca Vierka
Korhelíková. Najdôležitejšou prioritou ostáva šíriť a
zachovávať, prostredníctvom ľúbeznej piesne a scénických prvkov, tradície a zvyky nášho mesta a našich
krásnych Kysúc. Žriedlo je hlboké, nadšenie, plány a
očakávania vysoké. Cieľom do krátkej budúcnosti je
nahrať CD – zmes folklórnych ľudových piesní, ktoré
by FS chcela pokrstiť pri príležitosti 15. výročia vzniku
mesta Krásno nad Kysucou (1. 9. 2016) a obnoviť
a doplniť „šatník“ členov skupiny. Okrem zdravia
a nadšenia členov, nevyhnutnou súčasťou zachovania
kultúrneho dedičstva sú i finančné prostriedky potrebné na dotvorenie dokonalého diela pre naše generácie.
Ďakujeme mestu Krásno nad Kysucou za finančný príspevok na našu činnosť. Vopred ďakujeme sponzorom,
ktorí prispejú k tomu, aby folklór, perla našej kultúry,
nezanikol. Číslo účtu FS VRABČIAR IBAN:
SK3409000000005108769201.
Anna Trauerová, členka FS VRABČIAR

OZNAM
Zber použitého kuchynského oleja
z domácností
Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje svojim občanom, že raz do mesiaca (každú druhú stredu)
sa bude zbierať použitý rastlinný olej z domácností.
Prvýkrát sa zber uskutoční dňa 13. júla 2016. Po
vyprážaní olej preceďte do čistej PET fľaše, uzatvorte a prineste na zberné miesta:
Kalinov – pri škole o 13:00 hod
– pri železiarstve Hámer o 13:30 hod
Krásno – pri zdravotnom stredisku o 14:00 hod
– na parkovisku pri kostole o 14:30 hod
– pri Mestskom úrade o 15:00 hod
Blažkov – pri obchode o 15:30 hod
Zákysučie – pri potravinách Jednota o 16:00 hod
Za nazbierané množstvo oleja môžete získať:
1L = 1ks toaletný papier
2L = 2ks toaletný papier, 1ks servítky
4L = 1L repkového oleja
10L = 5L mydlo/5Lsavo/5L jar/0,7L značkového
vína
50L = 10L fritovacieho 100% repkového oleja
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Náš kolega spisovateľ Ladislav Hrubý získal ocenenie
za svoju knihu Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza

Dňa 26. apríla 2015 sa konalo v Kysuckej knižnici v
Čadci vyhlásenie výsledkov čitateľskej súťaže Kniha
Kysúc 2015. Na treťom mieste s počtom hlasov 428 sa
umiestnila kniha Ladislava Hrubého Amulet, dvojzubec
a Hviezdy univerza, ktorá je voľným pokračovaním
dobrodružného románu Brána do zabudnutého údolia.
1. Tvoja kniha Amulet, dvojzubec a
Hviezdy univerza skončila na 3.
mieste
na
Knihe
Kysúc.
Blahoželáme! A zároveň by ma
zaujímalo, aký je to pocit získať
ocenenie za svoje dielko?
Je to určite vynikajúci pocit, veď si ho aj
sama zažila, keď si získala ocenenia za
reprezentatívne publikácie o našom
meste Krásno nad Kysucou, dokonca, ak
si dobre pamätám, to bola Cena Kysúc,
teda najvyššie ocenenie. Ide o to, že si
autora niekto všimne a istým spôsobom
mu vzdá hold za jeho prácu, za tú veľkú
námahu, ktorá sa ukrýva za každou
knižkou, za každým vytvoreným dielom. Nás si všimli čitatelia, a to je o to
cennejšie.
2. Aké naj ocenenie si dostal?
Tých ocenení bolo viac, či už na celoštátnych literárnych súťažiach (Jašíkove
Kysuce, Wolkrova Polianka), alebo pri
vydaných knihách. Rád si, samozrejme,
spomínam na svoju prvú knižku
Ružová ako sen, dokonca som za ňu získal hneď aj Prémiu vydavateľstva
Smena v Bratislave a chodil som potom
po besedách s ďalšími ocenenými autormi, ale aj s dobre známymi tvorcami

Dej príbehu sa odohráva v okolí Trnavy, kde sa naši staronoví hrdinovia stretnú so svojimi rovesníkmi z dolniackeho kraja. Dobrodružstvo prázdninovej partie detí
sa postupne mení na napínavú detektívku s mnohými
tajomstvami. Bohaté ilustrácie akademického maliara
Stanislava Lajdu korešpondujú s dejom príbehu a približujú ho čitateľovi. Knihu vydalo Vydavateľstvo Matice
slovenskej.
Doteraz vydané knihy: Ružová ako sen (1986), Kráľovstvo
na zemi (2004), Zázraky pod Kykuľou (2005), Legendy o
samote (2006), Tajomstvá hackovských záhrad (2007) s
ilustráciami Andrey Trlicovej, Hostia z hraničného mesta
(2009), Cesty na vrch Sad (2010), prvý detský dobrodružný román s prvkami fantasy Brána do zabudnutého údolia (2011) s ilustráciami Stana Lajdu, potom Biele deti na
úteku (2014), Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza
(2015), pokračovanie dobrodružného románu pre deti,
tentoraz s detektívnou zápletkou – ilustrácie Stano Lajda.

Mináčom, Šikulom, Ballekom a ďalšími
skvelými spisovateľmi, s ktorými si
dnešná pýchou nabubrená postmoderna
príliš netyká, uznáva len samu seba...
A potom, už v tomto storočí, to bola
Prémia Literárneho fondu, ktorú mi
udelili za knihu Cesty na vrch Sad.
Cestoval som za ňou do Bratislavy do
ešte vtedy existujúceho Klubu spisovateľov, a tam sa mi podarilo dostať sa aspoň
na kúsok reči aj s uznávaným básnikom
Štefanom Moravčíkom, čo si zvlášť
cením.
3. Tvoje jedno dielo sa dočkalo aj
divadelnej podoby. Súbor Eva z
Čadce zdramatizoval úryvok z
Tvojej knihy. Ako si vnímal svoje
dielo, keď prešlo rukami šikovných divadelníkov a zanechali tam
aj svoju stopu?
Súbor Eva s výnimočnou režisérkou
Evičkou Matysovou a s rovnako úžasným kolektívom mladých hereckých
osobností ma príjemne prekvapil už na
otváraní Jašíkových Kysúc v decembri
2014. Oni tam zahrali epizódu z mojej
čerstvo vydanej knihy Biele deti na
úteku a urobili to tak skvele, že mi vtedy
chodili zimomriavky po tele. Asi sa im

téma zapáčila, lebo už na tradičnej
Svätojánskej noci v Kysuckej knižnici
v Čadci sa predstavili ďalšou hereckou
sekvenciou z knihy. Režisérka Matysová
mi vtedy prezradila, že majú v pláne
zdramatizovať celú knihu Biele deti na
úteku. Hru naozaj naštudovali a pod
názvom Biele deti si ju súťažne zahrali
na tohtoročnej Palárikovej Rakovej
a dostali sa s ňou až do finále. Mladý
herec Michal Pavlík, ktorý v nej stvárnil
hlavnú postavu Viktora, si dokonca
odniesol z festivalu s medzinárodnou
účasťou ocenenie za najlepší mužský
herecký výkon – Striebornú medailu
Jána Palárika.
4. Pracuješ na niečom novom?
Po detskej dobrodružnej detektívke
Amulet, dvojzubec a Hviezdy univerza
som pripravil ďalší rukopis. Ním som sa
vrátil k dospelému čitateľovi. Dej nového románu sa bude opäť odohrávať na
Kysuciach, teda sčasti aj v našom meste,
lebo náš kraj je úžasný, originálny,
s bohatou minulosťou a so zaujímavou
súčasnosťou. Dúfam, že sa čoskoro
dostane k čitateľom a že si ho obľúbia.
Ďakujem za rozhovor.

Žitnoostrovské pastelky 2016
Tento rok pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja bol vyhlásený XVII.
ročník medzinárodnej prehliadky výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku
„Žitnoostrovské pastelky 2016.“ Do súťaže sa zapojilo 10 štátov, 133 zariadení,
1592 detí a 1622 kresieb. Celkovo bolo ocenených 55 detí z rôznych štátov sveta
ako napríklad Bangladéš, Kazachstan, Maďarsko, Hong Kong – Čína, Poľsko,
Bulharsko... Spomedzi nich mala svoje zastúpenie aj Materská škola z Krásna.
Postarala sa oň iba 5 ročná mladá umelkyňa Chiarka Pagáčová, ktorá pod vedením pani učiteľky Kataríny Šamajovej svojou „Mačičkou s gaťkami“ ohúrila
odbornú porotu. Chiarke srdečne gratulujeme a prajeme jej, aby naďalej pokračovala vo svojich úspechoch.

ĽP
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Vernisáž Základnej
umeleckej školy

Na Deň mamičiek si deti pripravili
pre svoje maminky krásny
program: Mama je mama
Dňa 6. mája 2016 v Materskej škole Michálkov –
Krásno nad Kysucou, v triede Lienky si deti pripravili
pre svoje mamičky krásny program a darčeky, aby
vyjadrili, čo pre ne znamenajú, ako veľmi ich ľúbia.
Každé dieťa prispelo, či už básňami, piesňami, tancom
alebo dramatizáciou rozprávky. Deti sa nevedeli
dočkať tohto krásneho popoludnia, aby mohli mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami s
láskou pripravili. Bolo pre ne prichystané i občerstvenie – tortička ku dňu
mamičiek.
Zároveň chceme pogratulovať malej
škôlkárke Natálke Kekelyovej z triedy
Lienky, ktorá vo výtvarnej súťaži
v Čadci získala pamätný list za ocenenú prácu „Môj rozprávkový svet“(z
apríla 2016). Srdečne blahoželá celý
kolektív a deti MŠ.

Výtvarníci Základnej umeleckej školy v Krásne nad
Kysucou v utorok 24. mája 2016 otvorili výstavu svojich prác,ktoré vytvorili v priebehu školského roka
2015/2016. Vernisáž navštívil i pán primátor,ktorý
povzbudil mladých výtvarníkov v ich tvorení a zaželal
im mnoho úspechov a vytrvalosti. K mladým výtvarníkom sa prihovorila aj riaditeľka ZUŠ Mgr. Alica
Nadzamová. Pri otvorení žiaci z hudobných odborov
zahrali pár piesní. Výtvarný odbor patrí medzi obľúbené, navštevované krúžky a často sa zapájajú do rôznych
celoslovenských súťaží. Foto: Gregor Nadzam

Drevári sa lúčili so školou

Dňa 5. mája 2015 sa deti
z Kalinova poďakovali
svojím mamičkám za ich
lásku a starostlivosť básňami, piesňami, divadielkom a vlastnoručne
vyrobenými darčekmi.
Všetky kvety do rúk mamy,
skladám ako drahokamy.Za
jej lásku, plnú nehy, za
zelené detské brehy.

Vo štvrtok 2. júna 2016 sa konala slávnostná rozlúčka, zo
Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne
odchádzajú maturanti. Pripravili pre nich slávnostne odovzdanie
maturitných vysvedčení, na ktorom vyzdvihli tých maturantov, ktorí
boli niečím výnimoční. S maturitnými ročníkmi sa prišiel rozlúčiť
celý pedagogický zbor školy a tiež primátor mesta Jozef Grapa.
Riaditeľ školy Ján Palko nešetril slovami chvály a vyzdvihol ich
usilovnosť a poprial im veľa šťastia v ďalšom živote. Slávnostnému
odovzdávaniu maturitných vysvedčení predchádzalo oceňovanie
tých študentov, ktorí boli niečím výnimoční. Cenu riaditeľa školy
dostal Michal KIRN – operátor stavebnej výroby, podobne aj
ďalšou cenou riaditeľa školy bol ocenený Tomáš BARIČIAK –
operátor stavebnej výroby. Cenu primátora mesta Krásno získal
Lukáš KRÁLIK – operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Cenu
Rady rodičov – Andrej GERA – podnikanie v remeslách
a službách.
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Uvítanie detí na mestskom úrade
Mesto Krásno nad Kysucou pamätá aj na našich najmenších obyvateľov. Dňa 24. mája 2016 sa v obradnej sieni
uskutočnilo slávnostné uvítanie detí do života. Primátor mesta Ing. Jozef Grapa v sviatočnom príhovore zaželal
rodičom veľa síl a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Kým rodičia podpisovali kroniku a preberali z rúk
primátora mesta pamätné listy, kvety a praktický darčekový balíček, ich bábätká za ten čas mohli skúsiť, ako sa
leží v ozajstnej drevenej vyrezávanej kolíske. Prajeme veľa zdravíčka!
Mali sme tu česť spoznať: Damián Blažek, Juraj Slaný, Ľubomír Čimbora, Sofia Buchtová, Cataline Rose
Mackenzie, Šimon Čimbora, Matúš Balog, Juraj Zeleňák, Tomáš Buček, Peter Kormanec, Sebastián Kubuš,
Peter Grochal, Mateo Pavol Cyprich, Michal Gavenda, Timotej Dráb, Dávid Ozaňák, Eva Ďurisová, Adrian
Zbyňovský, Matúš Martinec, Dávid Seko, Melinda Frajková, Dominika Kováčová, Patrik Poláček, Kristína
Jarabicová, Matúš Vaňovec, Sasha Šurinová.

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

KAPLNKU U HACKA posvätia v posledný júlový deň

Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
Vojtušová 87 r., Agnesa Poláčková 62 r., František
Šutek 59 r., František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
r., Imrich Škerenčák 77 r., Helena Završanová 73 r.,
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
Štefan Koleno 80 r.
Sobáše
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
Zuzana Blahutová, Ján Gavlas a Jana Vaňovcová,
Martin Cech a Miroslava Pošteková, Jozef Šadlák a
Lenka Macurová
JĎ

V našom meste pribudne ďalšia kaplnka. Postavili ju
v osade U Hacka. Tento rok na nej finišovali posledné
práce. Len čo sa oteplilo a na oblohe sa ukázalo jarné
slnko, opäť sa pri nej objavili tí, ktorí boli od začiatku
zodpovední za jej stavbu. Kaplnke určili konečnú fasádu
a priestranstvo pred vchodom vydláždili. Potom sa
s chuťou pustili do úpravy okolia stavby. Pod priestranstvom vysadili kvety a na viacerých miestach urobili
oporné múry. Sprístupnili cestu ku kaplnke. Na zvyšnú
časť areálu položili dlažbu. Provizórne pódium s lavicami bude slúžiť na sedenie. Terén vyrovnali, porozvážali
naň hlinu. Na takto upravenom priestranstve zasiali
trávu. Spravili tiež odtok vody, ktorá sa pri väčších lejakoch či dlhšie trvajúcich dažďoch zhromažďovala vždy
popri osadnej ceste a potom stekala v prúdoch dolu svahom. Do kaplnky tiež namontovali zvon. Takto bude
nová sakrálna stavba pripravená na svoju prvú oficiálnu
návštevu veriacich. V posledný júlový deň ju chcú dať
posvätiť a každý rok, podobne ako je to pri iných kaplnkách, sa pri nej budú konať sväté omše. Veriaci od Hacka
sa už úprimne tešia na vašu návštevu.
LH

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE
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JUBILANTI
m á j – j ú n 2 01 6
9 0 ROKOV
Ann a Kasa jová
Már ia Ca pková

8 5 ROKOV
I mrich Ko r man ec
An ton ia Ďuranová
Alojzi a Ki n ierová

8 0 ROKOV
An na Čimborová
Ján Z uzč ák

7 5 ROKOV
Már ia H a cková
Mikuláš Cape k
An na Sk a lič an ová
Mári a St arečková
I rena Jakubc ová
Ma gdal éna Kuljovská
Oľga Galgán ková
On dre j Sýkora
Jozef Sýkora

Životné jubileum 95 rokov
Dňa 25. apríla 2016 sa dožila požehnaného životného
jubilea 95 rokov života pani Veronika Minarčíková
z Krásna. Potriasť pravicou a odovzdať darčekový kôš
s kyticou kvetov jej prišiel osobne aj zástupca primátora
mesta Jaroslav Pagáč. Srdečne blahoželáme! “Ani šediny,
ani vrásky nedokážu na seba náhle strhnúť vážnosť, ale čestne
prežitý život zožne nakoniec vážnosť ako svoj posledný plod."

7 0 ROKOV
An ton Gal gáne k
Štefan Frolo
I ren a Po doláková
Jozef Tkáči k
Már ia Pa gá čová
Emíl ia Padyšáková
Justín a Štofová
Cyri l Rá bik
Emíli a Koň ušíková

MATRIKA
NARODENÍ
Matej Ondruška, Marek Šurin, Sonja Šadláková,
Marek Šurin, Dávid Tvrdý, Pavol Meľo, Richard
Strýček, Diana Droščáková, Karolína
Kormancová

ÚMRTIA
Pavlína Ševecová, Helena Miková, Anna
Kováčová, Mária Masláková, Jozef Švábik, Jozef
Ganišin, Mária Brňáková, Nadežda Fulierová

SOBÁŠE
Mgr. Róbert Kyjak a Mgr. Mária Kusá
Peter Šustek a Dominika Mudríková
Vladimír Šuráb a Monika Škerenčáková
Alojz Stehel a Mária Pošteková
Stanislav Pitel a Mgr. Erika Koňušíková
Martin Jedinák a Lenka Synáková
Michal Tomčala a Petra Podoláková
Radovan Štulpa a Mária Sýkorová

Školský klub detí
ŠPORTOVO–ZÁBAVNÝ DEŇ RODINY
Dňa 27. mája 2016 sa v areáli školy konalo podujatie, ktoré
zorganizoval Školský klub detí. Deťom sa podarilo vlákať
do sveta netradičných športových súťaží ockov a mamky.
Vozili deti na fúrikoch, prenášali vodu do nádobiek
pomocou špongie, hrali živé „Človeče, nehnevaj sa“, hádzali čižmou do diaľky a iné zaujímavé aktivity.
Nachystané bolo aj občerstvenie – upečené špekáčiky,
čapovaná kofola, chutné koláčiky, ktoré napiekli niektoré
šikovné mamičky. Deti boli ocenené symbolickým darčekom v tombole, sladkosťou a rodinným diplomom.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k vydarenému priebehu športovo-zábavného Dňa rodiny.
Dňa 15. apríla 2016 sa konala v ŠKD Andersenova noc –
Noc s rozprávkami. Deti čítali rozprávky, súťažili a získavali kvapky živej vody, zažili večernú vychádzku a návštevu múzea, v noci sa stretli so stredovekými návštevníkmi princeznou a pážaťom, ktorí im porozprávali o
stredoveku a hlavne strávili netradičnú noc v spacákoch.
Pochutnali si na tortičke a dostali pamätný list, ktorý im
bude pripomínať túto krásnu noc plnú rozprávok.
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Majstrovstvá SR starších žiakov a dorastencov

Druhé kolo ligy mladších žiakov
V Novom Meste Nad Váhom sa konalo 2. kolo ligy
ml.ž. skupina západ. Krásno pricestovalo v zložení
Diana Brodová, Vladimír Macura, Miroslav
Škrobian, Andrej Trúchly a Martin Franek. Už po
prvom kole sa Krásno dostalo na prvé miesto v
tabuľke. Súťažilo sa v štvorboji – v trojskoku, hod
medicimbalom, v trhu a nadhote technickom.
Súťažilo sa na dve skupiny. V prvej skupine štartoval
Andrej Trúchly, krorý v trhu zdolal 28 kg a v nadhode 38 kg. skočil 550 cm a hodil 720 cm. Spravil 311
sin.b. Miroslav Škrobian prekvapil, keď v štvorboji
na sin.b. spravil 370,09 sin.b. Od prvého kola si prilepšil na svoje konto 30 sin.b.naviac. Trh 30 kg, nadhod 38 kg,trojskok 550 cm, hod 670 cm. Tento výkon
pretekára bol tretí najlepší v súťaži.V druhom kole
štartoval pretekár Martin Franek. V trhu zdolal 22
kg a nadhod 28 kg, trojskok 520 cm,hod 670 cm.
Prekonal 300 bodovú hranicu od prvého kola si
polepšil o 30 sin.b. Diana Brodová v trhu zdolala 23
kg a v nadhode 33 kg ,trojskok 590 cm a hod 710 cm.
Posledný pretekár Vladimír Macura v trhu zdolal 52
kg a v nadhode 65 kg trojskok 670 cm a hod 1110 cm.
Na sin.b. to robilo 377,62. Krásno potvrdilo, že
momentálne kraľuje na špici tabuľky rozdielom 356
sin.b. od druhého miesta. Veľké poďakovanie patrí
samotným pretekárom a pretekárkam, ale aj rodičom, ktorí pri nás stoja a podporujú svoje deti.
Poďakovanie patrí mestu a primátorovi Jozefovi
Grapovi a všetkým sponzorom.

Poradie:
1. Krásno nad Kysucou
2. Trenčín
3. Družstevná pri Hornáde

V Košiciach sa konali Majstrovstvá – SR starších žiakov
a dorastencov. Z Krásna sa nominovali deväť pretekárov.
Súťažilo sa v olympijskom dvojboji v trhu a nadhode
súpažnom. V prvej skupine štartoval Marián Poláček do
65 kg. V dvojboji nadvíhal 132 kg. V druhej skupine štartovali dievčatá. Za Krásno štartovala Dominika Brodová
do 48 kg. Jej výkon v trhu 45 kg a v nadhode 55 kg sa
dostala na prvú zlatu medailu pre klub. V tretej skupine
štartovali traja pretekári. Adam Jesenský štartoval do 62
kg, v trhu zdolal 60 kg a v nadhode ostal na základe 75
kg. Ale nič tomu nezabránilo, aby sa stal Majstrom
Slovenska. V dvojboji nadvíhal 135kg. Do 69 kg štartoval
Marek Krištof, kde súťažilo 5 pretekárov. Marek v trhu
začínal na 50 kg, ktoré boli úspešne. 52 kg sa mu dva krát
nepodarilo vzoprieť nad hlavu. V nadhode začínal na 60
kg, potom 65 kg pretekár hravo dostal nad hlavu. 70 kg.
Matej Adámek štartoval do 77 kg, bola to najsilnejšia
žiacka skupina. V kategórii skončil na 4. mieste. V ďalšej
skupine už štartovali dorastenci ako prví sa predstavili
dvaja pretekári do 69 kg. V trhu sme začínali 57 kg, ktoré
Matej Beleš zvládol až na druhý pokus a potom pridal
na 61 kg, ktoré zvládol na jednotku. Skončil na peknom
4. mieste. Druhý v poradí Vladimír Kubala potvrdil, že
v kategórii nemá konkurenta a stal sa Majstrom
Slovenska. V trhu zdolal 91 kg a v nadhode 110 kg.
V dvojboji nadvíhal 201 kg. Do 77 kg štartoval Patrik
Broda, ktorý nedal svojím súperom šancu bojovať o titul
M-SR. Stačilo len po jednom pokuse v trhu 110 kg
a v nadhode 130 kg, aby sa stal zlatým Majstrom
Slovenska. Pretekár Samuel Paulus štartoval do 94 kg
v trhu zdolal 120 kg a v nadhode 145 kg. Tento výkon stačil na 2. miesto. Naša bilancia z M-SR: štyri zlaté, dve
strieborné, jedna bronzová medaila a nakoniec dve štvrté
miesta. Vystúpenie bolo najlepšie ako sa len dá a chalani
bojovali až do konca, za čo im patrí veľké poďakovanie.
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