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Požehnané Vianoce 
a úspešný Nový rok 2014

Vážení spoluobčania, 
milí Krásňania,
už len niekoľko dní nás delí od

najkrajších sviatkov roka, ktorými sú
Vianoce. Ide o sviatky, ktoré by mali
byť plné lásky, porozumenia, pokoja
a  srdečnosti. Už teraz počas
adventných dní sa pripravujeme na
príchod Ježiša Krista a začíname byť
k  sebe prívetivejší, milší a  tole-
rantnejší. Vianoce sú čas, keď sa
stretávajú rodiny, keď si sadáme
k  spoločnému stolu plní pokoja
a  radosti. Vianoce a  Nový rok sú
i  obdobím, keď sa každý snaží byť
s  blízkymi, keď si viac uvedomu-
jeme silu priateľstva, lásky, úcty
a  obetavosti. To sú hodnoty, ktoré
znamenajú veľa i  pre našu veľkú
rodinu Krásňanov. Toto obdobie na
konci roka je i  časom, keď
hodnotíme odchádzajúci rok
a  dávame si nové ciele do toho
ďalšieho. Odchádzajúci rok nebol
jednoduchý, ale vďaka pochopeniu
Vás všetkých ako i  usilovnosti
spolupracovníkov sme Krásno znova

skrášlili a  posunuli trocha ďalej.
V  novom roku chcem spolu so
svojimi spolupracovníkmi pokra-
čovať v  nastúpenej ceste rozvoja
nášho mesta. Chceme dokončiť
rekonštrukciu budovy kolkárne,
dokončiť šatne na štadióne,
vybudovať lezeckú stenu, či
turisticko-oddychové centrum
v  priestoroch tribúny. Začneme
s  výstavbou chodníkov a  odvod-
nením cesty v mestskej časti Kalinov,
chceme začať s  výstavbou
kanalizácie s  mestských častiach
Blažkov, Kalinov a  Zákysučie,
prípadne doplniť ďalšie vetvy
kanalizácie tam, kde doteraz nebola
vybudovaná. V  priebehu roka
začneme s  generálnou rekon-
štrukciou železo betónového mosta
na prístupe do Krásna, ktorý je
poškodený a  je jediným prístupom
do mesta z  Čadce, či z Bystrickej
doliny. Budeme tiež pripravovať
ďalšiu výstavbu bytov, či riešenie
pozemkov pod individuálnu bytovú
výstavbu. Určite Vám chceme

pripraviť kultúrne a športové
podujatia, na ktoré ste si už
v  priebehu rokov zvykli. Aj z  toho
mála čo som vymenoval je vidieť, že
nás aj budúci rok čaká veľa práce,
ktorú bez Vašej podpory len ťažko
zvládneme. Preto Vás prosím
o  pomoc a  podporu, ale
i  pochopenie, ak niektoré investície
budú zasahovať do Vášho života. Ja
dúfam, že spoločne sa nám podarí
naše mesto ďalej rozvíjať tak, aby sa
nám i naším deťom dobre žilo a radi
sme sa tu prípadne vracali z ciest po
svete. Na prahu končiaceho roka
Vám chcem poďakovať za podporu,
ktorú mi doteraz vyjadrujete a
zároveň Vám želám pevné zdravie,
spokojnosť v  rodinách, úspech
a  pokoj v  pracovnom i  osobnom
živote, želám Vám požehnaný
úspešný rok plný radosti, šťastia,
dôvery, tolerancie, pokoja a  ľudskej
lásky. Želám Vám všetkým
požehnaný a šťastný Nový rok 2014.

Primátor mesta Jozef Grapa
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Po dlhých troch rokoch sa náš sen stal skutočnosťou.
Stará KOLKÁREŇ bude obnovená vďaka podpore pro-
jektu „Rozšírenie turistickej infraštruktúry pohrani-
čia, budovaním rekreačno-oddychových objektov v
mestách Krásno nad Kysucou a Milówka“. Spoločný
projekt, mesta Krásno nad Kysucou a jeho projektového
partnera – poľskej obce Milówka, sme začali realizovať
v júni tohto roku. Vznikol v rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 –
2013. 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu hraničné-
ho regiónu dobudovaním moderných oddychovo-rekre-
ačných objektov turistickej infraštruktúry. V Krásne nad
Kysucou i Milówke sa vybudujú 2 rekreačno-oddychové
zóny, ktoré v prípade oboch miest ležia v bezprostred-
nom susedstve už vybudovaných oddychových prie-
stranstiev. V Milówke je to vznikajúca rekreačno-rela-
xačná zóna pri rieke Sola. V Krásne to je mestský štadi-
ón a nábrežný chodník v dĺžke 1 km. Je to miesto oddy-
chu pri rieke Kysuci, ktoré môžu využívať chodci, cyk-
listi i korčuliari. V centrách oboch miest tak vzniknú
moderné a rôznorodé komplexné areály oddychu, slú-
žiace na trávenie voľného času obyvateľov mesta i turis-
tov.
V  našom meste sa zrekonštruuje prízemie turistickej
ubytovne – priestor starej kolkárne, kde bude osadená
moderná bowlingová dvojdráha s  kaviarňou, zrekon-
štruujú sa sociálne zariadenia. Z kaviarne bude východ
na terasu s výhľadom na okolitú prírodu. Pod tribúnou
futbalového štadióna vzniknú nové šatne a  sociálne
zariadenia. Budú slúžiť športovcom a turistom využíva-
júcim nábrežný chodník. V priestore za tribúnou vyras-
tie lezecká stena, ktorá určite poteší malých, veľkých
i  tých skôr narodených adrenalínových športovcov.
V areáli sa vysadí sa zeleň a osadia lavičky.

V Milówke sa vybuduje ihrisko pre loptové hry z povr-
chom umelej trávy a  univerzálne ihrisko na volejbal,
basketbal a  tenis s  polyuretánovým povrchom. Areál
bude pretínať „Cesta zdravia“, ktorej súčasťou budú 3
dráhy na beh a chôdzu a miesto na rôzne hry ako pet-
tang, kolky, guličky a podobne. Celý areál bude doplne-
ný zeleňou s lavičkami a parkovacími plochami.
Veríme, že projekt vytvorí vhodné podmienky na rozvoj
cestovného ruchu v našom meste, ktoré pritiahnu turis-
tov, cyklistov a milovníkov prírody zo Slovenska
i Poľska. Jeho realizácia nám umožní výmenu skúsenos-
tí v oblasti propagácie a rozvoja cestovného ruchu a
možnosti stretávania sa obyvateľov s inými kultúrami.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

STARÁ KOLKÁREŇ
OPAŤ OŽIJE

Deti sa 6. decembra 2013 stretli 
so svätým Mikulášom pred 
domom kultúry. Na konci stretnutia
Mikuláš spolu s primátorom mesta
Jozefom Grapom rozsvietil stromček.

Svätý Mikuláš potešil
deti a rozsvietil stromček17. 10.

•Riešenie s  dodávateľom realizáciu
športového areálu

•Stretnutie s  vedením Strednej
odbornej školy drevárskej a  stavebnej
o  ďalšej spolupráci medzi mestom
a školu pri realizácii projektov

18. 10.
•Slávnostné odovzdanie jednej

z  piatich studničiek, ktorú vyčistili štu-
denti Stred. odbor. školy drevárskej a
stavebnej v rámci Enviro projektu 2013

•Príprava podkladov pre Ministerstvo
životného prostredia k projektu

•Odkanalizovania Stredných Kysúc

19. 10.
•Otvorenie finále ligy vo vzpieraní

v ZŠ Mládežnícka a odovzdanie ocenení

21. 10.
•VÚC Žilina – komisia dopravy –

riešenie prípravy zimnej údržby a príprava
rozpočtu 

•Jednanie s  riaditeľom SeVaK-u
ohľadom možnosti dobudovania
vodovodnej siete v meste

22. 10.
•Natáčanie reportáže s televíziou JOJ

– ohľadom spolupráce susedných obcí
s mestom Krásno nad Kysucou

23. 10.
•Rokovanie v  ZŠ Mládežnícka –

príprava 30. ročníka Krásňanskej desi-
atky príprava žiackych kategórií

•Prijatie a stužkovanie študentov
maturitného ročníka SOŠDaS 

24. 10.
•Kontrolný deň na stavbe rekonštruk-

cia kolkárne
•Stretnutie so seniormi Krásna nad

Kysucou pri príležitosti Úcty k starším

25. 10.
•Príprava podkladov pre regionálne

média
•Prijatie a  stužkovanie študentov

maturitného ročníka SOŠDas
•Účasť na okresnom sneme SMER-u

27. 10.
•Oščadnica – účasť na stretnutí

v rámci Úcty k starším

28. 10.
•Spoločný technický sekretariát

Krakow – jednanie a podpis zmluvy pro-
jektu „Rozšírenie turistickej infraštruk-
túry pohraničia, budovaním rekreačno –
športových objektov v  mestách Krásno
nad Kysucou a Milówka“

29. 10.
•Príprava podkladov pre média

o Meste Krásno nad Kysucou
•Privítanie mamičiek a  najmenších

občanov Krásna pri príležitosti
•Uvítania detí do života 

30. 10.
•Skalité – poklepanie základného

kameňa Diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité
za účasti ministra výstavby Jána Počiatka

31. 10.
•Kontrolný deň na stavbe kolkáreň

z  projektu „Rozšírenie turistickej
infraštruktúry pohraničia, budovaním
rekreačno–športových objektov v  mes-
tách Krásno a Milówka“

•Jednanie s primátorom partnerskej
obce Milówka o  realizácii projektu
cezhraničnej spolupráce PĽ-SR

4. 11.
•Stretnutie s obyvateľmi Domu s opa-

trovateľkou službou pri príležitosti 
•Úcty k  starším v  spolupráci

s vedením a študentmi SOŠDaS Krásno
•Riešenie projektu požiarna zbrojni-

ca s projektantom
•Zasadnutie výboru TJ Krásno

5. 11.
•Jednanie s vedením ŽSK
•Zastupiteľstvo ŽSK

6. 11.
•Jednanie s  odborníkom na verejné

obstarávanie, príprava investičných akcií
podľa tohto nového zákona

•Odovzdanie staveniska – riešenie
rekonštrukcie kolkárne, výstavba bowlin-
govej dráhy

7. 11.
•Jednanie ohľadom prípravy 30.

ročníka Krásňanskej desiatky
•SPF – vysporiadanie pozemkov

v meste
•SeVaK – jednania s  vedením

ohľadom podpory 30. ročníka
Krásňanskej desiatky

8. 11.
•Upresnenie realizácie rekonštrukcie

prístavby kolkárne
•Jednanie s  riaditeľom Správy ciest

Čadca o príprave zimnej údržby ciest
•Rokovanie s  riaditeľom ŽSK

ohľadom ďalej spolupráce medzi
mestom a ŽSK.

10. 11.
•Zahájenie 30. ročníka Krásňanskej

desiatky a odovzdávanie ocenení.

11. 11.
•Jednanie so zástupcami poľovnícke-

ho združenia ohľadom poľovníckeho
revíru v Krásne

•Porada s  pracovníkmi ohľadom
prípravy zimnej údržby,  zber TKO a sepa-
rovaný odpad a rekonštrukcia MK

12. 11.
•Riešenie projektu kolkárne v  rámci

programu cezhraničnej spolupráce
Poľská republika – Slovenská republika.

•Kontrolný deň na stavbe kolkárne

13. 11.
•Prípravy monitorovacích správ k pro-

jektom v rámci programom EÚ
•Jednanie s  investorom ohľadom

investičnej výstavby v meste Krásno
•Riešenie prípravy projektu odkanali-

zovania Stredných Kysúc 

14. 11.
•Ministerstvo životného prostredia

Bratislava – Odkanalizovanie Stredných
Kysúc

•Účasť na diskusnom fóre na tému
„Reforma verejnej správy v rámci progra-
mu ESO“

15. 11.
•Stretnutie so zástupcami médií

ohľadom vytvorenia databázy o meste
Krásno

•Slávnostné odovzdávanie maturit-
ných stužiek študentom SOŠDaS

•Privítanie účinkujúcich umelcov
v kultúrnom dome

16. 11.
•Zahájenie finále starších žiakov vo

vzpieraní, odovzdanie ocenení
•Stretnutie s  vedením Slovenského

zápasníckeho zväzu

18. 11.
•Kontrolný deň na stavbe v  špor-

tovom areáli
•Účasť na imatrikulácii študentov

SOŠDaS

19. 11.
•Jednanie s  investorom ohľadom

prípravy priemyselného parku

20. 11.
•Ministerstvo ŽP Bratislava – projekt

odkanalizovanie Stredných Kysúc
•Ministerstvo dopravy Bratislava –

výstavba diaľnice D3 

21. 11.
•Rokovanie s dodávateľom – stavba

kolkáreň
•Rádio Sever – prezentácie mesta

Krásno v  médiách a jednanie o  ďalšej
spolupráci

•Jednanie s hl. projektantom stavby
kolkáreň z projektu „Rozšírenie turistickej
infraštruktúry pohraničia, budovaním
rekreačno – športových objektov
v  mestách Krásno nad Kysucou
a  Milówka“ a  kontrolný deň na tejto
stavbe

22. 11.
•Pracovné stretnutie v  Žiline s  kon-

cesionárom, projektantom a  koordiná-
torom stavby Odkanalizovania Stredných
Kysúc

26. 11.
•Slovenský olympijský výbor – prípra-

va olympijskej štafety na Olympijské hry
2014 v Soči

27. 11.
•Predstavenstvo a  dozorná rada

SeVaKu – príprava investičných akcií na
rok 2014

28. 11.
•Príprava materiálov pre regionálne

médiá
•Riešenie ďalšieho postupu realizá-

cie projektu kolkáreň so stavebným
dozorom a stavebníkom

•Jednanie s  riaditeľom Obvod. odd.
PZ v  Krásne ohľadom bezpečnostnej
situácii v Meste Krásno nad Kysucou

29. 11.
•Rádio Regína – natáčanie prezentá-

cie mesta, jeho vývoji, rozvoji v
Slovenskom rozhlase

1. 12.
•Slávnostné otvorenie kultúrneho

podujatia Od Ondreja do troch kráľov

Z diára primátora 

Dňa 5. decembra 2013 Stredná odborná škola drevárska
a stavebná v Krásne a Centrum voľného času zorganizo-
vali pre svojich žiakov akciu, na ktorej si pripomenuli
sviatok svätého Mikuláša.Mikuláš so svojimi pomocník-
mi prešiel všetky triedy školy a potom zavítal do MŠ
Prvosienka v Krásne. Škôlkári im zarecitovali, zaspieva-
li, odzneli i ľudové povedačky. Mikuláš so svojím sprie-
vodom neobišiel ani Mestský úrad v Krásne.

Mikuláš u drevárov a stavbárov



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

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

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

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010. 
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Meno a Priezvisko Počet hlasov
1. Ján Podmanický 6259
2. Jozef Grapa 4098
3. Jaroslav Velička 3322
4. Jozef Cech 3103
5. Jozef Marec 2797
6. Andrea Šimurdová 2723
7. Martin Šenfeld 2576
8. Milan Gura 2550

Marián Masnica 2536
Jozef Vražel 2484
Jozef Kanaba 2393
Milan Rebroš 2168
František Kučák 2166

Viera Belková 2100
Miroslav Rejda 2014
Ján Kožák 2002
Miroslav Mareček 1931
Pavol Gomola 1671
Martin Klimek 1606
Martin Mravec 1591
Jozef Pajer 1554
František Prívara 1467
Jozef Pohančeník 1249
Michal Duraj 1116
František Kužma 1100
Štefan Holeščák 1048
Slavomír Kupka 1039
Milan Matlák 965

Marta Holubová 925
Ladislav Čulman 899
Miroslav Mariak 886
Jozef Murín 665
Slávka Jarošíková 515
Jana Janečková 452
Jozef Kajánek 442
Marian Chudej 434
Rastislav Gajdoš 432
Marta Priečková 419
Anton Gomola 410
Róbert Gaboš 365
Anna Purková 344
Emil Orlovský 314
Štefan Kompánek 260

Výsledky volieb 2013

V súčasnosti je aktuálne ustanovenie
§ 65 zákona č. 447/2008 Z.z. o
peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného
postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého končí proces
výmeny preukazov občanov s ťažkým
zdravotným postihnutím. Preukaz
občana s ťažkým zdravotným
postihnutím a preukaz občana s
ťažkým zdravotným postihnutím s
potrebou sprievodcu, ktoré boli vydané
do 31. 12. 2008, PLATIA IBA DO 31. 12.

2013. UVEDENÉ PREUKAZY JE
POTREBNÉ DO 31. 12. 2013 VYMENIŤ. 

Ak fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím bol
vyhotovený preukaz podľa už
citovaného zákona účinného od 01. 01.
2009, takýto preukaz sa nevymieňa.
Preukazy sa vymieňajú na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Čadci, na
odbore sociálnych vecí a rodiny,
oddelení peňažných príspevkov na
kompenzáciu ŤZP a posudkových
činností, na Ul. Andreja Hlinku 8
(bývalá budova Vojenskej správy),

prízemie. Klient si so sebou prinesie:
Fotografiu rozmerov 3x4 cm, občiansky
preukaz a starý preukaz občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, alebo
preukaz s ťažkým Zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu.
Aby sa urýchlila výmena je vhodné so
sebou priniesť posledné rozhodnutie o
preukaze, alebo posledný platný
komplexný posudok. Klient odovzdá
uvedené doklady pracovníkovi
oddelenia, ktorý skontroluje náležitosti,
porovná údaje v databáze a na
počkanie vystaví nový preukaz.

Oznámenie k výmene preukazov občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím

C e l k o v é  v ý s l e d k y  v o l i e b  v  o k r e s e  Č a d c a

Juraj Blanár 963
Miroslav Mikolášik 163
Ivan Pavlisko 9
Juraj Pavlovič 10
Igor Ryban 76
Kandidáti na poslancov
Viera Belková 59
Jozef Cech 183
Ladislav Čulman 19
Michal Duraj 80
Róbert Gaboš 23
Rastislav Gajdoš 20
Anton Gomola 16
Pavol Gomola 73
Jozef Grapa 922

Milan Gura 213
Štefan Holeščák 64
Marta Holubová 68
Marian Chudej 23
Jana Janečková 32
Slávka Jarošíková 69
Jozef Kajánek 30
Jozef Kanaba 174
Martin Klimek 105
Štefan Kompánek 7
Ján Kožák 137
František Kučák 109
Slavomír Kupka 67
František Kužma 64
Jozef Marec 111
Miroslav Mareček 115
Miroslav Mariak 31

Marián Masnica 163
Milan Matlák 23
Martin Mravec 55
Jozef Murín 206
Emil Orlovský 18
Jozef Pajer 68
Ján Podmanický 536
Jozef Pohančeník 71
Marta Priečková 32
František Prívara 70
Anna Purková 18
Milan Rebroš 412
Miroslav Rejda 40
Martin Šenfeld 134
Andrea Šimurdová 85
Jaroslav Velička 170
Jozef Vražel 110

Tradície nepoznajú hranice – Od Ondreja do troch kráľov

V  prvú decembrovú sobotu sa v  Strednej odbornej
škole drevárskej a stavebnej v  Krásne uskutočnil
Mikulášsky turnaj v minifutbale o Putovný pohár ria-
diteľa Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej.
Tejto akcie sa zúčastnilo šesť družstiev základných škôl:
Krásno nad Kysucou, Zborov nad Bystricou, Skalité-
Kudlov, Oščadnica-Ústredie, Stará Bystrica a Makov. 1.
miesto získali žiaci ZŠ Krásno nad Kysucou, na 2.
mieste skončili žiaci ZŠ Skalité-Kudlov a na 3. mieste sa
umiestnili žiaci ZŠ Oščadnica-Ústredie. Mikulášskeho
turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa
a riaditeľ školy PaedDr. Ján Palko, ktorí vyhodnotili tur-
naj a  odovzdali víťazným družstvám ceny.
Poďakovanie patrí všetkým trénerom za prípravu svo-
jich zverencov, že ich dokázali veľmi dobre pripraviť na
Mikulášsky turnaj. Mgr. M. Gavenčiaková

M i k u l á š s k y  t u r n a j  v   m i n i f u t b a l e  

* Na svätého Ondreja dávaj sane do dvora. * Keď svätý Ondrej na plot mráz
posadí, nemusíme sa báť povodní ani vody.  * Aký november, taký budúci marec. * 

Kandidáti na predsedu 
Hlasy Krásno n. Kysucou

Voľby do orgánov samosprávnych
krajov sa konali 9. novembra 2013. 
V Krásne nad Kysucou sa volilo v 
6. okrskoch. Prvý zoznam je poradie
hlasov pridelených v Meste Krásno
nad Kysucou a druhý zoznam sú 
celkové výsledky volieb.

Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko–Slovenská republi-
ka “Tradície nepoznajú hranice” mal v nedeľu 1. decembra
2013 svoju poslednú aktivitu. V nedeľu sa na Námestí sv.
Ondreja konali Ondrejovské hody nazvané Od Ondreja do
troch kráľov. Bola to šiesta aktivita zo spomínaného pro-
jektu v spolupráci s poľským mestom Milówka. V progra-
me predstavili domáce súbory a hosť z Milowky zvyky v
období od Ondreja až do troch kráľov. Na javisku sa tak
vystriedali súbory Krásňanka, Folklórna skupina Krásno,
Folklórny súbor Drevár a Spod Kikuli detský folklórny
súbor z Milówky. Okrem súborov sa prezentovali aj reme-
selníci, ktorí predvádzali svoje šikovné ruky a v rámci pro-

gramu sa rozdávala kniha typických jedál z Kysúc a z oko-
lia Milówky. V rámci projektu bola na námestí aj ochut-
návka pravej kysuckej zabíjačky, na ktorej si všetci prítom-
ní pochutili.
„Tradície nepoznajú hranice“ Projekt je spolufinancovaný Európskou
úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Kód mikroprojektu: PL-SK/ZA/IPP/III/022
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„ Veď človek najbližšie má k človeku – 
za ľudským teplom pozdvihne zrak a dlaň.

Návratmi meria každú cestu ďalekú, 
za ľudskú slabosť iba ľuďom spláca daň!

Len v ľudskom srdci nájde človek človeka, 
u ľudí vyhľadáva ľudskú záštitu.

V bolestiach, žiaľoch ku ľuďom sa utieka, 
na ľudskú mieru stavia dvere bytu.“

Dňa 28. októbra 21013 sa stretli v rámci Mesiaca úcty
k starším s bývalými pracovníkmi školy. Stretli sa milé
pôvabné dámy okrášlené šedinami a dôstojní starší páni
uvedomujúci si, že výhodou zrelého veku je možnosť byť
sám sebou. A my si môžeme len priať, aby celá naša spo-
ločnosť pochopila, že starobu nemôžeme vnímať ako
niečo, čo treba skrývať, ale prejaviť k nej zaslúženú úctu.
Žiaci ich potešili krátkym folklórnym vystúpením a malý-
mi darčekmi.

Žiaci 2. ročníka sa pri príležitosti Medzinárodného dňa
školských knižníc stretli 28. októbra 2013 vo svojej školskej
knižnici. Cieľom témy Čítanie otvára bránu do života, bolo
zábavnou formou podporiť u žiakov kladný a trvalý vzťah
ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu vôbec. Na pomoc si
pozvali svojich rodičov a starých rodičov. Spoločne vytvo-
rili knihu svojich obľúbených príbehov, ktorá má žiakov
motivovať k čítaniu. Takto vytvorená kniha bude putovať
s Myšiačikom Školáčikom, ktorého si deti v rámci celoroč-
ného projektu navzájom požičiavajú každý víkend domov.

Už sme si skoro mysleli: anjeli sú
preč, veď ani nie sú takí dôležití. Sú
akoby dodatok, ktorý môžeme
vynechať. Sme totiž moderní,
pokrokoví. Ale zrazu sú opäť tu.
Neuveriteľné! Sú len sezónnou výz-
dobou cez vianočné obdobie? Celkom
iste nie. Veď napĺňajú, ako sotva iná
téma, akademické večery, básne, litera-
túru. Zrejme ich nemožno umlčať.
Zvláštne! Kým sa zdá, že Boh je vzdia-
lený dnešnému svetu, posúva sa
bližšie k nám cez svojich zvestovateľov,
cez anjelov.

Naozaj, aj ľudia, ktorí už nepoznajú
alebo nechcú poznať kresťanstvo, sa
často zaujímajú o  tieto vznášajúce sa
postavy medzi nebom a  zemou. Čo
budí náš záujem? Sú to krídla, ktoré
nás vynášajú ponad každodenný život
a  sľubujú ochranu? Je to želanie
prekročiť poznaný a prehliadnutý svet
a uzrieť svetlo nového sveta? 

Áno, návrat anjelov je téma viac ako
na rozmýšľanie. Ľudia cítia, že existuje
ešte niečo iné, ako to čo produkujeme
a konzumujeme.

Avšak anjeli nie sú rozprávkové
bytosti, ani anjeli, ktorých si produku-
jeme v  reklame. Takí nás neposúvajú
dopredu. Poukazujú iba na to, ako
rýchlo sa uspokojujeme so sebou
samými a  zostávame v  zajatí našich
predstáv a falošných očakávaní. To má
byť všetko?!

Nie, hovoria anjeli z vianočnej noci.
Anjel Pána, ktorý vstupuje medzi
pastierov, nie je anjel, ktorého sme si
sami vytvorili, je iného druhu až sa
betlehemský pastieri zľaknú. Je Božím
poslom, ktorý ako prvé slová
pastierom hovorí: „Nebojte sa!“ Nie
vlastnou silou prichádzajú pastieri
k  sebe. Nie musí anjel Pána povedať:
„Nebojte sa! Dnes sa vám v  Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán...“ Tu
sa začínajú nové dejiny. Boh sa spája
s človekom, s každým človekom.

Naozaj dosť dôvodov klaňať sa
Bohu. To robia anjeli. Veľké nebeské
vojsko chváli Boha: „Sláva Bohu na
výsostiach...“ Človek by mal ostať
bokom? Veď jemu je adresovaná druhá
časť posolstva: „a  na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle.“ Akým spôsobom? Vianoce

nám môžu dať k  tomu mnohoraký
podnet. Je to príležitosť zastaviť sa
a uvedomiť si svoj pôvod i cieľ. Tento
čas je aj požehnaným obdobím, aby
sme odložili falošné predstavy o Bohu
a  prijali ho takého, aký sa nám dáva.
Práve narodenie Božieho Syna nám
ukazuje, aký Boh je a ako koná. On je
láska. 

Možno sme si to ani neuvedomili.
Sotva existuje obdobie v  celom roku,
keď sa toľko spieva ako na Vianoce.
Prvú vianočnú pieseň spievali anjeli. Je
potrebné, aby sa ľudia pripojili k  ich
chválospevu svojim hlasom i svojím
životom. 

Keď smieme zakúsiť lásku, máme
pocit, že do nášho života vstúpil anjel.
A. Grün hovorí v  tomto zmysle, že
anjel je ten „ktorého ti Boh posiela do
života, nečakane a nezaslúžene, aby ti,
keď je celkom tma, zapálil niekoľko
hviezd.“ Potrebujeme anjelov lásky,
týchto vianočných poslov lásky, ktorý
nás vovedú do tajomstva lásky, ktorý
nás privádzajú k Bohu.

Preto je tu „návrat anjelov“. Boh nás
potrebuje pre svoj nepochopiteľný
plán. Vianočná radostná zvesť potre-
buje zvestovateľov, a  nielen anjelov.
Potrebuje aj ľudí ako sme my. (Podľa
knihy: Na ceste k všednému dňu) 

Milostiplné, požehnané, radostné
a  pokojné vianočné sviatky Narodenia
Pána Ježiša Krista, hojnosť Božích milostí
Vám, i Vašim blízkym želajú správca farnosti
Marian Vojtek a kaplán Peter Becík. 

RELIKVIE APOŠTOLOV
VO FARSKOM KOSTOLE

Poslovia vianočnej radosti

ZŠ Mládežnícka
Stretnutie s bývalými 
pracovníkmi ZŠ 

Medzinárodný deň školských
knižníc 

ZŠ a MŠ Kalinov
Mesiac úcty k starším

Dňa 24. októbra 2013 sa uskutočnila školská besiedka, ktorú
pripravili pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“.
Starí rodičia prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si
pár nezabudnuteľných okamihov v  kruhu svojich najmil-
ších. Na znak vďaky a úcty si ich vnúčatá pripravili kultúrny
program plný piesní, básní a tancov.

Vážení rodičia, priatelia, známi... Dňa 18. decembra 2013
(v stredu) od 13:00 do 16:00 hod. Vás deti zo ZŠ Mládežnícka
v  Krásne pozývajú do školského pavilónu C na 
MISIJNÝ JARMOK, kde budú predávať vlastnoručne vyrobe-
né výrobky, rôzne predmety, koláčiky,... Výťažok z predaja sa
rozdelí. Pomôžeme našim deťom, ktoré sú v  hmotnej núdzi,
časť výťažku poputuje na misijné stanice pre deti z  chudob-
ných krajín sveta, na podporu vzdelávania pre adoptované
dievča z Albánska. Príďte prežiť skvelú predvianočnú atmosfé-
ru a  kúpou nejakého výrobku prejavte svoju ľudskosť a  dar
pomáhať.

Slávnostná imatrikulácia žiakov prvých ročníkov sa
konala 15. novembra 2013. Pri tejto slávnostnej príleži-
tosti sa stretli primátor mesta Krásna Ing. Jozef Grapa,
riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej
PaedDr. Ján Palko, vedenie školy, pedagógovia a žiaci
všetkých ročníkov. V  slávnostnom príhovore primátor
povzbudil prvákov k tomu, aby sa dobre cítili v  naj-
mladšom meste na Slovensku a aby sa im páčil odbor,
ktorý si vybrali. Vynikajúcu atmosféru dokázali vytvo-
riť žiaci tretích ročníkov pri imatrikulovaní nových žia-
kov. Mgr. M. Gavenčiaková

Stredná odborná škola drevárska a  stavebná v Krásne
pod vedením riaditeľa školy PaedDr. Jána Palka sa
zúčastnila prezentácie stredných škôl pod názvom
Cezhraničný veľtrh práce – Burza informácií o vzdelá-
vaní a zamestnanosti, ktorý sa konal dňa 6. novembra
2013. Bol určený nielen pre širokú verejnosť a ľudí hľa-
dajúcich si zamestnanie, ale aj pre žiakov 9. tried a ich
rodičov, ktorí stoja pred rozhodnutím, aký odbor štúdia
zvoliť, aby po jeho ukončení mali možnosť sebarealizá-
cie. Pre študentov stredných škôl, ktorí sa v tomto škol-
skom roku stanú ich absolventmi, boli pripravené pred-
nášky o možnostiach hľadania toho správneho uplatne-
nia sa na trhu práce. K  nahliadnutiu boli informačné
a propagačné materiály, ako aj finálne výrobky zúčas-
tnených stredných škôl a firiem z regiónu Kysúc. 
Mgr. M. Gavenčiaková, Foto: Mgr. Peter Kubiš

SOŠ drevárska a stavebná
Burza informácií o vzdelávaní
a zamestnanosti v Čadci

Imatrikulácie 

V nedeľu 1. decembra 2013 na
Svätoondrejské hody boli vo farskom kos-
tole sv. Ondreja vystavené relikvie apoš-
tolov (okrem sv. Jána) a dvanásta relikvia
patrila sv. Pavlovi. Od 15.00 hodiny sa
konalo Litánie ku všetkým svätým a pok-
lona. V krátkosti o apoštoloch:

1. Sv. Ondrej – býva zobrazuje sa so
šikmým krížom v tvare X, na ktorom bol
ukrižovaný. Bol bratom sv. Petra a bol
rybárom. Je patrónom rybárov, mäsiarov...

2. Sv. Bartolomej – hlásal evanjelium
v Indii a Mezopotámií, na maľbách sa
zobrazuje pri ňom nôž a zodratá koža
(vlastná). Je patrónom mäsiarov, kni-
hárov, obuvníkov...

3. Sv. Jakub starší – bol bratom sv.
Jána Evanjelistu. Zobrazuje sa s palicou, v
pútnickom oblečení. Je patrónom
Španielska, pútnikov,lekárnikov... 

4. Sv. Jakub mladší – bol prvým
biskupom jeruzalemským. Zobrazuje sa
so zástavou, valchou. Je patrónom
valchárov, klobučníkov...

5. Sv. Juda Tadeáš – bol bratom
Jakuba mladšieho. Zobrazuje sa s
kyjakom, sekorou a je ochráncom
beznádejných.

6. Sv. Matúš – Levi, bol mýtnikom.
Jeho symbolmi sú sekera, halapartňa,
mešec. Je patrónom účtovníkov a
daňových úradníkov...

7. Sv. Pavol – apoštol národov, bol vo
väzení sťatí. Zobrazuje sa s mečom a kni-
hou v ruke.

8. Sv. Peter – Šimon, bol rybárom v
Betsaide. Bol ukrižovaný vo Vatikáne dolu
hlavou. Jeho symbolmi sú kľúče a kniha.
Je patrónom pápežov, rybárov,
stroskotancom...

9. Sv. Filip – bol apoštolom z
Betsaidy. Zobrazuje sa s palicou v tvare T.
Je patrónom klobučníkov.

10. Sv. Šimon – Horlivec. Zobrazuje sa
s pílou, sekerou alebo mečom. Je
patrónom tkáčov, murárov...

11. Sv. Tomáš – bol rybárom. Jeho
symbolmi sú kameň, oštep, srdce. Ja
patrńom kamenárov, robotníkov,
tesárov...

12. Sv. Matej – za apoštola bol
zvolený losom za Judáša Iškariotského.
Jeho symbolmi sú kameň, sekera, hala-
partňa, kríž. Je patrónom mäsiarov, reme-
selníkov, cukrárov, krajčírov...

(Z knihy Ľ. Chmelár-Hlohovský: Slovenská
ikonografia, 2010)
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90 roční
Veronika Jakubcová
Anna Pošteková
Magda Čimborová

80 roční
Františka Kopásková
Pavol Kopásek
Anna Kováčová

75 roční
Otília Kasajová
Emil Capek
Anna Kuljovská
Ondrej Kuljovský 

Justína Jakubcová
Štefánia Jozefíková
Mária Švaňová

70 roční
Miroslav Poštek
Justína Škrobianová
Margita Kasajová
Magda Konárová
Anna Šarláková
Štefan Nevedel
Verona Lehocká
Justína Vaňovcová
Oľga Mináriková
Oľga Gašperová

J U B I L A N T I
november – december 2013

M A T R I K A
NARODENÍ
Teo Mikoláš, Šimon Tvrdý, Matej 
Droščák, Simona Šadláková, Natália
Bakalová, Michaela Gavlasová, 
Eliška Slaná, Samuel Delinčák, 
Nina Ševčíková

ÚMRTIA
Stanislav Vančo, Katarína 
Murgašová, Marcel Murgaš, 
Pelágia Kopásková, Agnesa 
Gavláková, Štefan Šadlák, Ján 
Chlasták, Františka Škerenčáková, 
Pavlína Gavenčiaková, Mária 
Goliášová, Jozef Kasaj, Emília 
Gavlasová

V utorok 29. októbra 2013 sa na Mestskom úrade v Krásne konalo druhýkrát v tomto roku slávnostné uvítanie naj-
menších obyvateľov mesta Krásno nad Kysucou. Oficiálne bolo uvedených do rodiny nášho mesta 21 detí. Sú to tieto
detičky: Simona Čimborová, Vivien Jakubcová, Nikolas Pišoja, Tobias Škereň, Ema Gavendová, Miloš Karcol,
Matúš Stano, Adrián Smržo, Adrián Kanis, Miroslav Jarabica, Mathias Božoň, Dominik Bielčík, Jakub Lastovica,
Matúš Šustek, Timea Cyprichová, Eliška Šimášková, Mia Macková, Branislav Karovič, Samuel Lastovica, Agáta
Kolembusová, Tomáš Kuljovský. V úvode programu sa predstavili deti z MŠ – Prvosienka, ktoré si pripravili veselé
pesničky a básničky. Program obohatili aj žiaci ZUŠ Krásno nad Kysucou hrou na hudobné nástroje a spevom.
Svojím programom vyčarili úsmev na perách mamičiek. Nasledoval slávnostný akt, ktorý viedol primátor mesta
Jozef Grapa. Vo svojom príhovore prítomným rodičom a hosťom zablahoželal a deťom a ich rodičom poprial všetko
najlepšie hlavne zdravie, veľa optimizmu a trpezlivosti pri výchove svojich ratolestí. Každá mamička dostala darček
od Mesta Krásno nad Kysucou osušku pre dieťatko, Pamätný list a ružičku. Všetci rodičia, prevažne mamičky sa
zapísali do Pamätnej knihy Mesta Krásno. Na záver si všetci urobili spoločnú fotografiu s primátorom mesta. Celú
slávnosť si budú môcť rodiny pripomínať na fotografiách a DVD, ktoré im daroval MsÚ. JĎ

Primátor sa stretol s najmenšími občanmi

Prezentácia deviateho CD 
Kysuckého prameňa u nás

Pani 
Veronika Jakubcová 
oslávila 90 rokov

Dňa 30. novembra 2013 sa krásneho ži-
votného jubilea 90 rokov dožila naša spolu-
občianka pani Veronika Jakubcová. Pri
takejto významnej udalosti ju navštívil za
Mesto Krásno nad Kysucou primátor spolu
s pracovníčkou sociálneho oddelenia.
Zablahoželal jej  a poprial ešte zdravie a
silu do ďalších dní. Jubilantka si prevzala z
rúk primátora darček a kyticu a podpísala
sa do pamätnej knihy mesta. JĎ

V piatok dňa 15. novembra 2013 v Krásne nad
Kysucou slávnostne Kysucký prameň z Oščadníc
pokrstil svoje 9 CD album pod názvom Kysucký prameň
z Oščadnice & Martin Čerňanský 9. Zásluhu na tom,
aby tento album vznikol, má kapelník Jozef Smolka.
Mesto Krásno v spolupráci s Českoslovenkou televíziou
Šlágr TV pripravilo pre svojich občanov ako aj ďalších
priaznivcov ľudovej hudby vystúpenie populárneho
KYSUCKÉHO PRAMEŃA z Oščadnice.

Priaznivci tejto ľudovej hudby prišli za Kysuckým
prameňom nielen z Kysúc, ale aj z Dolného Kubína,
Kežmarku a ďalších miest. Trojhodinový maratón
ľudovej hudby dvíhal zo sedadiel všetkých prítomných.
Hosťom piatkového večera bola moravská skupina z
Oslavan Naživo. Súčasťou tohto podujatia bol aj krst 9.
CD a práve duo Naživo otec Ján Šauer so synom
Antonínom sa stali  „krstnými otcami“. CD sa krstilo,
len čerstvou pramenitou vodou z Oščadnického
prameňa. Foto: 3x Milan Čimbora
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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.,
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

10 KrásňanZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňanská desiatka 30. ročník
Na jubilejnom 30. ročníku Krásňanskej desiatky, ktorý sa
konal 10. novembra 2013 sa zaregistrovalo 184 preteká-
rov zo Slovenska, Česka a Poľska. Slnečné 9 stupňové
počasie sa držalo po celý deň. Skôr ako odštartovala
hlavná súťaž – „Beh na 10 kilometrov“ bola pripravená aj
súťaž pre deti. Mladší žiaci 7–10 rokov bežali na jeden
kilometer a žiaci 11–14 rokov na tri kilometre. Beh bol
odštartovaný 10 minút pred hlavnou súťažou a odštarto-
val ich primátor mesta Jozef Grapa. O organizáciu sa
postaralo Centrum voľného času pri ZŠ Mládežnícka v
Krásne a celá táto akcia patrila do projektu podporeného
ŽSK. Štart hlavného behu bol presne o 10.00 hodine a
primátor mesta bežcom poprial rýchle nohy a povzbudil
ich, aby bol prekonaný traťový rekord z roku 1991 (traťo-
vý rekord drží Milan Slivka, časom 30,52). Po polhodine
sa začali objavovať na štadióne prví bežci, no traťový
rekord nepadol. Prvý v cieli bol Lukáš Ďurec časom
34,03.

Poďakovanie patrí: Mestu Krásno nad Kysucou, členom
organizačného výboru – J. Kubalovi, M. Bukovej, M.
Čaradovej, J. Bukovému, M. Ďuranovi, F. Jesenskému,
M. Jozefíkovi, M. Pagáčovi, V. Zátekovi. 
Sponzori: Žilinský samosprávny kraj, SEVAK, a.s.
Žilina, Mäsiarstvo Pavol a Rudolf Buchta, Alltack, s.r.o.
Raková, ALU METAL, s.r.o. Krásno, Jaroslav Maslík,
STAS, s.r.o. Krásno, Montáža, s.r.o.Krásno, LP – exposys-
tém Krásno, ILSTAV, s.r.o. Krásno, Božena Ďurčanová,
Mgr. Rudolf Maslák, Potraviny Peter Ďurana.

VÝSLEDKY
Kategória muži do 39 rokov
1. 88 Lukáš ĎUREC 1990 Plevník 0:34:03 
2. 68 Marek CHRASTINA 1997 1.bež.Jablun. 0:34:58
3. 103 Ján HOLIGA 1977 KBL Martin 0:35:23 
4. 33 KUPKA Anton 1976 KKM Čadca 0:35:43 
5. 122 GORDÍK Martin 1975 Žilina 0:37:05 
6. 38 KLUČIARIK Ján 1994 MK ŠS AK KNM. 0:37:59 
7. 153 TRUBAN Michal 1983 Kys. Lieskovec 0:38:16 
8. 123 PONECHAL Andrej 1977 Žilina 0:38:42 
9. 47 DELINA Daniel 1980 1.Bež. Jablunkov 0:38:57 
10. 148 HUDEC Štefan 1979 Radoľa 0:39:05 
11. 140 DRAHNÁK Ján 1986 Krásno 0:39:18 
12. 156 KULLA Robert 1987 Čadca 0:39:33 
13. 132 PEKNÝ Lukáš 1993 MK Rajec 0:40:10 
14. 100 KULJOVSKÝ Rudolf 1986 Krásno 0:40:31 
15. 184 GAJDOŠÍK Miroslav 1977 Žilina 0:40:38 
16. 167 KUBÁNY Michal 1980 MPR ZA 0:40:40 
17. 172 KUČAK Ľuboslav 1974 Čadca 0:40:41 
18. 40 TAKÁČ Daniel 1992 Čadca 0:40:43 
19. 162 MELIŠ Pavol 1992 Krásno 0:40:48 
20. 139 KADLUBEC Martin 1982 Čadca 0:40:50 

Muži od 40 do 49 rokov 
1. 69 WRUBEN Tomáš 1973 PL 0:34:29 
2. 76 ROLKO Robert 1967 ŠKP Žilina 0:34:42 
3. 121 TICHÝ Peter 1969 KNM 0:35:28 
4. 60 KLUZC Miroslav 1970 Jablunkov 0:35:36 
5. 77 KOLEDA Zdeno 1971 MK Rajec 0:35:44 

Muži od 50 rokov
1. 64 MARTYNEK Ladislav 1959 Mosty u Jablunkova 0:38:13 
2. 67 SLONEČEK Roman 1959 MK Seitl Ostrava 0:38:27
3. 191 KUBO Anton 1959 MŠK KNM 0:38:56
4. 74 VOJTEK Miloš 1961 CIS Žilina 0:39:38 
5. 87 KEMKA Jozef 1961 Bytča 0:40:20 

Ženy do 34 rokov
1. 92 VITKOVÁ Adriana 1982 K.N.M. 0:37:21 
2. 106 ESENTIEROVÁ Adela 1988 Balaž Extremet TEA
OS Ostrava 0:38:37 
3. 58 HUDEKOVÁ Andrea 1982 Krásno 0:42:40
4. 85 BELIANSKA Erika 1999 Štiavnik 0:43:42 
5. 23 JAROŠOVÁ Michaela 1997 MKŠ KNM 0:44:17  

Ženy od 35 rokov 
1. 89 POCHYBOVÁ Alena 1972 K.N.M. 0:40:59 
2. 91 BALOŠÁKOVÁ Anna 1961 Stará Bystrica 0:42:18 
3. 62 SZOTKOVSKA Lucie 1977 0:42:35 Mosty u Jablunkova
4. 45 BIELESZOVÁ Miluše 1966 1.bež.Jablunkov 0:47:03 
5. 129 PAWLUSOVÁ Alena 1977 Hory Kysúc 0:47:20 
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Organizačný tím
Krásňanskej desiatky

Krásňanskí bežci
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