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21. apríla 2012 – primátor mesta Ing. Jozef Grapa, Mária Ščuryová, riaditeľka vydavateľstva
Magma a poslanec meststkého zastupiteľstva Pavol Targoš pri preberaní ocenenia

Kniha Krásno nad Kysucou – prechádzky
mestom získala titul Kniha Kysúc 2011
V piatok 21. apríla 2012 v priestoroch
Kysuckej knižnice v Čadci sa konalo
udeľovanie ocenení o titul Kniha
Kysúc za rok 2011. Tento titul si odniesla kniha Krásno nad Kysucou
prechádzky mestom. Kniha vyšla pri
príležitosti 10. výročia získania štatútu
mesta pre Krásno nad Kysucou. V septembri 2011 sa konalo slávnostné uvedenie knihy do života, ktorú vodou z
riek Kysuce a Bystrice pokropili primátor mesta Ing. Jozef Grapa a predseda
Žilinského samosprávneho kraja Ing.
Juraj Blanár. Autormi knihy sú Ľubica
Podoláková a fotograf Jaroslav Velička
a knihu vydalo vydavateľstvo Magma
z Čadce.

„Ocenenie Kniha Kysúc 2011 je aj
potvrdením správnosti myšlienky vydať
túto knihu. Kniha Prechádzky mestom si
rýchlo našla cestu nielen medzi obyvateľmi Krásno ale aj širokého okolia a je veľa
žiadosti o jej zakúpenie i z viacerých kútov
Slovenska. Veľký počet hlasov pre
knihuPrechádzky mestom svedčí o tom, že
si ju obľúbili a zaujala veľký počet
čitateľov. Kniha je aj historickým odkazom
do budúcnosti ako sa mesto Krásno za
posledné roky zmenilo a má aj výpovednú
hodnotu o generácií, ktorá v tomto období
v Krásne žila a pracovala. Ja som osobne
rád, že od prvotnej myšlienky po realizáciu
prešiel taký krátky čas, aj keď na začiatku
boli obavy či budeme ju mať čím naplniť,
čas ukázal, že sme oproti pôvodným pred-

stavám museli počet strán ešte rozširovať.
Veď len počas doby od myšlienky po realizáciu sa uskutočnilo veľa udalostí, ktoré
táto kniha zaznamenala a sú hodnotné
i pre históriu, ale aj ako spomienka pre
mladšiu generáciu,“ spomínal primátor
mesta Ing. Jozef Grapa.
„Je potešujúce, že aj druhá kniha o
Krásne si odniesla titul Kniha Kysúc (prvý
titul bol Kniha Kysúc 2006) a poďakovanie
patrí hlavne čitateľom. Som rada, že prijali
naše pozvanie na prechádzky Krásnom.
Kniha je krásna vďaka fotografiam
Jaroslava Veličku a samozrejme grafickému
návrhu Márie Ščuryovej, s ktorými som
spolupracovala aj na prvej knihe a verím,
že bude niekedy aj tretia,“ povedala
autorka knihy Ľubica Podoláková.

4. september 2011 – prezentácia knihy v podaní divadla Skala a
Cech Terra de Selinan. Vľavo: predseda ŽSK Juraj Blanár, primátor
mesta Jozef Grapa a druhá napravo autorka textov Ľubica Podoláková.
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Žiaci zo základnej školy
v Kalinove sa zapojili
do akcie Deň Zeme

Dňa 23. apríla 2012 sa deti zo ZŠ s MŠ Krásno nad
Kysucou – Kalinov zapojili do akcie Deň Zeme. Vybrali
sa do osady U Šustka. Cesta vedie okolo rieky Bystrica.
Žiaci zobrali vrecia, navliekli si rukavice a po ceste
zbierali odpadky. Nazbierali dve plné vrecia odpadu.
Takýmto spôsobom sme aspoň trošku prispeli k očiste
mesta. V osade U Šustka navštívili aj jej obyvateľov p.
Helenu Lehotskú aj pána Pavla Šusteka, ktorý práve
dokončil tretí oltár s náboženskou temati-kou v tejto
osade, za čo mu patrí veľká vďaka. Pohostil deti
a porozprával im veľa zaujímavých príbehov o tejto
osade.

ZO ŽIVOTA V MESTE
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Tradícia stavania Májov

Uvítanie detí do života

V utorok 27. marca 2012 sa na mestskom úrade
konala opäť slávnosť „Uvítanie detí do života“.
Pozvaní boli rodičia so svojimi deťmi, ktoré sa
narodili v dobe október 2011 až do polovice februára
2012. Pozvánky dostalo 21 detí z toho 8 chlapcov a 13
dievčat. Program slávnosti zahájili deti z MŠ
Prvosienka, ktoré sa pravidelne tejto akcie zúčastňujú.
Po nich všetkých prítomných privítala básňou Mgr.
Gabriela Bírová. Primátor poprial deťom a ich rodičom

Krásňan

všetko len to najlepšie, pevné zdravie, veľa optimizmu
a trpezlivosti pri výchove svojich detí. Rodičia sa
zapísali do Pamätnej knihy Mesta Krásno nad Kysucou
a prevzali si Pamätný list a vecné darčeky. Mamičky
dostali pozornosť vo forme ružovej ruže, aby si na túto
milú slávnosť uchovali pekné spomienky. Na záver
všetci zapózovali na spoločnú fotografiu. Celú slávnosť
si budú môcť rodiny pozrieť na fotografiách a DVD,
ktoré im budú po spracovaní doručené. JĎ

Ján Palárik – projekt
drevárskej školy
Stredná odborná škola drevárska Krásno nad Kysucou sa
zapojila do grantového programu: „Poznávaním histórie rozvíjame vlastenectvo a národné povedomie“, ktorý vypísal Žilinský
samosprávny kraj, odbor školstva a športu. Obsahom
grantového programu je zvýšenie záujmu mladých ľudí
o históriu slovenského národa v súvislosti s vlasteneckým
odkazom významných národných dejateľov, ktorí pôsobili na
území Žilinskej župy. Jeho cieľom je zvýšenie národného
povedomia prostredníctvom rozšírenia si vedomostí o živote
a diele významných osobností Slovenska, ako aj o histórii,
kultúre a súčasnosti vybraných miest a obcí, v ktorých tieto
osobnosti žili alebo pracovali, ich poznávanie na základe osobných skúseností a zážitkov žiakov. Škola vypracovala projekt
s témou: „Ján Palárik – najvýznamnejší Kysučan“. V rámci
neho 29. februára 2012 so žiakmi 3.O triedy navštívili jeho
rodisko v Rakovej. Videli jeho pamätnú izbu, pamätnú tabuľu
umiestnenú na rodinnom dome č. 266, ktorý je postavený na
mieste pôvodného rodičovského domu. Študenti videli aj
pomník umiestnený v ústredí obce Raková vedľa kultúrneho
domu, ktorý je nesie jeho meno na jeho počesť.
V rámci projektu 1. marca 2012 navštívili Majcichov pri
Trnave, kde J. Palárik pôsobil ako rímsko-katolícky farár až do
svojej smrti. V tejto obci sa Kysučan teší veľkej úcte. Má tu
postavený dôstojný pomník na hrobe a pamätník pri kostole.
Budova rímsko-katolíckej fary, v ktorej žil J. Palárik, sa
zachovala a označuje ju pamätná tabuľa. V kaštieli je zriadená
Palárikova pamätná izba. Navštívili aj Divadlo Jána Palárika
v Trnave.
Posledným bodom projektu bude distribúcia monografie
pre stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Stredná
odborná škola drevárska touto monografiou chce rozšíriť
vedomosti pre stredoškolskú kysuckú mládež a širokú verejnosť. Projekt si dal za cieľ pripomínať tvorbu a odkaz národného dejateľa Jána Palárika, pochopiť jeho názory, činnosť
a životné osudy.
Mgr. Mária Gavenčiaková

„Ľudová kultúra, ľudové tradície a obyčaje – to je bohatstvo , ktoré sme zdedili po svojich predkoch. Dňa 26. 4.
2012 sa v MŠ – v školskej záhrade rozliehal spev ľudových piesní, tanec a dobrá nálada aj vďaka ženskej
tanečnej skupine z Krásna nad Kysucou, ktorá deťom
predviedla zvyklosti o stavaní Mája. Po kultúrnom programe folklórnej skupiny, každé z detí si viazalo na
stromček farebné stužky a spievali ľudové piesne.
Postavený Máj, spev, tanec a hra na heligónke v interpretácií p.uč. Kováčovej v spojení s vydareným slnečným počasím, bol ďalším krásnym zážitkom detí prežitým v MŠ. Máj sa staval tradične aj pred kultúrnym
domom a v Kalinove pri Moste lásky a priateľstva.
Pozvanie prijali hostia z poľskej Milówky Wójt Gminy
Robert Pietka so svojimi spolupracovníkmi. Kultúrny
program pripravil domáci folklórny súbor Drevár a
Ženská folklórna skupina. Na Moste lásky a priateľstva
si dvojice z Krásna a okolia a aj páry z Poľskej republiky
mohli uzamknúť svoju lásku, keďže máj je mesiacom
lásky. Na konci mája pôjdeme na moste spočítať počet
zámkov, do dnešného dňa je to okolo 130 kusov.
„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“
Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013.
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Uznesenia z MZ zo dňa 29. februára 2012
Uzn.č. 1/2012 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Mgr. Milan Jesenský, Miroslav Čimbora,
Miroslav Capek, overovateľov zápisnice Miloš Lastovica,
Ing. Vladimír Kormanec a program rokovania MZ
doplnený o žiadosti ILSTAV, s.r.o. Žilina, Mgr. Miroslav
Trauer, Krásno 1163 a Roman Špilák, Krásno 1488.
Uzn.č. 2/2012 – MZ schvaľuje odpredaj 3 izbového bytu
č. 25, ktorý sa nachádza na 7 poschodí bytového domu
súpisné číslo 1275 postaveného na parcele KNC 678/167
o výmere 59,70 m2 za cenu 16,73 Eur/m2, podiel na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach na
parcele KNC 6780/167 –zastavané plochy o výmere 235
m2 v podiele 5970/145376, výmera pripadajúca na prevádzaný podiel činí 9,64 za cenu 2,32 Eur/m2 , pre
Ladislav Kašuba, nar. 12. 8. 1965, r.č. 650812/7181
a manželka Janka Kašubová, rod. Brňáková, nar. 16. 1.
1963, r.č. 635116/6184, obaja bytom Krásno nad Kysucou
1275.
Uzn.č. 3/2012 – MZ odročuje žiadosť občanov Nasypy,
z dôvodu realizácie kanalizácie ich ulice, ktorá bude
riešená v rámci projektu „Zásobovanie a odkanalizovanie Stredných Kysúc“
Uzn.č. 4/2012 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
3755/16 ostatné plochy za cenu
15,-Eur/m2 o výmere cca 700 m2 v časti mesta
Zákysučie na výstavbu rodinného domu pre Miroslava
Murčová, Dunajov 277 s tým, že GP si dá vypracovať na
vlastné náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa –
pre vlastnú potrebu.
Uzn.č. 5/2012 – MZ schvaľuje odpredaj pozemku p.č.
KNC 9425 – TTP o výmere 220 m2 za cenu 1,-Eur/m2 pre
Peter Jarabica, Krásno č. 1037 s tým, že si dá vypracovať
GP na vlastné náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa –
pre vlastnú potrebu
Uzn.č. 6/2012 – neschvaľuje predĺženie nájmu časti
parcely KNC 44/45, na ktorej je postavená prenosná
betónová garáž pre Annu Šurábovú, bytom Krásno nad
Kysucou č. 1176 z dôvodu likvidovania všetkých
betónových garáží v meste.
Uzn.č. 7/2012 – MZ schvaľuje, neprenajímanie mestských pozemkov na umiestňovanie prenosných garáži.
Uzn.č. 8/2012 – schvaľuje odpredaj pozemku p.č. KNC
9245/70 o výmere cca 70 m2 za cenu 10,- Eur/m2 pre
Rudolf Stehel, Krásno č. 1453 s tým, že si dá vypracovať
GP na vlastné náklady.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e, podľa osobitného zreteľa – na
vlastnú potrebu
Uzn.č. 9/2012 – MZ ruší uzn.č. 77 a 78/2011 zo dňa 31.
8. 2011.
Uzn.č. 10/2012 – MZ neschvaľuje odpredaj časti
pozemku p.č. 47/105 o výmere 76 m2 a p.č. 47/106
o výmere 21 m2 pre Ing. Juraj Lahuta, Lapek, Krásno č.
1503.
Uzn.č. 11/2012 – MZ schvaľuje na Ul. Mládežnícka pri
Tesco umiestniť dopravnú značku 20 km, namontovanie
retardérov a prejednať s dopravným inšpektorátom
ďalšie možnosti dopravného značenia tejto ulice.

Uzn.č. 12/2012 – MZ schvaľuje stanovisko mestskej
kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012.
Uzn.č. 13/2012 – MZ schvaľuje rozpočet mesta na rok
2012 podľa predloženého návrhu.
Uzn.č. 14/2012 – MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
Uzn.č. 15/2012 – MZ schvaľuje prijatie úveru vo výške
166.061,- Eur.
Mestské zastupiteľstvo v Krásne nad Kysucou podľa
príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje
prijatie úveru vo výške 166.061,- Eur poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova
11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L
(ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane
možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver,
na účely zabezpečenia financovania projektu:
„Rekonštrukcia existujúcej úvraťovej železničky pre
účely vytvorenia cyklotrasy“
Alternatíva pre prípad zabezpečenia úveru zmenkou
od začiatku úverového vzťahu:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie
vlastnej vista blanko zmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky z prijatého úveru.
Alternatíva pre ostatné prípady:
Mestské zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade
ak na základe prehodnotenia vykonaného bankou bude
zistené, že miera rizika mesta ako klienta bola v priebehu úverového vzťahu zvýšená, mesto vystaví v súlade s
podmienkami dojednanými v príslušnej úverovej
zmluve na výzvu banky vlastnú vista blanko zmenku na
rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z prijatého úveru.
Uzn.č. 16/2012 – MZ schvaľuje odkúpenie pozemkov:
a to p.č. KNC 6425/6 a KNC 12568/62 v celkovej výmere
1954 m2 od Slovenského pozemkového fondu, ktoré sú
potrebné na výstavbu ČOV.
Hlasovalo sa podľa zákona č. 138/1991 Zb. v platnom
znení § 9 a ods. 8 písm. e.
Uzn.č. 17/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve
o nájme č. 6 zo dňa 1. 4. 2009 na prenájom lekárne
v zdravotnom stredisku na dobu 5 rokov do roku 2017.
Uzn.č. 18/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 3 k VZN
Mesta Krásno nad Kysucou 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. 19/2012 – MZ schvaľuje návrh ceny vody a to
1,05 Eur/m3 za dodávku pitnej vody pre mesto Krásno
nad Kysucou – ulica Lazná a časť Kalinov.
Uzn.č. 20/2012 – MZ berie na vedomie správy kontrolórky a správu o kontrolnej činnosti.
Uzn.č. 21/2012 – MZ schvaľuje dodatok č. 1 k VZN
o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe
platenia úhrady za pobyt v zariadení opatrovateľskej
služby, ktorý nadobudne právoplatnosť 1. 7. 2012.
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SLUŽBY občanom
Uzn.č. 22/2012 – MZ schvaľuje:
a) prevedenie preventívnych protipožiarnych prehliadok podľa schváleného plánu na rok 2012 v časti
mesta Dolné Krásno (od MsÚ a Lesníckej ulice po
Nádolie a Lazy), vo všetkých rodinných domoch, obytných domoch a iných stavbách vo vlastníctve, alebo
užívaní fyzických osôb. V objektoch právnickej osoby
a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej nevykonáva štátnych požiarny dozor okresné riaditeľstvo HaZZ.
b) vedúcich prehliadkových skupín v tomto zložení:
Štefan Ploštica, Krásno č. 1233, Marián Šustek,
Krásno 247, Milan Buchta, Krásno č. 935, František
Smržo, Krásno 1378, Jozef Kormanec, Krásno 1243,
Marián Kormanec, Krásno 193, Pavol Jacek, Krásno č.
1243, Michal Gábor, Krásno 1270, Jozef Jarabica, krásno
1435, Ján Kopásek st., Krásno 1433, Miroslav Smržo,
Krásno
Miroslav
Tomčala,
Krásno
457, Milan
Uzn. 1378,
č. 78/2010
– MZ
schvaľuje
návrhovú
komisiu
Koman,
Krásno
1433.Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
v zložení
Vojtech
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
Uzn.č.Milan
23/2012
– MZa prerokovalo
MUDr.
Peteraj
program rokovania MZ.
a)
zámer
mesta
vstup
do oblastnej organizácie
Uzn. č. 79/2010 –naMZ
schvaľuje
cestovného
ruchu
MALÁ
FATRA,
podľavýzvy
§ 14 zákona
č.
– predloženie žiadosti o NFP v rámci
ROP-3.2b91/2010
podpore
cestovného
v znení
2010/01 Z.z.
ROPo za
účelom
realizácieruchu
projektu
„Bystrická
neskorších
predpisov
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
zámer
mesta vstúpiť
do oblastnej
cesv b)
súlade
s platným
územným
plánomorganizácie
obce a platným
tovného
ruchu
MALÁ
FATRA
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvosúhlasí
ja mesta;
a) so vstupom mesta do oblastnej organizácie ces– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
tovného ruchu MALÁ FATRA podľa § 14 zákona č.
o NFP;
91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových
neskorších predpisov
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
schvaľuje
eur.
a) výšku členského príspevku mesta ako člena oblastUzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
nej organizácie cestovného ruchu MALÁ FATRA, pre
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave
rok 2012 vo výške 1 euro za obyvateľa.
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
poveruje
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo
a) primátora mesta na právne
úkony vedúce
3747/32 o výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
k vstupu do oblastnej organizácie cestovného ruchu
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude
MALÁ FATRA podľa § 14 zákona č. 91/2010 Z.z.
uskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlasto podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predníkom v podiele z celkovej výmery 926 m2. Hlasovalo sa
pisov,
podľa
zákona č.mesta
258/2009
– par.
9a, odst.
9.
b) primátora
previesť
členský
príspevok
za rok
Uzn.
č.
82/2010
–
MZ
schvaľuje
žiadosť
o
príspevok
2012 v prospech účtu oblastnej organizácie cestovnéhona
dopravu
detí FATRA
do letného
detského
ktoré riaorgaruchu
MALÁ
podľa
pokynovtábora,
výkonného
nizuje
farské
pastoračné
centrum
prostredníctvom
hnuditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu MALÁ
tia
kresťanských
detí
a
mládeže
v
sume
498
eur.
FATRA.
Príspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapitole
príspevky.
Uzn.č.
24/2012 – MZ schvaľuje
Uzn.
MZ schvaľuje
preloženie
starého
zmenuč.83/2010
nájomnej–zmluvy
ILSTAV, s.r.o.,
Sasinkova
26,
mestského
vodovodu
nachádzajúceho
sa
pod
zemským
010 01 Žilina na ILSTAV PLUS, s.r.o. Májova 1578, 022
01 Čadca, ktorá by vykonávala prevádzku reštauračnej
činnosti v priestoroch kolkárne.
Uzn.č. 25/2012 – MZ schvaľuje
prenájom časti pozemku p.č. KNC 44/31 na parkovanie osobného motorového vozidla pre Roman Špilák,
Krásno č. 1488 za ročné nájomné 20 Eur.

AUTO – PNEU SERVIS
Staničná 2043, Krásno nad Kysucou 023 02
V smere na Dunajov, vedľa železničnej stanice –
zelená budova. Pneuservis ponúka: sezónnu
výmenu, prezúvanie a vyvažovanie pneumatík
s diskami, lepenie duše, oprava bezdušového defektu.
Výmenu oleja, predných a zadných bŕzd, sviečok,
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
ložiska, spojky, kĺbu homogenného, alternátora,
stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizorozvodov, filtrov, tlmičov, čapov, žhavičov a veľa
vať stavbu žumpy.
ďalších služieb vrátane kompletnej starostlivosti
Uzn.
č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom
pozemku
o Vaše vozidlo a diagnostiky. Objednať
sa je možné aj
2 na položenie
parcelné
č.
98/1
o
výmere
20
m
novitelefonicky na 0911 552 243.
nového
stánku
p.
Emilovi
Kováčovi,
Krásno
č.
250
za
Otváracie hodiny:
prenájom
100 eur ročne.
pondelok-piatok
– 7.00-15.30 hod.
Uzn.
č. –85/2010
MZ schvaľuje odpredaj časti
sobota
7.00-12.00– hod.
pozemku
č. 9074/2
o výmere
22 m2hod.
vybratému uchádzaObedňajšia
prestávka
11.30-12.00

čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
2.
POZNÁMKA
REDAKCIE:
eur/m
Do budúcna pripravujeme rubriku, kde Vám, milí
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
čitatelia predstavíme služby,
ktoré sú Vám ponúknute v 2
2, 12415/2
12416/6
výmere
102 mzdravotným
o výmere a1415
m ,
našomomeste.
Začneme
strediskom
lekár2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
12415/7
o
výmere
21
m
mi, ktorí tu majú svoje ordinacie.
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.,

KULTÚRA
13. 5. 2012, nedeľa o 18.30 hod.
Našim mamám, koncert pri príležitosti
Dňa matiek. Vystúpi: Maja Velšicová.
Vstup voľný
1. 6. 2012 Váľanie Mája o 17.00 hod.
pred kultúrnym domom, program
a veselica pri kultúrnom dome
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.

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2012
Máj
Jún

Blažkov
28.
25.

Krásno Kalinov
29.
30.
26.
27.

Upozornenie: Mimo uvedených termínov je zakázané
vykladať odpad k zberným nádobám! Ďakujeme.
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Zbojnícky kapitán Juraj Jánošík
chodieval do Krásna nad Kysucou

Nielen, že slávny zbojník Juraj Jánošík, ktorý bohatým
bral a chudobným dával sa po Krásne pohybol, dokonca v
jeho družine boli Krásňania. Píše sa, že „Na Veľkú noc u
Hvezdáka (Hvizdáka) z Krasnej dva pachtele piva vypili.“
Spomínajú sa mená – Juro, Kubo a Mikuláš Šustek, u
ktorých sa zbojnícky kapitán zdržiaval. V Žiline 10. septembra 1712 Mikuláša Šusteka ako zbojníka mučili, súdili a
popravili lámaním na kolese. Pri mučení spomenul aj

Uhorčíkovo meno. Proces s Jánošíkom začal 16.
marca 1713 v Liptovskom Mikuláši a bol odsúdeny na smrť zavesením za rebro na háku. Tento
trest bol vykonaný len raz a to v prípade Juraja
Jánošíka, vodcu zbojníckej družiny.
Takmer po 300 rokoch si na Juraja Jánošíka
spomenul primátor mesta Ing. Jozef Grapa. V
záujme zatraktívnenia mesta a oživenia pešej
zóny prevzal od akademického sochára Ondreja
4. (Zimku) model sochy, ktorá bude pripomínať
túto časť histórie mesta. Model autora je v mierke
1:10, objekt na pešej zóne
s valaškami a okienkom
pripomínajúcim krčmu
by mal byť vysoký vyše
dvoch metrov.
Krčma U Hvizdáka
pravdepodobne
stála
vedľa
pôvodného
dreveného
kostolíka
(dnes Dom služieb). Táto krčma
bola spomenutá aj vo filmoch
Juraja Jakubiska. Spomienka na
zbojníckeho kapitána, ktorý tu
trávil svoj voľný čas pomôže pri
rozvoji cestovného ruchu v
meste.

Krásňan

Z KULTÚRY

Muzikálový večer
v Krásne nad Kysucou
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Deň učiteľov
učitelia ZŠ dostali ocenenie
Mgr. Peter
Srvátka pôsobil
ako učiteľ i riaditeľ
Základnej školy v
Krásne 40 rokov

V rámci projektu s poľskou Milowkou pod názvom
„Mesto – mestu, spoznajme sa navzájom“ Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013 Kód mikroprojektu: PLSK/ZA/IPP/II/085 sa 14. 2. 2012 o 16.00 hod.
uskutočnil koncert plný muzikálových melódií z
najznámejších muzikálov v podaní mladých umelcov
zo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou a
hudobnej školy v Milowke. Na začiatku programu
moderátorka privítala všetkých prítomných a aj
zástupcov samosprávy z Milowky a z Krásna nad
Kysucou. Po krátkom úvode sa predstavili žiaci so
svojím repertoárom. Odzneli melódie z muzikálov
Drakula, Johanka z Arcu, Jozef a jeho zázračný plášť a
mnoho iných. Primátor mesta Krásna nad Kysucou
poďakoval všetkým účinkujúcim za krásny umelecký
zážitok a vyslovil prianie aby sa podobné stretnutia
opakovali a žiaci si takto mohli predviesť svoje
interpretačné umenie.
D. Labáková

KONCERTY hudobnej skupiny
Tribute of rock band (T.O.R. band)

„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“
Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013.

V Krásne nad Kysucou sa 30. marca 2012 uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie ocenení učiteľom pri príležitosti Dňa učiteľov. Na slávnosti privítal prítomných
učiteľov zo všetkých škôl a školských zariadení primátor mesta Ing. Jozef Grapa a vo svojom slávnostnom
príhovore vyzdvihol obetavú a náročnú prácu pedagógov a poprial im do dalších rokov veľa úspešných
žiakov.
Ocenení na návrh riaditeľov škôl boli:
Mgr. Peter Srvátka – učiteľ i riaditeľ základnej školy
pôsobil v Krásne 40 rokov,
Mgr. Helena Špalková – učiteľka a riaditeľka
Materskej školy Prvosienka,
pedagógovia: Mgr. Blanka Žilinčárová, Mgr. Danka
Murčová, Anton Hajný – menovaní si odniesli plaketu
Jána A. Komenského a slávnostne sa podpísali do
Pamätnej knihy mesta. Po oficiálnej časti učitelia a žiaci
Základnej umeleckej školy v Krásne predviedli pekný
program, za čo ich publikum odmenilo potleskom.

Súbor Drevár
z Krásna nad
Kysucou bude
účinkovať vo
filme
Kapela T.O.R.

18. máj 2012 – Majáles Raková – Raková
3. august 2012 – Rock Beskyd fest – Turzovka
18. august 2012 – Rocknes fest – Nesluša
14. september 2012 – Drak fest – Zborov nad Bystricou
V septembri sa taktiež zúčastnia v Čadci na prezentacii
kysuckych umelcov na podujati Mesto otvorené umelcom
2012 a v oktobri na 3.rocniku festivalu Fallfest.
Viac info a dalsich akcii so skupinou Tribute of rock band
najdete na stranke: t-o-r-band.blog.cz. Kontakt na skupinu
T.O.R. band: 0908903315, edo.koprna@gmail.com

Kapela Jukebox

V piatok 13. apríla 2012 v Krásne nad Kysucou v bare
Hurikán vystúpila kapela Jokebox z Kysuckého Nového
Mesta a domáca kapelka T.O.R. Členovia kapely vystupovali aj na sprievodnom podujatí Palárikovej Rakovej.

Folklórny súbor Drevár a Ženská
spevácka skupina z Krásna nad
Kysucou dostali ponuku účinkovať v
pripravovanom celovečernom filme
Maťko a Kubko, ktorý natáča
spoločnosť Gaudeo film studio.
Námet a réžiu filmu realizuje Miro Irša
a spol. na motívy knihy Marianny
Grznarovej. V hudobnej rozprávkovej
komédii sa objavia slovenské herecké
hviezdy ako Ivan Tuli Vojtek, Roman
Pomajbo, Ibrahim Maiga, Rasťo Piško,

Štefan Skrúcaný, Maťo Ďurinda a iní.
FS Drevár spoločne so všetkými
spomínanými hercami a celým štábom
začali nakrúcanie prvých scén, v ešte
zasneženom Múzeu kysuckej dediny v
skanzene vo Vychylovke.
Tanečná zložka súboru sa stala
súčasťou vianočnej folklórno-scénickej
choreografie na hudobnú skladbu
„Pieseň
stratených
synov“
od
Tublatanky, ktorú pod odborným drobnohľadom vytvoril dlhoročný umelecký

šéf a choreograf SĽUK-u Jaroslav
Moravčík, známy i ako tanečný režisér
mnohých muzikálových, divadelných a
televíznych inscenácií.
Keďže režiséri boli s hereckým a
tanečným výkonom FS Drevár obzvlášť
spokojní, rozhodli sa využiť ich schopnosti aj v ďalších scénach, a tak okrem
aprílového nakrúcania ich čaká ďalšia
„filmovačka“ opäť v lete. Film Maťko a
Kubko by sa mal objaviť na plátnach a
obrazovkách na konci roka 2012.
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Malí ochrancovia z MŠ Prvosienka

Tanečné súbory zo
Základnej umeleckej
školy boli úspešné
V Bojniciach 20. apríla. 2012 na celoslovenskej súťaži
dievčatá získali s choreografiou Butterflies krásne 3.
miesto. S choreografiou Nežnosť - diplom za scénické spracovanie choreografie a výtvarné spracovanie kostýmov.
Dňa 27. apríla 2012 sa súbory Žubrienky a Magicgirls
zúčastnili tanečnej súťaže pre ZUŠ súbory – SCÉNICKÝ
TANEC 2012 a v detskej tanečnej kategórii – malé choreografie obsadil súbor Žubrienky s choreografiou Nežnosť
krásne 2. miesto a cenu poroty za hudobný výber.
Choreografkou súborov je Silvia Strýčková. Srdečne blahoželá celá ZUŠ.
Tanečníčky sa pripravujú na Majáles, vystúpili na rôznych
koncertoch, vystúpeniach – deň učiteľov, deň mamičiek,
Muzikál ...

V zimnom období sa deti z Materskej školy Prvosienka
okrem hier a stavania snehuliakov venovali aj o živote
zvieratiek v zime a mrazoch.
Na edukačných aktivitách sa dozvedeli, že v zime majú
ťažký život zvieratá a vtáčiky. Preto sa deti rozhodli, že im
zhotovia rôzne kŕmidlá, také ktoré sa môžu dať von, ale aj
na výzdobu. A tak sa deti pustili s chuťou do práce. Na
výrobu použili korky, odpadový materiál, lep, farby, drevo,
kladivká, klince a pustili sa do práce.
Dozvedeli sa, čo majú vtáčiky najradšej, že im treba
semiačka, loj a pod. Kŕmidlá s potravou si rozvešali na
stromy a spoza okna v triede, aby vtáčiky nevyplašili ich
pozorujú. To bolo radosti, keď vtáčiky sa začali hostiť
a často sa tam vracali. Rozoznávajú sýkorky a vrabce, ktoré
sú najväčšími maškrtníkmi. Na vychádzkach pozorujú
zasa divé kačky, ktorým nosia potravu. Vedia, že ich úsilie
bude určite odmenené na jar veselým spevom vďačných
vtáčikoch.
MŠ Prvosienka

Vesmír očami detí

P O Z VÁ N K A
na Majáles
Srdečne pozývame všetkých priateľov dobrého tanca
a hudby na MAJÁLES, ktorý je už VIII. premiérovým
dňom súborov Žubrienky, Magicgirls zo Základnej
umeleckej školy Krásno nad Kysucou v scénicko–moderných tancoch. Podujatie sa uskutoční

dňa 11. mája 2012 o 17:00 hod.
v KOLKÁRNI – Krásno nad Kysucou.
O skvelú zábavu sa postarajú žiaci, učitelia, DJ a hostia zo Zborova nad Bystricou – súbor Dračice. Nebude
chýbať ani tombola pripravená žiakmi výtvarného
odboru. Tešíme sa na Vás!

Žiaci a deti MŠ
Kalinov sa zúčstnili výtvarnej súťaže “Vesmír
očami detí”, ktorú každoročne organizuje
Kysucká hvezdáreň v
KNM. Tento rok bola
medzi mnohými prácami
ocenená aj práca žiačky
Barborky Potočárovej z 3.
A, ktorá dala svoje práci
názov „Vesmírny krst“.
Zároveň postupuje do
celoslovenského kola.
Barborke všetci srdečne
blahoželáme.

Narcis, symbol života
a nádeje

Stredná odborná škola drevárska a Školské stredisko záujmovej činnosti v Krásne nad Kysucou sa zapojili do programu: Liga proti rakovine, ktorá organizuje už 16. ročník
Dňa narcisov. Pomohli získať financie jednodňovej zbierky
peňazí zrealizovanej 13. apríla 2012.
Narcis je len obyčajný kvet, ale jediný deň v roku má
obrovskú silu a stal sa symbolom života a nádeje mnohých
charitatívnych organizácií na svete bojujúcich proti
rakovine. Dňu narcisov sa tradične dostáva pozornosť od
významných osobností, spoločností, inštitúcií a škôl. Aj
naša škola sa zapojila do tohto projektu. Žiačky 3. O triedy:
J. Jakubcová, J. Zátorská, A. Pitlová, V. Kvašňovská, L.
Huláková a J. Drahňáková zavítali do všetkých tried našej
školy a žiaci sa zapojili do finančnej zbierky. Podarovaným
žiakom a pedagógom ako protihodnotu pripínali žltý narcis. Žiačky zavítali aj do jednotlivých ulíc mesta Krásno
nad Kysucou. Od Rázcestia sa posúvali smerom
k Zdravotnému stredisku. Jej občania nepohrdli
ponúknutou možnosťou jedinej verejno-prospešnej
finančnej zbierky organizovanej Ligou proti rakovine, trvajúcej jediný deň. Za podarovanie peňazí dostali narcisy,
ktoré sú symbolom ľudí proti rakovine. Z týchto financií
potom generálna rada Ligy proti rakovine rozdelí na
prístrojové vybavenia, lekárske služby, klinické a výskumné
projekty orientované na rozvoj nových techník a metód
v prevencii, diagnostike a liečbe. Mgr. Mária Gavenčiaková
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MATRIKA
Narodení
Zuzana Fedorová, Eva Hlavatá
Filip Hajný, Simona Jedináková
Klára Balogová, Lilien Dideková
Wanda Kullová, Samuel Dráb
Peter Harmečný, Dávid Blažek

Sobáše
Ladislav Vlček a Andrea Lastovicová
Bol básnikom, spisovateľom, pedagógom, organizátorom
verejného a kultúrneho života. Náš, krásňaský rodák odišiel
náhle 17. marca, tesne pred nástupom jari...
Anton Straka sa narodil 22. septembra 1942. Študoval na
Pedagogickom inštitúte v Martine a na Pedagogickej fakulte
v Banskej Bystrici. Po štúdiách pracoval ako riaditeľ
Okresného osvetového domu v Čadci. Bol zakladateľom významných celoslovenských súťažných prehliadok Palárikovej
Rakovej a Jašíkovej Turzovky. Na prelome šesťdesiatych
a sedemdesiatych rokov minulého storočia mu Matica slovenská vydala biblifíliu Raz každému nad hrobom kohút zakikiríka s venovaním Jánovi Harantovi, kňazovi a básnikovi.
Normalizátori ju označili ako protištátny čin a autorovi zakázali publikovať. Tento zákaz trval prakticky až do revolúcie
1989.
Po zákaze publikovania Tono, ako sme ho mnohí familárne
volali, sa stal učiteľom a pôsobil na viacerých miestach na
Kysuciach. Po revolúcii sa stal riaditeľom Základnej školy
u nás, v Krásne nad Kysucou, neskôr ho zvolili za prednostu
Krajského úradu v Žiline. V tom čase sa, našťastie, vrátil aj
k literárnej tvorbe. Vydal básnické zbierky S krajinou v srdci
(2001), S rukami v rieke (2002), S tebou uprostred slnka
(2002) a S Ježišom na slovo (2006), kde sa vyznal zo svojho
vzťahu k rodnému kraju, no zároveň prostredníctvom veršov
vyjadril tiež svoj vzťah k žene a svoju vieru. Neskôr vydal
Narodení
zbierku
modernej civilnej poézie Chvatom (2010) a krátke
Marek Masnica,
Viktória
Madajová,
prozaické
podobenstvá
Príbehy
o Ježišovi Liliana
– Ako poKráliková,
Kysuciach
Alžbeta(2010).
Gilániová,
Radoslav
Rábik,
Benko,
putoval
Napísal
tiež peknú
knižkuMatej
pre deti
Starý otec,
Džony
ja (2003).
Tomáša Krupa,
Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Anton Straka
bol aktívny
človek, do poslednej chvíle sa venJančigová,
Teresa
Fojtíková
oval svojej kultúrnej a literárnej práci. Ako tajomník žilinskej
odbočky Spolku slovenských spisovateľov pravidelne organiÚmrtie
zoval rôzne besedy, stretnutia so spisovateľmi, prezentácie
Pavelpodporoval
Kurinec 72
r., Mária
Kopásková
80 r., Justína
kníh,
mladých
autorov.
Sám sa zaslúžil
o vydanie
Lastovicová
73
r.,
Rozália
Ďuranová
90
r., Anna
viacerých publikácií a mal v pláne ďalšie akcie...
Jeho srdce
Vojtušová
87 r.,marca
Agnesa
Poláčkováaj62
r., František
dotĺklo
uprostred
a, paradoxne,
uprostred
vlastných
tvorivých
nečakane
na 51
prahu
Šutek 59síl.r.,Odišiel
František
Kocifaj
r., sedemdesiatky...
Lukáš Grapa 21No
ostalo
po ňom
dielo a jeho
Za to mu patrí
r., Imrich
Škerenčák
77pokračovatelia.
r., Helena Završanová
73 úcta
r.,
a
vďaka.
Česť
jeho
pamiatke!
LH
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Šte-

Matrika

Na jednom
z posledných
literárnych
stretnutí

Úmrtia
Veronika Jantošová, Emil Koňušík
Mgr. Anton Straka, Vincencia Murčová
Anna Kormancová, Pavel Rosina
Ján Kučerík, Helena Čimborová
Ondrej Šustek, Anna Polepšeková
Alena Kormancová

JUBILANTI
M a r e c – a p r í l 2 01 2
90 ročný
Ing. Jozef Čarada
85 ročná
Verona Pošteková
80 roční
Irena Gavlasová
Anna Koňušíková
Justína Miková
Helena Pagáčová
Hedviga Podhorská
75 roční
Alojz Ďurana
Anna Galgánková
Vincencia Hornišová
Vlastimila Jedináková
Irena Kubalová
Helena Šusteková
Antónia Švábiková
70 roční
Mária Jánošíková
Vincencia Komárová
Ing. Ján Koňuch
Jozef Sýkora
Ján Šadlák
Jolana Šupicová
Ján Šuráb

Ve ľ k á n o c v K rá s n e n a d Kys u c o u
Určite sa každý z nás potešil koncu studenej a priam
nekonečnej zimy a privítal jar so všetkými tými radovánkami, čo ju zdobia. Patria k nim aj veľkonočné sviatky. Veľká
noc ako očakávanie víťazstva nad smrťou a nádeje. Vlastne
celá jar je akoby jednou veľkou nádejou do zvyšného obdobia roka... Počas Veľkej noci sme sa zúčastnili viacerých liturgických obradov. Také boli v miestnom kostole sv. Ondreja
počas Veľkého piatku aj Bielej soboty. V piatok im predchádzal pochod s krížom, ktorý už tradične organizuje
v tomto čase naša farnosť. Zvyčajne procesia chodieva ku
kaplnke do osady Gavlasovo, no neprialo počasie, a tak
veriaci kráčali s krížom po meste, po jeho uliciach. Pochodom
sme si všetci pripomenuli utrpenie Ježiša Krista na kríži.
Skončilo sa však Zmŕtvychvstaním, teda konečným
víťazstvom Krista nad smrťou. V nedeľu sme sa už radovali
a na rad prišla tiež šibačka a oblievačka. Potešili sa mladí
i starí, veď na veľkonočné veselosti sa určite každý patrične
pripravoval. Ostanú spomienky s kúskom neopakovateľnej
atmosféry, ktorá nás bude sprevádzať počas celého roka.LH
V kostoloch sa na Smrtnú nedeľu (piata pôstna nedeľa)
zahaľoval kríž s ukrižovaným Ježišom súknom na znak
smútku z jeho blížiaceho sa umučenia. Na Kvetnú nedeľu
(šiesta pôstna nedeľa) sa do kostolov dávali svätiť pučiace
konáriky stromov – bahniatka. V kostole sa s bahniatkami
vykonala aj procesia, ktorá mala pripomenúť príchod Ježiša
Krista do Jeruzalema ako ho ľud radostne vítal. Ľudia verili v
ich nadprirodzenú a liečivú moc bahniatok. Od Kvetnej
nedele až po Bielu sobotu prebiehal Veľký týždeň, v ktorom

Stráž pri Božom hrobe: miništranti, hasiči, dievčatá. Slávnostný
sprievod na Bielu sobotu.

sa konalo mnoho tradičných obradov. Na Zelený štvrtok sa
konala slávnostná svätá omša. Po zaslpievaní Gloria sa
rozozvučali zvony a hralo sa na orgáne, no potom sa zvony
zaviazali a organ stíchol až do Bielej soboty. Organ nahradili
rabkáče. Po svätej omši sa do sakristie preniesla Sviatosť
Oltárna a oltár sa odhalil. Cez Veľký piatok, čiže deň ukrižovania Pána, pri Božom hrobe strážili miništranti alebo hasiči.
A ku hrobu sa chodili kľačiačky. Doteraz hrob strážievajú
miništranti, hasiči a dievčatá. Počas obradov kňaz prenesie
Sviatosť Oltárnu k Božiemu hrobu a položí k stupňom oltára
kríž, aby ho veriaci si mohli úctiť. Popoludní, okolo pol štvrtej
, po danom znamení sa schádzali veriaci a prespevovali v
ľudovej reči piesne o utrpení Pána. Potom sa modlili ruženec.
Na Bielu sobotu ráno o šiestej sa vyložila Sviatosť Oltárna do
Božieho hrobu. O ôsmej začali obrady požehnaním ohňa
(požehnanie sviece paškál) a požehnanie svätenej vody. Po
zaspievaní Glória sa rozviazali zvony a organ. Poobede
zvony zvolávali do kostoal veriacich na slávnosť Vzkriesenia.
Farár oblečený do pluviálu (vrchný plášť) spolu s miništrantami pristúpili k Božiemu hrobu a vzal Monštranciu. Potom
nasledovala procesia okolo kostola. Po procesii kňaz položil
Monštranciu na oltár a po liturgických úkonoch požehnal
prítomných veriaich. Na Veľkonočnú nedeľu bola slávnostná kázeň a svätá omša pri vyloženej Sviatosti Oltárnej a v
pondelok opäť len bez vyloženej Sviatosti Oltárnej.
(tradície z výskumu Jaroslava Veličku a z kanonickej vizitácie zo
16. augusta 1798 – Celoročný bohoslužobný poriadok pre Kysucké
Krásno/text z knihy Krásno nad Kysucou prechádzky mestom)
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Tretí ročník v tlaku na lavičke

Už tradičné na Bielu sobotu sa v priestoroch vzpieračskéj
haly v Krásne nad Kysucou konal 3. ročník v tlaku na lavičke. Prihlásilo sa až 10 pretekárov, aby si zmerali sily.
Súťažilo sa na tri platné pokusy bez rozdielu telesnej hmot-

nosti pretekára. Pod hranicu 100kg ostali len traja pretekári
- Zdeno Bukový, Marián Chlebek, Matúš Šustek. Peter
Jedinák svojím výkonom 105 kg obsadil 7. miesto. Na 6.
mieste ostal Ľubomír Rábik výkonom 125 kg. 5. miesto
obsadil nováčik Jaroslav Čimbora pekným výkonom 140 kg.
Začal boj o medaile. Vladimír Kubala pri svojom výkone
145 kg skončil na 4. mieste.
O bronz zabojoval Peter Blahuta pekným výkonom 150
kg. Dušan Jarabica a Emil Bukový viedli nerovný boj a
striebro si napokon odniesol Emil Bukový pri 155 kg. Prvé
miesto 157 kg Dušan Jarabica.
160 kg sa ani tento rok nepodarilo prekonať ani jednemu
zo súťažiacich. Veľká vďaka patrí sponzorom, vďaka
ktorým je možné pripraviť kvalitné podujatie. A vďaka patrí
aj pretekárom, ktorí sa zodpovedne pripravovali na súťaž.
Krásňanský vzpieračský oddiel patrí k najlepším na
Slovensku a zaslúži si našu pozornosť a podporu. Držíme
im palce aj v ďalších súťažiach.

1. kolo dorasteneckej ligy vo vzpieraní
Dňa 31. marca 2012 (sobota) sa v Základnej škole
Mládežnícka uskutočnilo 1. kolo dorasteneckej ligy
(východná skupina vo vzpieraní). V telocvični ZŠ sa prvýkrát konalo takéto športové podujatie, ktoré pritiahlo veľa
návštevníkov. Niektorí takto po prvýkrát mohli vidieť
a povzbudiť našich mladých vzpieračov, ktorí sa zúčastňujú pretekov po celom Slovensku. To, že sa 1. kolo tejto ligy
konalo prvýkrát v Krásne nad Kysucou, bolo pre nich motivačné a cítili zodpovednosť a svoje výkony. Okrem TJ
Tatranu Krásno, štartovali družstvá Olympia Bobrov,
Viktória Košice, Slávia Ružomberok, Mestský klub vzpierania a silových športov Košice. Konečné výsledky:
1. Tatran Krásno (1077,50 bodov)
2. Slávia Ružomberok (978,38 bodov)
3. Olympia Bobrov (922,20 bodov)
4. MKVaSŠ Košice (649,55 bodov)
Jednotlivci: 1. Jakub Žilava, Ružomberok 325,50 bodov, 2. Marek Murčo, Tatran Krásno 283,94 b., Peter Poláček,
Tatran Krásno 273,27 b. V celkovom poradí dorasteneckej ligy vedie Tatran Krásno.
JĎ
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