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Prvý Krásňan sa narodil 4. januára 2015
Dňa 4. januára 2015 sa narodil v nemocnici v Čadci prvý občan nášho mesta Oliver Ševčík. Šťastní rodičia Olivera
sú Juraj a Zuzana Ševčíkovci. Je to ich druhý potomok. V stredu 4. februára 2015 navštívili mladú rodinu primátor
mesta Ing. Jozef Grapa a Mgr. Dagmar Labáková z oddelenia kultúry. Šťastnej mamičke popriali veľa zdravia,
lásky a veľa trpezlivosti pri výchove malého Olivera. Mladej rodinke odovzdali finančnú hotovosť a malému
Krásňanovi priniesli kozmetický balíček. Oliver bol čerstvo napapaný, tak sa predviedol ako krásne a spokojné
bábätko. Návšteva netrvala dlho, aby nenarušili denný rytmus drobčeka a maminka sa na záver návštevy podpí-
sala do Pamätnej knihy mesta. DL

1/2015 Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou Nepredajné

Mestský ples sa vydaril
na výbornú

Magická sedmička – siedmy ples, siedmeho februára o
siedmej hodine večer začal primátorský pár, ktorý privítal pri
vstupe do sály všetkých zúčastnených a potom za sprievodu
Štrausovho valčika otvorili ples tancom. Zábava v sále bola
super a gradovala vďaka kapele Splyt band, ale hlavne hos-
tia večera – Peter Bažík a Števo Hruštinec prispeli k zábave.
Peter Bažík nielen zaspieval, ale v prídavku zahral aj na hus-
liach a Števo Hruštinec pomohol moderátorke večera vyloso-
vať tombolu, ktorá bola aj tento rok veľmi bohatá. Oproti
iným rokom výťažok z tomboly má charitatívny zámer.
Peniažky, ktoré sa vybrali, poputujú na pomoc nášmu
občanovi M. Jedinákovi na prestavbu bezbariérového
vchodu do domu. Na záver tomboly boli peniažky odovzdané
primátorovi J. Grapovi, ktorý je gestorom celej akcie a ako
povedal, sám dohliadne na úspešné dokončenie celého
zámeru. DL
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Uznesenia z mestského zastupiteľstva zo dňa 10. decembra 2014

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2015

                        Blažkov    Krásno   Kalinov
Marec                  23.             24.                    25.
Apríl                    27.             28.            29.

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

Uzn. č. 71/2014 – MZ schvaľuje zapisovateľku – A.
Gavlasovú, návrhovú komisiu – V. Buchtu, Mgr. M.
Ďurišovú, overovateľov P. Šurába, Mgr. M. Ondruška
a program ustanovujúceho zasadnutia MZ.
Uzn. č 72/2014 – Mestské zastupiteľstvo:
a) berie na vedomie
1/ výsledky voľby primátora a volieb do mestského
zastupiteľstva
2/ vystúpenie novozvoleného primátora
b) konštatuje, že
1/ novozvolený primátor mesta Ing. Jozef Grapa zložil
zákonom predpísaný sľub primátora mesta
2/ zvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupi-
teľstva: Vojtech Buchta, Mgr. Margita Ďurišová, Mgr.
Milan Jesenský, Miloš Lastovica, Mgr. Jozef Mozol, Mgr.
Martin Ondruška, Jaroslav Pagáč, Peter Šuráb.
Uzn. č. 73/2014 – MZ schvaľuje komisie a sobášiacich:
Kultúrna komisia a školstvo: Jaroslav Pagáč – predse-
da, Janka Šusteková, Marián Šustek, Mgr. Martin
Ondruška, Mgr. Jozef Mozoľ, Mgr. Gabriela Bírová,
Mgr. Dagmar Labáková 
Komisia sociálno bytová: Vojtech Buchta – predseda,
MUDr. Peter Zapletal, Marta Buková, Mgr. Margita
Ďurišová, Estera Chilá
Komisia finančná: Ing. Vladimír Kormanec – predseda,
PhDr. Marta Jozefíková, Ing. Janka Tvrdá, Stanislav
Sýkora
Komisia športová: Ján Zátek – predseda, Peter Šuráb,
Miloš Lastovica, Ján Horniačik, Miroslav Škrobian,
Sobášiaci: Mgr. Milan Jesenský, Jaroslav Pagáč
Uzn. č. 74/2014 – MZ schvaľuje plat primátora podľa
zákona č. 253/1994 par. 3 a 4 odst. 2, zvýšený o �polovicu.
Uzn. č. 75/2014 – Mestské zastupiteľstvo:
1. schvaľuje, že za primerané použitie Zákonníka práce
považuje prístup, keď primátorovi Mesta Krásno nad
Kysucou prináleží nárok na dovolenku v rovnakom roz-
sahu ako zamestnancovi Mesta Krásno nad Kysucou
odmeňovaného podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2. poveruje primátora Mesta Krásno nad Kysucou, aby
doplnil pracovný poriadok Mesta Krásno nad Kysucou
o ustanovenie: „Primátor mesta má nárok na dovolenku
v rovnakom rozsahu ako zamestnanec mesta odmeňo-
vaný podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.“
Uzn. č. 75/2014 – MZ súhlasí s umiestnením a vybudo-
vaním bezdrôtovej technológie v bezlicenčnom pásme 
5 GHz na televíznom vysielači v osade u Sýkorov pre
JM Tech, s.r.o. Struhy 1314, 023 02 Krásno nad Kysucou
za ročný poplatok 1,-Euro za účelom poskytovania
internetových služieb pre občanov bývajúcich v osa-
dách Sýkorov a Macurov.
Uzn. č. 76/2014 – MZ schvaľuje dodatok k zmluve o pre-
nájme priestorov fitnescentra a to: z nájomcu Tomáš
Rábik, Žilina, na nájomca: SunGym, s.r.o. J. Fándlyho
2163/9, 010 01 Žilina. Ostatné náležitosti zmluvy
o nájme ostávajú nezmenené.

Uzn. č. 76/A/2014 – MZ schvaľuje podľa § 9a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného
na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom časti pozemku p.č. 
KN-E 9410/1 – ostatné plochy, o výmere cca 5 m2, vede-
ného na LV 3396 do nájmu – SunGym, s.r.o. J. Fándlyho
2163/9,010 01 Žilina za cenu 10,-Eur/rok v zmysle ust. 
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu umiestnenia billboardu.
Uzn. č. 77/2014 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov p.č.
KNC 44/101 – zastavané plochy o výmere 20 m2 a p.č.
KNC 44/102 – zastavané plochy o výmere 19 m2 spolu
za cenu 1,-Euro do výlučného vlastníctva nadobúdateľa
Ervína Hamzič, 023 02 Krásno nad Kysucou 1710,
v zmysle ust. § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
prípad hodný osobitného zreteľa – vstupy do bytových
domov. Náklady spojené s prevodom vlastníctva hradí
kupujúci.
Uzn. č. 78/2014 – MZ schvaľuje podľa §9a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel
nájom svojho dočasne prebytočného majetku vedeného
na liste vlastníctva 3396 v k.ú. Krásno nad Kysucou,
nachádzajúcom sa v intraviláne mesta z dôvodu hodné-
ho osobitného zreteľa prenájom časti pozemku p.č. 
KN-E 9433/2 – ostatné plochy, o výmere cca 10m2,
vedeného na LV 3396 do nájmu – Štefan Škorvaga, 023
02 Krásno nad Kysucou 1228 za cenu 1,-Euro/rok
v zmysle ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa z dôvodu uskladnenia dreva
do 30. 6. 2015.
Uzn. č. 79/2014 – MZ schvaľuje úpravu rozpočtu podľa
predloženého návrhu.
Uzn. č. 80/2014 – MZ schvaľuje VZN o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2015.
Uzn. č. 81/2014 – MZ schvaľuje VZN 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.
Uzn. č. 82/2014 – MZ schvaľuje VZN o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ na dieťa
MŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn. č. 83/2014 – MZ schvaľuje VZN o prideľovaní
a hospodárení s nájomnými bytmi vo vlastníctve Mesta
Krásno nad Kysucou.
Uzn. č. 84/2014 – VZN o spôsobe náhradného zásobova-
nia vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
Uzn. č. 85/2014 – MZ schvaľuje Zásady rozpočtového
hospodárenia Mesta Krásno nad Kysucou.
Uzn. č. 86/2014 – MZ schvaľuje stanovisko Mestskej kon-
trolórky k návrhu rozpočtu Mesta Krásno nad Kysucou
na rok 2015.

Uzn. č. 87/2014 – MZ schvaľuje rozpočet Mesta Krásno
nad Kysucou na rok 2015.
Uzn. č. 88/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu prija-
tých opatrení z kontrol uskutočnených v rokoch 2013-
2014.
Uzn. č. 89/2014 – MZ berie na vedomie kontrolu plne-
nia uznesení od roku 2008-2013.
Uzn. č. 90/2014 – MZ ruší uznesenie č. 124/2012 
a č. 4/2014.
Uzn. č. 91/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestského
zastupiteľstva na I. polrok 2015.
Uzn. č. 92/2014 – MZ schvaľuje Plán práce mestskej
kontrolórky na I. polrok 2015.
Uzn. č. 93/2014 – Mestské zastupiteľstvo
a/ odvoláva náčelníka mestskej polície p. Romana
Felszeghyho, bytom 023 04 Stará Bystrica č. 670 ku dňu
30. 11. 2014
b/ menuje Miroslava Krenžela, bytom Horelica, 022 01
Čadca do funkcie náčelníka mestskej polície v Krásne
nad Kysucou od 11. 12. 2014 bez nároku na finančnú
kompenzáciu.
Uzn. č. 94/2014 – MZ schvaľuje komisie na vykonanie
inventarizácie majetku mesta k 31. 12. 2014
Uzn. č. 95/2014 – Mestské zastupiteľstvo
a/ schvaľuje založenie mestského podniku Krásno n ad
Kysucou, s.r.o., ktorým jediným spoločníkom a zakla-
dateľom je Mesto Krásno nad Kysucou, so sídlom ul. 1.
mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.
b/ MZ schvaľuje Mariána Šusteka konateľom mestské-
ho podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o., so sídlom ul. 1.
mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou.
Uzn. č. 96/2014 – MZ schvaľuje správy o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
v ZŠ Mládežnícka, ZŠ s MŠ Kalinov, MŠ Lesnícka a ZŠ
Blažkov za školský rok 2013/2014.
Uzn. č. 97/2014 – MZ schvaľuje úpravu poškodenej
cesty na Ul. SNP.
Uzn.č. 98/2014 – MZ schvaľuje zmenu v zásadách
odmeňovania poslancov MZ v Krásne nad Kysucou
a to v čl. 2 Odmeny poslancov v bode 1 písm. a) zmenu
výšky odmeny na 71,23 Eur v hrubom.
Uzn. č. 99/2014 – MZ schvaľuje odmenu vo výške jed-
ného mesačného platu pre zástupcu primátora a mest-
skú kontrolórku.
Uzn. č. 100/2014 – MZ neschvaľuje žiadosť Bystrička
o odpustenie nájmu.

Počet obyvateľov v Krásne nad Kysucou sa znížil o 5
občanov. Odhlásených občanov bolo 60, čo je o 25
menej ako minulý rok, prihlásených občanov bolo 62, čo
je o 2 menej ako rok predtým. 

Počet novonarodených detí rastie a v minulom roku
sa narodilo 71 detí, z toho 35 chlapcov a 36 dievčat, čo
je o 15 viac ako v minulom roku. 

Počet úmrtí klesol a v minulom roku zomrelo 53
občanov, z toho 27 mužov a 26 žien, čo je o 10 menej
ako rok predtým. 

V  roku 2014 sa zosobášilo 44 párov, čo je o 21
sobášov viac ako v roku 2013.

V našom meste žije 6 občanov, ktorí majú nad 90
rokov a najstaršou občiankou je občianka, ktorá sa v
minulom roku dožila 95 rokov. 

Priemerný vek občanov v Krásne je 37,63 rokov a
oproti minulému roku priemerný vek sa zvýšil o 0,63
roka.

Mesto Krásno nad Kysucou pridelilo v roku 2014 –
15 nových súpisných čísiel na nové stavby, čo je o 7
menej ako rok predtým. 

Počet vydaných rybárskych lístkov klesol oproti roku
2013 o 12 kusov. V roku 2014 bolo vydaných 63 – 3 a 1
ročných rybárskych lístkov.

Rok 2014 bol útlmový i pre začatie nových stavieb,
keď v roku 2014 bolo vydaných len 31 stavebných 
povolení, čo je o 9 menej ako rok predtým. 

Taktiež klesol počet kolaudačných rozhodnutí, bolo
vydaných len 19, čo je o 22 menej ako rok predtým.
Klesol i počet ohlásení drobných stavieb bolo vydaných v
roku 2014 – 46 súhlasov k ohláseniu drobných stavieb,
čo je o 4 menej ako v roku 2013. 

Klesol počet územných rozhodnutí, ktorých bolo
vydaných len 6, čo je pokles o 3 oproti roku predtým.
Taktiež počet rozkopových povolení bol menší v roku
2014 bolo vydaných 5 rozkopových povolení, čo je o 6
menej oproti predošlému roku.

V roku 2014 bolo umiestnených 8 dôchodcovo v
Dome s opatrovateľkou službou v Krásne a v ostatných
domovoch dôchodcov– 22 občanov. 

V detských domovoch máme umiestnených 6 detí.
Mesto v spolupráci s ostatnými subjektmi zabezpečuje
57 občanom odkázaných na pomoc inej osoby opa-
trovateľskou službou.

Život v meste možno
na začiatku roka 
hodnotiť i podľa 
štatistických údajov
za minulý rok



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.
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Nový rok 2015

Výročná členská schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru Krásno nad Kysucou

Dňa 18. januára 2015 sa v reštaurácii Kolkáreň konala
výročná členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Krásno nad Kysucou. Na výročnej schôdzi sa zúčastnili
vzácni hostia: primátor mesta Ing. Jozef Grapa, člen okres-
ného výboru DPO a zaslúžilý člen pán Ladislav Dedič,
okresný veliteľ DPO p. František Žilka, delegácia z DHZ
Oščadnica vedenú jej predsedom Miroslavom Kozom,
delegáciu DHZ Klubina vedenú Ladislavom Šimaškom a
taktiež správcovia našej farnosti. Túto schôdzu viedla
tajomníčka DHZ Krásno pani Janka Červinková, z dôvodu
ospravedlnenia sa nášho predsedu Štefana Plošticu, ktorý
bol v tom čase hospitalizovaný v nemocnici v Bratislave.
Na úvod bola prečítaná správa o činnosti nášho DHZ za
uplynulý rok 2014, v ktorej bola zhodnotená činnosť DHZ v
Krásne za uplynulý rok. Pani Janka Červínková poďakovala
nášmu primátorovi za podporu a finančné prostriedky pre

náš DHZ a finančné prostriedky na rekonštrukciu novej
hasičskej zbrojnice, ktorá sa nachádza v priestoroch
bývalej plynovej kotolne. Taktiež sa poďakovala mestské-
mu zastupiteľstvu a pracovníkom mestského úradu za
dobrú spoluprácu. Kontrolná a revízna komisia pod
vedením Pavla Jacka zhodnotila hospodárenie nášho DHZ
za uplynulý rok a stav financií na účte. Potom bol prečítaný
list doterajšieho predsedu pána Štefana Plošticu, v ktorom
sa oficiálne zo zdravotných dôvodov vzdal funkcie predse-
du DHZ. Na tejto výročnej členskej schôdzi bol zvolený nad-
polovičnou väčšinou hlasov nový predseda DHZ Krásno
nad Kysucou pán Marián Šustek. Novo zvolený predseda
sa v príhovore poďakoval za získanú dôveru a prisľúbil, že
túto funkciu bude vykonávať zodpovedne, svedomite a
aspoň tak, ako doterajší predseda pán Štefan Ploštica,
ktorý ju vykonával skoro 31 rokov. Ďalej v tomto príhovore
oboznámil prítomných, že v tomto roku oslávime 90.
výročie založenia nášho zboru. V diskusii vystúpil primátor
Ing. Jozef Grapa, ktorý sa poďakoval členom za prácu v
roku 2014 a vecnými darmi ocenil členov, ktorí sa najviac
podieľali na rekonštrukcii novej požiarnej zbrojnice a zaže-
lal do roku 2015 hodne úspechov a čím menej zásahov.
Veliteľ DHZ pán Peter Presalovič predniesol plán činnosti a
úloh na rok 2015. Uznesenie z tejto výročnej členskej
schôdze DHZ Krásno nad Kysucou prečítal pán Jozef
Kormanec a na záver sa všetkým poďakovala tajomníčka
DHZ Janka Červínková za účasť a dôstojný priebeh
výročnej členskej schôdze DHZ Krásno.

Dňa 29. decembra 2014 sa pri príležitosti výročnej
členskej schôdze dôchodcov a telesne postihnutých v
meste Krásno nad Kysucou primátor Ing. Jozef Grapa
zúčastnil slávnostného obedu a prevzatia ďakovného
listu od ZO Zväzu postihnutých civilizačnými choro-
bami, Jednoty dôchodcov na Slovensku a Slovenského
zväzu telesne postihnutých. Posedenie sa v príjemnej
atmosfére konalo v priestoroch reštaurácie Kolkáreň.

Členská schôdza dôchodcov aj s primátorom mesta

Nový rok 2015 sme privítali zábavou a tancom – 31. decembra 2014 sa stretli obyvatelia Krásna, aby privítali
Nový rok 2015. Do tanca im hrali DJi a pred polnocou prišiel obyvateľov pozdraviť aj primátor mesta Ing.

Jozef Grapa s príhovorom. Po jeho slovách už zaznelo len odpočítavanie a po ňom už očakávaný ohňostroj.
Ohňostroj bol za jasnej noci krásne vidno aj z okolitých kopcov, čo využili fotografi a vznikla tak aj táto krásna
fotografia. Potom sa tancovalo a zabávalo až do skorých ranných hodín a zábava to bola skutočne výborná.

Štedrá večera pre ľudí v núdzi
a bez domova s primátorom mesta

Už tradične ako v posledných rokoch býva zvykom,
pripravilo mesto na čele s primátorom Ing. Jozefom
Grapom pre 25 sociálne odkázaných a občanov bez
domova vianočnú večeru, resp. obed. Aj keď to nebolo
v kruhu rodiny, toto stretnutie sa uskutočňuje s láskou,
pochopením a nahrádza to, čo títo ľudia počas Vianoc
nezažívajú. Tentokrát sa stretnutie konalo 30. decembra
v priestoroch reštaurácie Kolkáreň a okrem
pracovníkov MsÚ sa ho zúčastnili aj ľudia ochotní
pomôcť druhým ľudom v núdzi.

VIANOČNÁ ATMOSFÉRA 2014

Už tradične sa vo vianočnom období vydávajú skupinky
detí sprevádzané staršími či dospelými kamarátmi ohlaso-
vať po našich mestách a dedinách radostnú zvesť o naro-
dení Krista. Koledníci sa stávajú poslami dobrej nádeje. Na
koledovanie detí z  Dobrej noviny sa každý teší. V  našom
meste chodili tieto deti do domácností na sviatok sv.
Štefana a  na sviatok Svätej rodiny. Po skupinkách
prichádzali s  radostnou zvesťou. Priniesli tak do rodín 
nielen dobrý pocit zo stretnutia, ale tiež potešenie z prítom-
nosti narodeného Krista, ktorého si mnohí pri vianočných
naháňačkách ťažko sprítomňujú. Deti mali koledovanie
vopred pripravené. A hoci sa zdalo, že tento rok sa im bude
v  dôsledku celkom teplého, ba až nezimného počasia
dobre vinšovať, opak bol pravdou. Práve počas vianočných
sviatkov sa vonku zozimilo a  na Štefana udreli celkom
obstojné mrazy. Nečudo, že deti putujúce z rodiny do rodiny
boli uzimené a  potešilo ich teplo domovov i  pohostenie,
ktoré im domáci pripravili ako odmenu. Všetci tak prežili
krásne vianočné sviatky. Tento rok sme si pripomenuli
dvadsiate výročie vzniku Dobrej noviny. Zároveň sa zúčast-
nila verejnej zbierky na podporu projektov pre africké kra-
jiny. V našej farnosti koledníci vyzbierali 3475 eur. 

LH

DOBRÁ NOVINA opäť
navštívila naše príbytky
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Rok 1325 pripomína čas, kedy
aj naše Krásno začalo existovať.
Hoci územie a archelogické
nálezy jemne poukazujú, že tu
život bol aj pred týmto rokom.
Podľa nálezov zisťujeme, že
cez naše územie prechádzali
alebo dokonca tu žili obrovské
mamuty. Archeológ Anton
Petrovský Šichman tu strávil
istý čas, aby preskumal nálezy
starých slovanských mohýl,
ktoré by dokázali, že tu bol
život aj pred rokom 1325.
Výskum bol však krátky a
dodnes nevieme, či mohyly
patrili našim slovanským pred-
kom. Kamenný idol, ktorý
archeológ objavil v jednej
mohyle, je dnes stratený. 
Stopy, ktoré by dokázali prí-
tomnosť ľudí na našom území
sú veľmi nejasné a preto spo-
mínaný rok a objavená listina
je prvým dokladom existencie
obývaného územia Krásna nad
Kysucou. 

1325 – rok, kedy sa začala písať história
Krásna nad Kysucou

JANUÁR
•Beh na lyžiach – Krásňanská stopa 2015 – 1. ročník
pretekov/31. január/

FEBRUÁR
•Mestský ples – 7. február 2015, Kolkáreň Krásno

•Športovec roka 2014 – 15. február 2015, Lapek

MAREC
•Galaprogram Deň učiteľov – o 13.00 h., 27. marec
2015

APRÍL
•30. apríl – Stavanie Mája – vystúpenie Ženskej fol-
klórnej skupiny, Foklórneho súboru Drevár pred
mestským úradom

MÁJ
•10. máj – Deň matiek, program venovaný všetkým
mamám
•Stretnutie zaľúbených na moste Lásky
•31. máj – Váľanie Mája
•15. 5. – 30. 7. – Žena a dieťa, tématická výstava

JÚN
•21. jún – Svätojánsky jarmok na námestí s fontánou 
•Výstava prác absolventov Základnej umeleckej
školy v Krásne nad Kysucou

JÚL
•Promenádne koncerty – konať sa budú každú
nedeľu od 18.00 hodiny
•História na kolesách – stretnutie veteránov Beskyd
Reallye a prehliadka starých áut a motocyklov
•Hokejbalový turnaj – O pohár primátora mesta
•Tenisový turnaj – O pohár primátora mesta
•Letné kino – Júl/August, bude sa konať vždy v
sobotu o 21.00 hodine

AUGUST
•Vystúpia všetky súbory a kapely z Krásna a okolia
júl – august
•28. – 30. august 2015 – Dni mesta Krásna, 690.
výročie prvej písomnej zmienky o meste – tradičná
sv. omša na námestí, bohatý kultúrny program, 
v ktorom vystúpi historická rytierska skupina,
domáce skupiny a súbory a hosťom večera bude
Adam Ďurica
•Športovanie na cyklotrase – zábavno–súťažné
popoludnie na cyklotrase pre rodiny 
•Thaiboxing promotion
•Hasiči – okresná súťaž v požiarnom útoku

SEPTEMBER
•Gospelové Kysuce – 2-dňový maratón gospelovej
hudby 5. – 6. septembra 2015

OKTÓBER
•Koncert ku príležitosti Úcty k starším  – pre senio-
rov, vstup zdarma

NOVEMBER
•Krásňanská desiatka – 32. ročník bežeckých prete-
kov na 10 km

DECEMBER
•Krásňanské hody – 29. november 2015
•Mikulášska nádielka – stretnutie detí s Mikulášom
spojené s programom
•Silvester v uliciach – program a spoločné privíta-
nie Nového roka pred DK

KALENDÁRIUM 2015

V roku 1325, krajinský sudca a kastelán
považsko-bystrického hradu Alexander dal

Jánovi Petzoldovi do dedičnej držby opustenú dedinu
Krásno, ktorú sa nepodarilo doosídliť jej
predchádzajúcemu majiteľovi Petrovi Intezovi9

(udelenie dedičného richtárstva pre Petra Inteza, teda
zakladacia listina, nie je známa). 

Ján Petzold bol zároveň dedičným richtárom mesta
Žiliny. Osadu Krásno mal vystavať a slobodne sem
priviesť obyvateľov. Nespomínajú sa tu práva
dedičného richtára, ani lehota, ktorú mali mať
novoosadníci. Budúci obyvatelia mali platiť iba ročný
cenzus (daň) desať penzí dobrých viedenských
denárov, z iných dávok a povinností boli vyňatí.
Hranice Krásna boli zrejme určené už v donácii pre
Petra Inteza. Ako vyplýva z neskorších listín, boli to
skoro celé stredné a horné Kysuce.

V roku 1352 (29. júna) daroval Ľudovít I. Krásno
nad Kysucou za verné a „nespočetné“ služby
magistrovi Dominikovi zvanému Mačka, synovi Jána.
Dominik Mačka bol sedmohradský vojvoda, ktorý s
Ondrejom, synom Lacka, špánom Silkulov a
sedmohradským vojvodom, bojoval proti Tatárom a
Rusínom. Krásno, ktoré sa vtedy rozkladalo od
prameňa rieky Kysuca po Kysucké Nové Mesto, dostal
spolu so svojim bratom Ivankom.

Už 14. septembra roku 1352 však Krásno zmenilo
majiteľa. Dominik s Ivankom „pre nejaké ťažkosti a
nevyhnutnosti, ktoré ich trápia“ predali Krásno za
1000 zlatých Mikulášovi, synovi Mikuláša, syna
Odiara, dedičnému richtárovi zo Žiliny.11 Mikuláš
bol v roku 1361 právoplatne ustanovený do držby
Krásna, a to sa tak stalo trvalou súčasťou majetkov
žilinského dedičného richtárstva. (listina na obrázku
hore)

V roku 1325 v prvej písomnej zmienke je uvádzané
naše mesto ako Krasna. V roku 1352 sa píše ako Crassna.
Tento názov sa udržal až do roku 1508, kedy sa zmenil
na Krasno. V roku 1773 sa obec nazývala Krászno, v 1786
Kraszan. V 19. storočí je zaznamenaných najviac zmien
– v roku 1808 Kiszucza-Krászno, čiže Kysucké Krásno, v
1863 Kiszucakraszno, v 1873 Ujkrászno, v 1877 Krasznó, v
1881 Nové Krásno a v 1898 Krászno. Išlo len o malé
rozdiely, ale už sa objavuje dôležitý prívlastok, že sa
jedná o Krásno nachádzajúce sa na Kysuciach. V roku
1907 sa názov Karászno používal v úradnom styku do
roku 1918 a od roku 1920 získal slovenskú podobu
Krasno. Názov Krásno nad Kysucou sa začal používať od
roku 1927. ĽP

(In: Ľ. Podoláková: Krásno nad Kysucou – Prechádzky
storočiami, Magma 2006)

Prvá písomná zmienka o Krásne nad Kysucou

Listina je datovaná do 14. septembra 1352, v tom čase sa Krásno uvádzalo
pod názvom Crassna. (Zdroj: http://mol.arcanum.hu, MOL 87274)
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ČAS KARNEVALOV A FAŠIANGOV...

Deti v MŠ Michálkov – Krásno na
skvelom karnevale sa v piatok 13.
februára 2015 konal fašiangový kar-
neval. Prekrásne masky (čarodejni-
ca, spiderman, lekárka, víly, červená
čiapočka, ...), výzdoba, bohaté
stoly – to všetko umocnilo výbornú
náladu všetkých prítomných.
Nechýbalo ani chutné občerstvenie a
pre každú masku odmeny. Zaslúžili
si ich právom. Deti sa stretli aj spolu
so svojimi rodičmi a prežili s nimi
krásne dopoludnie plné tanca a
zábavy s programom, na ktorý tak
rýchlo nezabudnú.

Vážení spoluobčania,
snahou vedenia mesta je zabezpečiť čo najlepšie podmien-
ky pre separovanie odpadu a tak znížiť množstvo tuhého
komunálneho odpadu (TKO), ktorý je potrebné odviesť na
skládku. Separovaním chceme chrániť životné prostredie,
ale aj ušetriť všetkým nám peniaze za odvoz a skládkova-
nie. Aj napriek našej snahe, sa rok čo rok zvyšuje množstvo
TKO a v súčasnosti mesto okrem platby od občanov musí
raz takú sumu doplatiť za odvoz a skládkovanie tohto
odpadu. Ak nebudeme disciplinovaní a neznížime množ-
stvo TKO, budeme musieť rapídne zvýšiť ceny alebo zvýšiť
dotáciu z mestského rozpočtu na likvidáciu odpadu, pri-
čom tieto peniaze budú chýbať na iné činnosti v rámci
mesta. Preto Vás prosíme o zvýšenie úsilia pri separácii
odpadu i dodržiavania disciplíny čo do nádoby na TKO
kladieme, pretože každý kilogram navyše musí mesto
zaplatiť správcovi úložiska odpadu. 
Medzi najstaršie a najpoužívanejšie metódy zhodnocovania
biologických rozložiteľných komunálnych odpadov patrí
kompostovanie. Kompostovanie je prírode najbližší spôsob,
ako nakladať s organickými zbytkami.
Slama, tráva, seno, burina, kvety, lístie, šupky z ovocia a
zeleniny a iné zvyšky z kuchyne a záhradky môžu byť
mikroorganizmami rozložené a vytvoria kvalitný humus,
ktorý je prírodným hnojivom, bohatým na živiny. Pôde tak
vrátime to, čo sme pri pestovaní plodín z nej odčerpali.
Ušetríme veľké množstvo komunálneho odpadu ukladané-
ho na skládky odpadov a tiež poplatky za odvoz odpadu.
Upozorňujeme občanov, že ak sa v nádobách na TKO bude
nachádzať i odpad, ktorý má byť separovaný, smetná nádo-
ba nebude vyprázdnená až do doby, kedy tento odpad
z nej nebude odstránený. V najbližšej dobe chceme roz-
miestniť ďalšie nádoby na separovaný zber i zakúpiť nové
vrecia, a tak uľahčiť manipuláciu s vyseparovaným 
odpadom. Občania, ktorí majú pocit, že je potrebné 
umiestniť nádoby na separovaný odpad i v ich lokalite,
oznámte to pracovníkom prevádzky, ktorí posúdia mož-
nosť ich umiestnia ako i odvozu.
Dúfam, že i táto výzva napomôže znížiť množstvo TKO
tak, aby sme ušetrili všetci a nemuseli nadarmo s odpadom
do nádob sypať obrazne povedané i eurá, ktoré Vy alebo
obec musí zaplatiť pri skládkovaní. To, či budeme žiť v čis-
tom a zdravom životnom prostredí a zároveň nebudeme
zvyšovať náklady na likvidáciu odpadu, závisí od každého
jedného z nás a nášho prístupu k vytváraniu a nakladaniu
s odpadmi.

Svetoznáma skupina Diabolské husle Berkyho Mrenicu
zavíta dňa 18. marca 2015 do Krásna nad Kysucou, kde sa
predstaví divákom. Kto videl vystúpenie tejto vynikajúcej
skupiny, určite navštívi toto vystúpenie, dá sa unášať nielen
cigánskymi melódiami, ale i  rôznymi čardášmi, ktoré
divákov dostávajú do varu. Nestáva sa často, aby takáto
skupina zavítala na Kysuce, ale vďaka koncertnej šnúre,
ktorú robí po Slovensku sa podarilo organizátorom
zabezpečiť vystúpenie i  v  Krásne, ako jedinému na
Kysuciach. 

18. marca 2015 o 18.00 hod. 
v Dome kultúry v Krásne nad Kysucou

Nevyhadzujme eurá do smetnej
nádoby

Vdetskom centre RIO sa konali hneď dva karnevaly
v mesiaci február. Aj tie najmenšie detičky sa

zabávali a tancovali s rozprávkovými bytosťami v
krásnych priestoroch. Každé dieťa dostalo sladkú odmenu
a losovala sa aj tombola. 

Do budúcna sú pripravené nové zaujímavé
podujatia. Detské centrum je obľúbeným miestom

pre najmenších, ale aj pre mamičky, ktoré sa môžu s
ratolesťami zahrať v bezpečnom a príjemnom prostredí.

Milým fašiangovým
sprievodom sa žiaci zo
Základnej umeleckej
školy Krásno nad
Kysucou rozlúčili s
obdobím bálov, plesov
a zábav. Do ulíc
Krásna vyrazili v pia-
tok 13. februára čerti,
ježibaby, strašidlá, či
iné čudá. Krásňanov
deti pobavili vlast-
noručne vyrobenými
maskami, ktoré možno
uvidíme i o rok.

Detské centrum RIO

Na konci fašiangu je v Materskej škole
na Lesníckej ulici tradíciou každoročne
usporiadať maškarný karneval. A tak
všetky deti netrpezlivo čakali na deň,
keď prídu do tried s maskami, ktoré boli
prekrásne. Z dievčat sa stali víly,
princezné a z chlapcov bojovníci, lesné
zvieratká a pod. Deti si spoločne s pani
učiteľkami spievali, tancovali, súťažili
a plno krásnych zážitkov si odniesli
domov. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí
deťom zabezpečili originálne masky
a pani kuchárkam, ktoré v tento deň
vyprážajú voňavé šišky. 

Diabolské husle Berkyho
Mrenicu opäť v Krásne

Fašiangový sprievod mestom – FS Drevár
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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
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JUBILANTI
J a n u á r  – f e b r u á r  2 01 5

M A T R I K A

90 rokov
Jolana Brathová

85 rokov
Anna Byráková
Pavlína Lastovicová
Oľga Zátková
Karol Šuráb

80 rokov
Anna Kormancová, Štefan Ďurana, 
Emília Švábiková, Štefánia Jakubcová, 
Oľga Sýkorová, Anna Buchtová, 
Jolana Sýkorová, Anna Macurová, 
František Zátek, Štefánia Trubanová, 
Ján Čimbora, Jozef Kasaj 

75 rokov
Pavol Maďar, Arnold Švábik, 
Jozefína Chylá, Pavlína Straková, 
Ján Stehel, Vincent Božek, 
Jozef Kasaj, Ondrej Galgánek, 
Mária Kováčová, Anna Murgašová, 
Valéria Švábiková

70 rokov
Anna Gavlasová, Jolana Podoláková, 
Stanislav Ševec, Pavol Šuráb, 
Paulína Behanová, Jolana Štrbová, 
Anna Koňušíková

Narodení
Matej Bury, Tobias Laš, Tamara
Kormancová, Miroslav Čimbora, 
Jozef Kupčuljak 
Rok 2015 – Oliver Ševčík, Tobias Jurga, 
Richard Kuljovský, Linda Bendová, 
Nina Jakubcová

Úmrtia
Anna Kormancová, Lídia Rybková,
Jolana Sýkorová, Jolana Šlapková, 
Milan Buchta
Rok 2015 – Jolana Paulusová, Ján Chylý,
Rudolf Šuráb, Jozef Sýkora, Mária
Šusteková, Ján Jantoš

Dlhoročný správca farnosti v Krásne nad Kysucou
Mons. Ľudovít Baláži sa v týchto dňoch dožil nádher-
ného životného jubilea 95 rokov života. K tomuto krás-
nemu jubileu sme mu boli spolu so starostom obce
Zborov nad Bystricou PaedDr. Jurajom Hlavatým a
hovorcom Žilinskej diecézy ThLic. Zdenom Pupíkom,
PhD. zablahoželať. Pán dekan necháva všetkých
Kráňanov a Zborovanov pozdravovať a spomína na
Vás všetkých ako na najlepších ľudí, ktorých v živote
stretol. Pri spoločnej debate nám neustále prízvukoval,
že Kysučania sú najlepší ľudia na celom Slovensku a
vždy sa tu rád vráti. Pri tejto príležitosti som ho pozval
na oslavy 690. výročia prvej písomnej zmienky o
Krásne nad Kysucou, ktoré sa budú konať 30. augusta
2015, čo s radosťou prijal a prisľúbil, že ak bude zdravý
určite do Krásna rád príde. Pán dekan je v dobrej fyzic-
kej i psychickej kondícii, pamätá si jednotlivých ľudí a
veľmi sa zaujímal, ako niektorí farníci v Krásne žijú a
čo je s ich rodinami. Tiež sme veľa rozprávali o výstav-
be zborovského kostola, o problémoch, ale i zákulisí
tejto stavby, ktorá sa podarila postaviť počas tvrdého
normalizačného procesu po roku 1968. Pán dekan sa
potešil i pozdravom, ktoré dostáva od obyvateľov, zná-
mych pôsobiacich v Krásne alebo na Zborove. Ako sám
povedal, možno teraz ho to oveľa viac dojíma, že si
ľudia naňho ešte s láskou spomínajú. Želáme Mons.
Ľudovítovi Balážimu ešte veľa zdravia a tešíme sa, že
sa koncom leta, ak Pán Boh dá, stretneme po dlhom
čase opäť v Krásne.

Dekan Ľudovít Baláži 
sa dožil 95 rokov

Misi jný  jarmok 201 4

Výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno 2015
Dňa 13. februára 2015 sa v miestnej reštaurácii LAPEK
konala výročná členská schôdza TJ Tatran Krásno.
Predseda TJ Tatran Krásno, p. Ján Zátek, 
oficiálne privítal primátora mesta Ing. Jozefa Grapu a
ocenených športovcov a funkcionárov nášho mesta.
Priebežne sa svojimi výročnými správami prezentovali
všetky jednotlivé oddiely, kedy spomenuli svoje úspe-
chy z roku 2014. Pri príjemnom posedení a konštruktív-
nej debate sa prerokovali vízie na ďalšie účinkovanie v
športových oddieloch.
Zároveň sa prijali do štruktúry TJ Tatran Krásno 
nové oddiely:
•atletický oddiel 
•basketbalový oddiel 
•oddiel otužilcov – MROŽE 

Ocenení športovci:
•Tenis – Matúš Ševčík 

•Futbal – Marek Timek 
•Stolný tenis – Ján Stasinka 
•Vzpieranie – Matej Poštek 

•Futsal – Andrej Jakubec 
•Hokejbal – Tomáš Nevedel 
•Cyklistika – Tibor Čimbora 

Najlepší športovec mesta: Matej Poštek
Za reprezentáciu v športe: Stanislav Kasaj
Za aktívnu prácu v TJ: Jaroslav Kormanec

Športovec roka 2014

Dňa 17. decembra 2014 sa v
priestoroch ZŠ Mládežníckej
konal misijný jarmok. Všetky
triedy a učitelia sa aktívne zapo-
jili. Tradičný jarmok patrí k
obľúbeným podujatiam školy.
Žiaci ponúkali chutné dobroty,
vianočné ozdoby, ale aj pekné
vianočné darčeky. Vyzbierané
peniaze poputujú na dobré veci,
ako na misie, podporia sociálne
slabších žiakov a peniaze pošlú
aj adoptovanému dievčatku z
Albánska. 

Uvítanie detí 

Dňa 24. februára 2015 sa uskutočnilo uvítanie detí do života. Za obdobie október 2014 – január 2015 v Krásne pribud-
lo 25 detí, ktoré sa v útorok prvýkrát stretli na mestskom úrade, kde ich po krátkom programe detí z Materskej škôl-
ky v Krásne privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vo svojom príhovore vyzdvihol význam rodiny a výchovy a
poprial všetkým drobčekom zdravie a krásne detstvo a rodičom veľkú trpezlivosť pri ich výchove. Zoznam detí:
Kosturáková Emma, Magátová Klára, Šurina Filip, Škola Vladimír, Šusteková Barbora, Vaňovec Sebastián, Valíková
Kristína, Žilinčárová Emma, Ondrušková Ema, Janošíková Timea, Mackovčín Miroslav, Bodorík Matej, Čimbora
Michal, Jacek Filip, Švaňa Ivan, Kulová Jasmína, Zuzčák Adam, Ondrúšková Timea, Bíro Michal, Bury Matej, Laš
Tobias, Kormancová Tamara, Čimbora Miroslav, Kupčuljak Jozef, Ševčík Oliver. Dúfam, že takýchto krásnych stret-
nutí bude v meste pribúdať. DL
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Krásňanská bežecká stopa 2015

Už pred dvoma rokmi zorganizovalo naše mesto nultý ročník pretekov v bežeckom lyžovaní Krásňanská stopa.
Súťaž vtedy vyhral Pavol Šimašek v kategórii nad 50 rokov, a to v čase 32 minút a 54 sekúnd. V poslednú januáro-
vú sobotu tohto roku sa podarilo uskutočniť 1. ročník tejto lyžiarskej súťaže. Zúčastnilo sa tridsať pretekárov, a to
v kategóriách: muži do 39 rokov, muži od 40 rokov a ženy bez rozdielu veku. Súťažiaci, ktorých na pretekoch pri-
vítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa, bežali na trase Krásno nad Kysucou – Zborov nad Bystricou a späť, čo pred-
stavovalo dĺžku približne 10 kilometrov. Bežkári si vyskúšali kvalitu snehu na pôvodnej cyklotrase, vedúcej celou
Bystrickou dolinou, a pochvaľovali si trať i podmienky súťaže. Preteky totiž sprevádzalo pravé zimné počasie
s miernymi mínusovými teplotami a s dostatkom snehu. Išlo len o to, kto si ako namazal svoje bežky...     LH

Nové fitcentrum
VÝSLEDKY:
Muži do 39 rokov
1. Anton Kupka, Čadca, 0:38:44, 2. Ján Drahňák, Krásno,
0:42:50, 3. Alojz Turiak, Raková, 0:47:08, 4. Ján Švik, Čadca,
0:47:15, 5. Štefan Kopera, Oščadnica, 0:48:19, 6. Patrik Šubík,
Oščadnica, 0:48:55, 7. Jaroslav Kormanec, Krásno, 0:51:49, 8.
Ľubomír konôpka, Bratislava, 0:52:12, 9. Matej Borák, Krásno,
0:52:14, 10. Marián Seko, Krásno, 0:53:12, 11. Vladimír
Kormanec, Krásno, 0:54:13.

Muži nad 40 rokov
1. Ľuboš Tomčala, Vychylovka, 0:43:36, 2. Milan Kubatka,
Žilina, 0:45:39, 3. Miloš Zemaník, Čadca. 0:45:49, 4. Anton
Šuška, Krásno, 0:46:01, 5. Miroslav Kolenčík, Krásno, 0:46:44,
6. Ján Masnica, Krásno, 0:47:10, 7. Jozef Kadura, Krásno,
0:48:19, 8. Milan Markuliak, Krásno, 0:49:47, 9. Miloš Kováč,
Krásno, 0:51:13, 10. Jozef Koleň, Krásno, 0:51:28, 11. Pavel
Stenchlák, Čadca, 0:51:31, 12. Miroslav Hančin, Krásno,
0:52:36, 13. František Jedinák, Zborov nad Bystricou, 0:52:59,
14. František Sýkora, Dunajov, 0:57:05, 15. František Poštek,
Krásno, 0:57:07, 16. František Byrtus, Krásno, 1:20:53.

Ženy
1. Anna Balošáková, Stará Bystrica, 0:46:37, 2. Kristína
Masyryková, Zborov nad Bystricou, 0:47:57, 3. Erika
Zemaníková, Čadca, 0:56:25, 4. Marta Čaradová, Krásno,
1:01:28, 5. Kristína Byrtusová, Krásno, 1:19:53.

SUN GYM FITNESS centrum je otvorené od 15.
decembra 2014. VSTUP: Pondelok-piatok 09.00–12.00
14.00–21.00, sobota-nedeľa 15.00–21.00 hod.


