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Do továrne na drevo
prišiel muž žiadať prácu.
Ponúkli mu dobrý plat
a lepšie podmienky ako
inde. Prvý deň sa prihlásil u majstra. Ten mu
dal sekeru a pridelil kus
lesa. Šťastný muž sa
vydal do lesa rúbať
stromy. Behom jedného
dňa ich zrúbal osemnásť.
„Gratulujem,“ povedal
majster, len pokračuj
ďalej. Povzbudený jeho
slovami sa drevorubač
rozhodol nasledujúci deň
svoju prácu ešte vylepšiť.
Ráno sa prebudil skôr
ako ostatní a vydal sa do
lesa. Napriek všetkému
úsiliu sa mu nepodarilo
zrúbať viac ako pätnásť
stromov. „Musím byť
unavený,“ pomyslel si a išiel spať so západom
slnka. Za úsvitu vstal s odhodlaním prekročiť
hranicu osemnástich stromov, ale nedokázal
ani polovicu. Ďalší deň zrúbal len sedem
stromov, potom päť a posledný deň sa celé
popoludnie namáhal a zrúbal len dva stromy.
S neistotou sa vydal za majstrom. Bol
pripravený mu povedať, čo sa mu stalo
a odprisahať, že robil čo mohol. Ten sa ho
však spýtal: „Kedy si naposledy nabrúsil
sekeru?“ „Nabrúsil? Na to som nemal čas.
Mal som moc práce s rúbaním stromov.“

Mesto Krásno žije
adventným obdobím
Vážení Krásňania,
po hodoch, ktoré bývajú vždy prvú
nedeľu po Ondrejovi si čoraz viacej
uvedomujeme, že sa blížia Vianočné
sviatky, ale i koniec starého roku. Pri
tejto príležitosti Vám chcem všetkým
poďakovať za spoluprácu i podporu,
ktorej sa mi v priebehu celého roku
dostávalo, či už cestou elektronickej
pošty, alebo pri osobných stretnutiach.
Chcem poďakovať všetkým občanom,
riaditeľom škôl i inštitúcií, farskému
úradu,
predstaviteľom
štátnych
inštitúcii, vedeniu samosprávneho
kraja a všetkým tým, ktorí nám
pomohli v tomto roku budovať naše
mesto. Aj tento rok sa nám spoločne
podarilo v Krásne vykonať kus užitočnej práce a pomaly z Krásna
budovať miesto, kde sa oplatí bývať
a žiť. Veď nie každá obec sa môže
pochváliť, že v roku 2011 boli vybudované dve námestia, ktoré dali
Krásnu nový charakter. Centrálne
námestie pred kultúrnym domom
v tomto roku sa ukázalo ako vynikajúci
priestor
pre
organizovanie
kultúrnych a spoločenských akcií a tí
ktorí ste sa zúčastnili môžete len
potvrdiť, že ak sa námestie zaplní má
vynikajúcu atmosféru. Námestie sv.
Ondreja s pešou zónou pred kostolom
vytvorilo priestor, ktorý v Krásne
dávno chýbal a posedenie pri káve, či
zmrzline určite viacerých potešilo.
V tomto končiacom roku sa nám však
podarilo uskutočniť oveľa viac
dôležitých akcií. Zrekonštruovali sme
celé verejné osvetlenie nielen v centre
mesta, na sídliskách, ale i vo všetkých
mestských častiach, či dokonca v jed-

notlivých osadách. Vybudovali sme
nové kotolne v mestských budovách,
kde šetríme značné náklady na
energiu, dokončili sme rekonštrukciu
ZŠ Mládežnícka a nainštalovali nové
zberné nádoby na separovaný zber
odpadu i zakúpili zberové vozidlo. Pre
deti, ale i dospelých, sme nainštalovali
počítačové kiosky, ktoré sú hojne
využívané a verím, že najmä tí ktorí
nemajú doma internet sa potešili takejto možnosti. Pre ľudí, ktorí chcú riešiť
bytovú otázku sme v tomto roku
zahájili výstavbu 3 bytových domov.
Okrem veľkých investičných akcií sa
nám v roku 2011 podarilo oživiť
i kultúru a prvé kultúrne leto, ktoré sa
uskutočnilo na námestí len potvrdilo,
že v Krásne chýbali pravidelné
kultúrne podujatia ako i premietanie
filmov. V tomto roku sa nám podarilo
oživiť nielen kultúru, ale i šport
a viacero športových podujatí bolo
veľmi kladne hodnotených. Chcem sa
ospravedlniť tým, ktorým sme nemohli
vyhovieť so všetkými požiadavkami,
lebo rok 2011 bol krízový nielen pre
štát, ale i veľmi ťažký pre samosprávy
a nedostatok peňazí nám neumožnil
urobiť všetko to, čo sme si predstavovali. Dúfam, že niektoré veci sa nám
podarí vykonať v nasledujúcom roku,
do ktorého Vám i Vašim rodinným
príslušníkom a známym chcem popriať
najmä veľa zdravia, šťastia, vzájomnej
lásky a Božieho požehnania, aby sme
pri hodnotení roku 2012 mohli opäť
s hrdosťou vyhlásiť, že Krásno sa mení
a sme na naše mesto hrdí ako sa vyvíja.

Primátor mesta Jozef Grapa

Každý z nás je v živote takým
drevorúbačom, zahĺbeným do svojej
práce, niekedy až tak veľmi, že zabúdame starať sa o seba, svoju rodinu, priateľov a blízkych... časom potom cítime,
ako sme zrazu citovo v medziľudských
vzťahoch otupeli. Nech čas adventu, čas
Božieho narodenia je pre nás aj časom,
kedy znova „naostríme sekeru“ – teda
prehĺbme vzťah k Bohu, vzťahy v našich
rodinách, medzi našimi priateľmi
a blízkymi. Nech cítiť v našich rodinách
a v srdci človeka, že je potrebné, aby tak
ako sa narodil Kristus v Betleheme
a priniesol pokoj ľuďom dobrej vôle, tak
je potrebné, aby sa narodil aj v ľudskom
srdci a priniesol pokoj do každodenného, často ťažkého života. Moji milí
Krásňania, prajem Vám, aby sviatky
Božieho narodenia boli pre Vás sviatkami, kedy sa zastavíte a budete prežívať
krásu sviatku Božieho narodenia a túto
krásu prenesiete aj do svojich duší, do
svojich vzťahov a do svojich kresťanských rodín.
Mgr. Pavol Špita, dekan
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Ondrejovské hody na novom námestí
a príchod svätého Mikuláša

Turnaj mladých nádejí, Veľký Meder

Krásňanskí vzpierači
Uspešný mesiac október
V tomto mesiaci sa vzpierači z Krásna zúčastnili až troch
dôležitých pretekov. Prvé preteky sa konali v Hlohovci na turnaji
Fraštacké hrozno, kam chodia každý rok.
Na tomto turnaji skončili na peknom 2. mieste. Súťažilo sa v
štvorčlenných družstvách. Krásno si počínalo veľmi dobre pod
vedením Ľubomíra Rábika. Patrik Poštek – trh 90 kg, nadhod 115
kg. Matej Poláček – 65 kg trh, nadhod 85 kg. Matej Poštek trh 45
kg, nadhod 60 kg. Samuel Pavlus – 46 kg trh, nadhod 60 kg.
Celkové poradie:
1. miesto domáci Hlohovec 1041 sin.b.
2. miesto Krásno 806 sin.b.
3. miesto Hurbanovo725 sin.b.

Zlatí chlapci
Na treťom finálovom kole mladšich žiakov, si mladí chlapci z
Krásna udržali 1. miesto po dvoch kolách. Potvrdili aj v treťom
kole, že v tomto ročníku žiakov, je Krásno najlepší klub na
Slovensku. Do finále postúpilo päť družstiev. Chlapci potvrdili
svoju formu a nedali nič na náhodu a porazili všetkých pretekárov,
pod vedením Miroslava Rábika. Krásno reprezentovali Samuel
Pavlus najlepší pretekár súťaže, spravil v štvorboji 389,9 sin.b.
Patrik Riečičiar 381,6 sin.b. Patrik Broda 377,9 sin.b. Vladimír
Kubala 307,9 sin.b.
Celkové poradie:
1. Krásno 1436 sin.b.
2. Bobrov 1320 sin.b.
3. NMN 1261 sin.b.
4. Trenčín1259 sin.b.
5. Veľký Meder 1103sin.b.
Momentálne sú to najlepší chlapci na Slovensku a sú zaradení
v reprezentácii. Zúčastnili sa 11. a 12. novembra v Ružomberku
na talentových skúškach, kde budú mať motoricke, špeciálne
testy a samotrické ukazovatele.V tomto výbere sú dorastenci do
17 rokov. Zúčastnili sa aj bratia Poláčkovci Matej a Peter. V klube
vyrastaju úspešní pretekári, ktorí robia dobré meno mestu, ale aj
Slovensku.
V Hlohovci sa konalo finálové kolo dorastu, kde Krásno skončilo na 5. mieste. Krásno reprezentovali bratia Poláčkovi Peter a
Maťo, Jožko Kuljovský a Patrik Poštek.

Súťaž Veľký Meder
Vo Veľkom Mederi sa konal 13. ročník Turnaj mladých nádejí.
Na turnaji nechýbal ani oddiel vzpieračov z Krásna nad Kysucou.
Do súťaže sa prihlásilo sedem družstiev. Súťažilo sa v štvorčlenných družstvách zmiešaných, a to dvaja starší žiaci a dvaja mladší

žiaci. Krásňania do Medera pricestovali len s mladšími žiakmi,
aby si zmerali sily so staršími pretekármi. Samuel Pavlus v trhu
zvládol 50 kg a v trhu 60 kg. To mu stačilo aby vyhral kategóriu
mladších žiakov na sin.b. 182,8. Celý rok svojimi výkonmi potvrdzoval, že je najlepší mladší žiak zo všetkých pretekárov a svoje
prvenstvo dotiahol až do konca súťažného obdobia. Patrik
Broda – trh 36 kg a nadhod 45 kg skončil na 2. mieste, za
Pavlusom len o jeden bod a to 181,7. Bol to pekný boj dvoch
pretekárov z jedného klubu. Najdôležitejšie je, že cena poputovala
do Krásna. Patrik Riečičiar – trh 27 kg a nadhod 36 kg, spravil
167,9 sin.b. Posledný pretekár Vladimír Kubala – trh 34 kg a nadhod 43 kg, sin. b.136.4.
Chlapci išli s plným nasadením do každého pokusu o dobre
umiestnenie ako družstvo. Po trhu boli na prvom mieste, napokon
do Krásna doniesli krásne druhé miesto.
Celkové poradie:
1. Veľký Meder 727.3 sin.b.
2. Krásno nad Kysucou 669,0 sin.b.
3.Nové Mesto nad Váhom 642,9 sin.b.
4.Ružomberok 642,8 sin.b.
5.Trenčín 635,1 sin.b.
6. Košice 459,7 sin.b.
7. Veľký Meder B 357,2sin.b.
Chlapci z Krásna sú najlepší vzpierači v tomto ročníku na
Slovensku. Za to im patrí veľká vďaka a vďaka patrí aj obetavosti
trénera Miroslava Škrobiana.
Vzpieračský oddiel v meste patrí k najúspešnejším a najznámejším na Slovensku. Úspešným vzpieračom a aj ich trénerom patrí
poďakovanie za ich obetavý prístup a želanie, aby dosahovali
ďalšie krásne športové úspechy. Poďakovanie patrí aj mestu
Krásno za podporu a aj sponzorom, ktorí v tomto roku pomohli.

Na námestí sv. Ondreja sa zišlo mnoho ľudí, aby si pozreli kultúrny
program. Počas celého dňa sa hodov zúčastnil aj primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Vystupovala naša Ženská folklórna skupina, spevácka
skupina Krásňanka a samozrejme súbor Drevár.

V nedeľu 4. decembra 2011 sa prvýkrát
na novom námestí sv. Ondreja konali
hody. Svätý Ondrej je patrónom
farského kostola, najväčšieho kostola na Kysuciach. Kostol sa začal
stavať presne pred 150 rokmi.
Pri príležitosti hodov sa slávila
slávnostná svätá omša, na ktorú
boli pozvaní aj krásňanskí rodáci. Svätú omšu teda slúžil Mons.
Marián Šuráb, dekan
Rímskokatolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty.
Na námestí sa stretli ľudoví jarmočníci, ktorí ponúkali ručne zhotovené výrobky, podávala sa
medovina, výborná kapustnica a iné
zabíjačkové dobroty. V programe na
pódiu pred kostolom vystúpila folklórna
skupina Polianka zo Starej Bystrice, Ženská folklórna skupina z Krásna nad Kysucou, skupina z
Kysuckého Lieskovca, náš folklórny súbor Drevár, spevácka skupina Krásňanka, rozprávačka Daniela Piscová a
zpit Wierchy Jozefa Szczotki z Milowki.
Poobede v dome kultúry pokračoval program žiakov zo
Základnej umeleckej školy z Krásna a Hudobnej školy
Milowka. Medzi deti zavítal aj svätý Mikuláš a porozdá-

val im darčeky. Spoločne potom pred mestským úradom
rozsvietili stromček. Od piatej hodiny sa púšťali
lampióny šťastia. Lietajúce balóniky šťastia sú ručne
vyrobené z ryžového papiera a bambusu, ktoré sa
po zapálení parafínového knôtu naplnia teplým
vzduchom a vznesú sa k nebu. Pochádzajú zo severného Thajska, kde ich ľudia už po stáročia
vypúšťajú pri ceremóniach, obradoch, oslavách
a iných
príležitostiach. Ľudia si
pri
vypúšťaní
balónikov
šťastia želajú,
aby sa ich priania naplnili a
sny a túžby premenili na skutočnosť.
Tohtoročné hody
boli síce bez snehu,
no atmosféra s výzdobou a stromčekom
pripomínala už
blízkosť Vianoc.
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10 rokov
spravuje našu
farnosť dekan
PAVOL ŠPITA

V júli 2001 prišiel do našej farnosti nový kňaz. Z obce Ochodnica na nové pôsobisko nastúpil Pavol Špita, rodák z Rakovej.
povrchom
parcely mužstva
číslo 7250/29
aby
78/2010
MZnaozaj
schvaľuje
návrhovú
komisiu
ZaUzn.
desaťč.
rokov
stihol–toho
veľa. Hneď
po príchode
nastúpil
do futbalového
Tatranukatastri
Krásno, obce
ktorý tak,
postúpil
stavebník
p. pastier,
Jozef Hájny
mohol
na tomto
mieste cyklotúr
realizoVojtech
Buchta,
Božena
Ďurčanová,
Mgr. ako
zv V.zložení
ligy do IV.
a neskôr
aj do III.
ligy. Medzi
ľuďmi je známy
duchovný
aktívny
športovec,
organizátor
vo farnostiBírová,
a my, v redakčnej
rade,zápisnice
ho poznáme
aj ako
výborného
a skvelého človeka.
vaťfotografa
stavbu žumpy.
Gabriela
overovateľov
Pavol
Targoš,

Stretnutie spoločenstiev
farnosti
Členovia detských, mládežníckych, rodinných, ružencových a ostatných modlitbových spoločenstiev sa stretli
na stretnutí s názvom: „Aj keď sme mnohí, sme v Kristovi
jedno telo lásky...“. Konalo sa 20. novembra 2011,
v divadelnej sále kultúrneho domu v Krásne nad Kysucou.
Spoločne si zrekapitulovali prácu vo farnosti a prínos
každého spoločenstva. Spoločenstva sa postarali aj o
kultúrny program, hralo sa divadlo, tancovalo a samozrejme spievalo. Stretnutia sa zúčastnil správca farnosti Pavol

Farské pastoračné
centrum má 10 rokov

Dňa 2. decembra 2001 po slávnostnej sv. omši vtedajší kardinál Ján Chryzostom Korec posvätil a otvoril v
Krásne nad Kysucou nové Farské pastoračné centrum
sv. Benedikta z Nursie. Využívalo sa hlavne na kultúrne popoludnia a stretávanie sa mládeže, využívali
ho spevácke zbory a divadlá. Vystupoval tu napríklad
v roku 2002 operný spevák Alojz Harant, Detský spevácky zbor Vtáčatá, mládežnícky zbor Makabi, každoročne divadlo Skala, zo začiatku aj gospelové dni a
fotosúťaž Svet mojimi očami. Dňa 2. decembra 2011 si
dekan Pavol Špita zaspomínal na toto obdobie a pripomenul výročie pastoračného centra.

Špita a kapláni Miroslav Hložný a Ján Sňahničan.
Na záver stretnutia bolo pohostenie zo spoločne prinesených sladkých dobrôt a darov.

Bývalý správca farnosti
Mons. Ondrej Sandanus
oslávil 70. rokov

Vo štvrtok 10. novembra 2011 sa konala kňazská
rekolekcia v Kysuckom Novom Meste. Pri slávnostnej svätej omši Mons. Ondrej Sandanus ďakoval
za požehnaných 70. rokov života. V našej farnosti
pôsobil 11 rokov, počas ktorých sa podarilo napríklad dostavať kostol v Kalinove.
Srdečne mu blahoželáme k životnému jubileu. Želáme mu veľa zdravia, Božieho požehnania a pokoja
do ďalších rokov.

Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie noviUzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b- nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická prenájom 100 eur ročne.
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzaProgramom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvo- čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
ja mesta;
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12415/7
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87/2010
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má
svoju
budúcnosť.
Je tu
veľký
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Počas
týchto
rokov,
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bale
veľmi
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m , ktorý
susedí
podarilo dokončiť pastoračné centrum, kamarátov a priateľov, s ktorými sa vždy rád potenciál mladých ľudí a strednej generácie,
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trénera úrodu.
nasvietil
Miloša Lastovicu,
jeho záujem som
kostola,
fara,za
kúpil
novýs kosKysuckáopravila
cesta 1002
1 euro
podmienkou,
že bude na nehnuteľného
majetku s obcou Stará Bystrica na realizá4. Aké „ovečky“ sú Krásňania? Ako
tolný organ v Kalinove, získali ste titul odpovedal po dlhšom váhaní po pol roku
uskutočnená
zámena za pozemok
č. 371,kladne.
ktorého
je vlastprojektu
„Zariadenie
soc. služieb
KrásnoVnadčom
Kysucou“.
tu pracuje?
vidíte
Prišiel
som medziciu
pánov
futbalistov
– sa vám
dekan...a
v neposlednom
rade aj vaše
Akénávrh
máte na
plány
do blízkej
Kasaj, Jaro
Róbert
Gábor, –nedostatky?
futbalové
úspechyzs celkovej
Tatranomvýmery
Krásno...
níkom v podiele
926 Marcel
m2. Hlasovalo
sa Buchta,
Uzn.
č. 89/2010
MZ odročuje
riešenie
cinbudúcnosti?
Asi pred 10 rokmi
Zelený
Braňo
Juraj služieb
Švábik, na
Bolo
skrátka
veľa. Aké– par.
momenty
podľatoho
zákona
č. 258/2009
9a, odst.
9. Kopásek, Rasťo Kubica,
torínskych
ďalšie zastupiteľstvo
( jún na
2010).
sa vám najviac zapísali do pamäti? Na Marian Chlebek, Rado Šutý, Andrej Jakubec, štvrtok sa lúčil po svätej omši svätenia olejov
č. 82/2010 –Nerád
MZ schvaľuje
žiadosť
o príspevok
na som si
Uzn.
č. 90/2010
MZbiskup
odročuje
zásady
Zdeno
Šustek. Veľmi
ich vážil,
bola to –otec
s kňazmi
a pri odmeňovania
každom kňazovi
čoUzn.
rád spomínate?
spomínam alebo
čo
všetko
sa
podarilo
urobiť,
naozaj
veľmi
dobrá
partia
a
s
nimi
som
zažil
chvíľu
zastal
a
prehodil
pár povzbudivých
pripomínam
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga- poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve
sa prevybudovať, opraviť, či po duchovnej stránke pekné futbalové roky s dvomi postupmi. slov... jedného kňaza sa vtedy spýtal, ako sa
nizuje
farské
pastoračné
centrum
prostredníctvom
hnuhodnotí
i
výška
odmeňovania
členov
komisií
a
rokovací
alebo po tej hmotnej... stačí, keď to vie Boh, Prišlo žiaľ tažké zranenie kolena, ale s Božou držia jeho veriaci a on žartom odpovedal:
tia
detídobré,
a mládeže
sume 498
eur. poriadok.
a keďkresťanských
On uzná, že to bolo
tak dúfam, v pomocou
a šikovnosťou
lekárov som sa po „Otec biskup, čo Vám poviem, viete ako to je,
že to aj raz odmení.
to moje povinnosti
poslúchajú,
horšie tokontrolu
je s baranmi...
:)
a 8. operáciach
ešte
vrátil. – ovečky
Príspevok
sa čerpáBoli
z kapitoly
školstva advoch
navýširokoch
sa v kapiUzn. č.
91/2010
MZ berie
na vedomie
plnea ak sa mi ich podarí splniť, tak môžem len Chcelo to vtedy odo mňa veľmi silnú vôľu, ale ako som už spomínal, nehľadám na svojich
tole príspevky.
uznesení.
povedať,
že som nehodný sluha, lebo som teraz si o to viac každýnia
pohyb,
každý krok ovečkách blato, to by bolo to najľahšie, ale
splnil
len č.83/2010
to, čo bolo –mojou
sa vidieť
každým človekom
jeho
veľmi vážim.
Pri operáciach
a v č.
nemocniciUzn.
MZ povinnosťou...
schvaľuje preloženie
starého
Uzn.
92/2010 –snažím
MZ berie
nazavedomie
inf. rozbor
to je veľký dar, keď
Ale
by som vodovodu
využil príležitosť,
aby som ach
príbeh,za vedie
to k trpezlivosti
som sizemským
uvedomil, akýhospodárenia
mestského
nachádzajúceho
sa pod
mestaživotný
a Krasbytu
prvý štvrťrok
2010.
poďakoval všetkým mojim farníkom, ktorí
pomáhali pri týchto dielach, hmotne alebo
duchovne, ktorí prichádzajú a svojimi rukami a rozumom pomáhajú, mnohí boli nenápadní a urobili pre našu farnosť veľké diela,
bez nich, teda bez Vás a Vašej podpory
a Božej pomoci by sa nič z tých vecí za 10
rokov v našej farnosti nepodarilo. Po
duchovnej stránke musím poďakovať mojim
predchodcom kňazom v našej farnosti...oni
sadili a polievali, ja som často už len pokračo-

človek môže chodiť. Preto si šport ešte viac
užívam, ako pred zranením. S futbalom som
aktívne začal v 10 rokoch a prestal aktívne
hrať v 42, vtedy som si začal uvedomovať, že
už som, ako často žartom hovorím, postarší
mladík :) Ale stále hrávam, minimálne do
týždňa 4-5 krát si idem s kamarátmi zahrať.
No rád idem s dobrou partiou na bicykel,
korčule, lyže.
V pamäti mi ostalo veľa pekných
spomienok, staré slovenské príslovie hovorí,

a pochopeniu a mať rád ľudí, aj keď sám mám
svoje chyby a nedostatky, ale snažím sa, aby
som vedel dať nakoniec povzbudenie, či
dobrým slovom alebo dobrým skutkom...
Na záver môžem naozaj iba pokorne
poprosiť o odpustenie, ak nie vždy som
bol príkladom a povzbudením a hlavne
poďakovať pred dobrým Bohom za
prežité roky v Krásne medzi Vami.
(Ďakujeme za rozhovor)
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Stredná odborná škola drevárska
Imatrikulácia na Strednej odbornej škole
drevárskej
Novembrový imatrikulačný deň bol výnimočný pre
celú školu, no najmä pre prvákov, pretože vstúpili do
cechu SOŠ drevárskej a oficiálne sa stali jej žiakmi.
Museli plniť úlohy, ktoré si pre nich pripravili žiaci z 3.O
triedy. Museli predviesť aj svoju zručnosť v prácach
typických pre odbor, ktorý sa rozhodli na škole
študovať. Sľúbili dodržiavanie desiatich pravidiel školy
a napokon boli slávnostne imatrikulovaní.
Kultúrny program pripravili starší spolužiaci,
zahrala a zaspievala folklórna skupina Drevár. Rodina
drevárov sa tak oficiálne rozrástla o murárov, stolárov,
tesárov, čalúnnikov, operátorov stavebnej výroby
a operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby.

Mikuláš v SOŠ drevárskej
Žiaci a učitelia Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne
nad Kysucou sa ako každý rok v Deň svätého Mikuláša
rozhodli potešiť a slávnostne naladiť ľudí okolo seba. Dňa 6.
decembra 2011 sa vyobliekali do kostýmov Mikuláša, anjela,
čerta, Snehulienky a siedmich trpaslíkov a iných
rozprávkových bytostí. S batohom plnom prekvapení navštívili
Materskú školu Prvosienka v Krásne nad Kysucou. Deťom zo
škôlky vyčarili úsmevy na tváričkách. Deti zarecitovali básničky a zaspievali vianočné piesne. Mikuláš rozdal darčeky
a trpaslíci spolu s rozprávkovými bytosťami sa s deťmi zahrali
a napokon aj zatancovali.
V tento deň drevári navštívili aj Mestský úrad v Krásne nad
Kysucou. Vedenie ich srdečne privítalo a na pamiatku sa
zvečnili na fotografiách. Sviatočná Mikulášska nálada
pokračovala aj v škole. Pedagogický zbor sa postaral o príjemnú zábavu v podobe Mikulášskej grilovačky. Vo večerných
hodinách privítal Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi rodičov,

učiteľov a ich ratolesti. Všetky deti zarecitovali, zaspievali
a zatancovali Mikulášovi pri rozsvietenom vianočnom
stromčeku. Deti si zaskákali aj s čertom na trampolíne. Táto
akcia priniesla do našej školy sviatočnú atmosféru a čaro
Vianoc. (Mgr. Mária Gavenčiaková)

Mikuláško, milý náš!
Pomaly sa blíži vianočný čas a
do Základnej školy Michálkov
prišiel Svätý Mikuláš. Deti mu
predviedli krásny program a na
záver si s ním každé dieťa zatancovalo. O stromček, svetielka a
pohostenie sa postarali milí
rodičia a Kysucké pekárne Vilija.
Poďakovanie patrí hlavne
rodičom, pretože touto
spoluprácou pochopili, že
najväčšou odmenou za nezištnú
pomoc je úsmev, spokojnosť a
rozžiarené očká detí.
ZŠ Michálkov

Deň jablka
Dňa 21. októbra 2011 SOŠ drevárska otvorila výstavu
jabĺk, spojenú so súťažou v štyroch kategóriach. Do podujatia sa zapojili jednotliví žiaci, skupiny a všetky triedy.
Z prinesených plodov ovocných stromov zo záhrad žiakov
vo vestibule školy urobili výstavu. Hodnotili sa štyri
súťažné kategórie – o najkrajšie, o najoriginálnejšie, o
najchutnejšie jablko a o najkrajší plagát s témou jablka.

Členovia hodnotiacej komisie boli Ing. A. Buchtová, pani
G. Slížová, Mgr. L. Kučáková, Ing. arch. B. Kontrišová
a z radu žiakov hlasoval žiak Pavol Jašurek z 2. C triedy.
Cenu za najoriginálnejšie jablko si odniesol Pavol Jašurek
z 1.Ad triedy. Druháčky získali dve ocenenia. Cenu za
najchutnejšie jablko si vybojovala Veronika Gorylová z 2.
N triedy. Ocenený bol i najkrajší plagát jablka a cenu
dostala Lucia Grochalová z 2. N triedy. Cenu za najkrajšie
jablko si odniesla nepedagogická zamestnankyňa Barbora
Majáková. Medzi víťazov zavítal aj riaditeľ PaedDr. Ján
Palko, vyjadril radosť nad takouto vydarenou akciou
a víťazom zablahoželal.
(Napísala: Mgr. Mária Gavenčiaková, foto: Ing.arch.Beáta Kontrišová)

Základná škola Mládežnícka

Družinári ZŠ Mládežníckej pozvali
2. decembra 2011 svojich starých
rodičov, aby im zaspievali piesne
a zatancovali a hlavne ich potešili.
Za milé popoludnie patrí poďakovanie pani vychovávateľkám –
Jarabicovej, Martikánovej, Targošovej
a Tvrdej.
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Knihy Krásno nad
Ky s u c o u v p r e d a j i

Protipovodňové opatrenia
na našich tokoch
Materská škola Prvosienka v súčastnosti pripravuje deti
od 3 do 6 rokov. Celoročne sa konajú rôzne zaujímavé
podujatia s dôrazom na kysucké a krásňanské tradície.
Foto: J. Velička

Materská škola oslávila 40. výročie
Materská škola, Lesnícka 1370 v tomto
kalendárnom roku oslávila 40. výročie. Postavili ju
ako závodnú Materskú školu, ktorá patrila závodu
Drevina Krásno nad Kysucou. Postavili ju pre svojich
zamestancov a slávnosne otvorili 1. júna 1971.
V budove boli tri triedy pre deti materských škôl
a jedna trieda patrila jasliam pre deti od 1 do 3 rokov,
o ktoré sa starali zdravotné sestry. Pri materskej škole
bol hospodársky pavilón s kuchyňou a administratívnou budovou.
V roku 1991 odovzdal Drevársky závod materskú
školu bezplatným prevodom Okresnému úradu –
Odboru školstva v Čadci a v roku 2002 bola materská
škola deliminovaná pod Mesto Krásno nad Kysucou,
pod ktoré patrí aj v súčasnosti.
Chceme sa aj prostredníctvom tohto článku
poďakovať všetkým doterajším zamestnancom
materskej školy – bývalým pani riaditeľkám: p. Viere
Kubušovej, p. Tatiane Cádrovej, p. Helene Špalkovej,

Fotografia z roku 1981/82 z jaslí, o detičky sa starali zdravotné sestry.

pani učiteľkám, zdravotným sestrám, pani
kuchárkam, pani upratovačkám a ostatným zamestnancom, ktorí venovali svoje aktívne roky deťom,
ktorých sa počas 40-tich rokov v tejto budove
materskej školy vystriedalo neúrekom.
Počas trvania tejto doby budova menila pôvodný
tvar, prešla čiastočnou rekonštrukciou. Staršia budova bude potrebovať naďalej rozsiahle investície do
opráv a nadstavby materskej školy, pretože ako jediná
materská škola v meste dlhodobo nepostačuje potrebám rodičov. K spokojnosti rodičov určite prispieva
svojou kvalitnou prácou celý kolektív súčasnej
materskej školy.

Aj naše mesto využilo príležitosť a získalo peniaze
z Úradu vlády na vybudovanie vodozádržných opatrení. Pristúpilo k prácam na projekte Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodí v katastri mesta
Krásno nad Kysucou – Vodozádržné opatrenia. Na realizáciu projektu získalo 20-tisíc eur. Peniaze sa využijú
na vybudovanie stupňov a hrádzok z prírodných materiálov. Budú sa týkať potokov, ktoré sa v čase prívalov
dažďov pravidelne vylievajú zo svojich korýt a spôsobujú problémy. Ako informoval primátor mesta Ing.
Jozef Grapa, pri tejto príležitosti získali peniaze aj
z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, a to
na vytvorenie desiatich pracovných miest.
Protipovodňové opatrenia robia na horných úsekoch
tokov, aby na týchto miestach zadržali čím najviac
vody a spomaľovali odplavovanie.
LH

Kocúr Tomi
od Lenky
Macurovej

Materskej škole Prvosienka želáme do budúcnosti
ešte veľa spokojných rodičov, veľa detí, ktoré budú
spomínať na roky strávené v materskej škole
s láskou a veselými zážitkami.
Kolektív materskej školy

Fotografia z otvorenia materskej školy 1. júna 1971

Medzi darčeky, ktoré potešia určite patria knihy,
ktoré sú blízke nášmu srdcu. V roku 2006 a 2007 vyšla
prvá kniha Krásno nad Kysucou – prechádzky storočiami a v tomto roku Krásno nad Kysucou – prechádzky
mestom. Obidve knihy sa dajú kúpiť v akciovej cene 25
EUR, alebo aj samostatne. Novinkou z vydavateľstva
Magma je kniha kysuckých rozprávok Javornícke
rozprávky, ktorá je za 8 EUR. Rozprávky napísal spisovateľ Peter Kubica a ilustrácie ku knihe robil
významný akademický
maliar Ondrej Zimka.
Knihy sa dajú kúpiť vo
vybraných kníhkupectvach na Kysuciach alebo
priamo vo vydavateľstve.
Facebook:
Vydavateľstvomagma

PROGRAM
December – 2011
17. 12. 2011 o 18:00 hod, sobota
ČIERNA LABUŤ
Psychologický thriller z prostredia
newyorskej baletnej scény.
Vstupné 1,50 EUR.
18. 12. 2011 o 15:00 hod, nedeľa
BARBIE – Perfektné vianoce
Rozprávka pre deti – nedeľné popoludnie.
Vstupné 0,5 EUR

Lenka Macurová z Krásna, žiačka ŠZŠ v Čadci vyhrala
1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži na tému maskot
Slovenského paralympijského družstva v Londýne 2012, do
ktorej sa zapojilo 4 992 detí z celého Slovenska. So svojou
učiteľkou Mgr. Gabikou Golisovou si bola v Bratislave
v Primaciálnom paláci prevziať ocenenie z rúk predsedu
Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša.
Na slávnostné zverejnenie maskota bola pozvaná Lenka
Macurová, jej učiteľka, ktorá ju viedla vo výtvarnej tvorbe a riaditeľ ŠZŠ PaeDr. Jaroslav Velička. Kocúra Tomiho uviedla Lenka
na verejnosť pravým anglickým čajom v priestoroch SPP v
Bratislave spoločne s paralympijskou víťazkou v streľbe
Veronikou Vadovičovou a predsedom SPV Jánom Riapošom.
Slávnostnú udalosť moderovala Alena Heribanová za účasti
verejných činiteľov a masmédií. Svojou účasťou paralympionikov podporila poslankyňa NR SR Magda Vášaryová.
Kocúrovi Tomimu prajeme šťastnú cestu do Londýna a našim
paralympionikom veľa úspechov. Blahoželáme malej maliarke.
Redakcia

31. 12. 2011
PRIVÍTAJME NOVÝ ROK
Disco, punčovica, ohňostroj a všetko,
čo k dobrej zábave patrí
Začiatok o 22:00 – 01:00 pred DK
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Koncert

J o ke b ox
22. december 2011 o 19.00 hod.
Kolkáreň Krásno nad Kysucou
so spevom pomôže aj Zuzana Gacíková
a Zuzana Hájniková
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Tajomnou Transylvániou
6.

Narodení
Matúš Mizera, Alžbeta Šusteková, Soňa
Mitková, Samuel Kopásek, Laura Čimborová,
Michal Šuráb, Filip Krupa

Rozlúčka?

Sobáše

SPOMIENKA
na učiteľov Teodora
a Oľgu Macurovcov
Teodor Macura
(učiteľ, autor učebníc)
Narodil sa 11. mája 1922. V máji 1942 zmaturoval na
Učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule. Pochádza zo štyroch súrodencov. Počas vojenskej služby získal hodnosť
kapitána. Pôsobil ako riaditeľ školy v Čadci–Horelici, kde
pracoval až 30 rokov. Na ZDŠ Horelica pôsobil od roku
1947 – do konca školského roka 1976–1977. V
1978–1982 bol riaditeľom v ZDŠ Krásno nad Kysucou.
Zomrel 30. marca 2011, pochovaný je na mestskom cintoríne v Krásne.
Je autor pedagogických článkov a recenzent, prednášal
na pedagogické témy po celom Slovensku. Je autorom viacerých učebníc a učebných pomôcok:
–
Pokusná učebnica Jazyka slovenského
pre 4. ročník
–
Pracovné listy Jazyka slovenského 4. ročník
–
Učebnica Jazyka slovenského 4. ročník
pre nevidiacich
–
Učebné pomôcky pre ZŠ
–
Okienková násobilka
Narodení
–
Vrecúškové počítadlo
– Masnica,
PásikovéViktória
počty (v Moskve
sa zúčastnil
svetovej
Marek
Madajová,
Lilianana
Králiková,
výstave,
ako
vedúci
slovenskej
delegácie
školských
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko, a
vedeckých
prác,Peter
kde boli
vystavené)
Tomáš
Krupa,
Škereň,
Samuel Brňák, Denisa

Matrika

Jančigová, Teresa Fojtíková

Oľga Macurová (rodená Tvrdá)

(učiteľka)
Úmrtie
Narodila
sa 22.
februára
Vydala80
sa r.,
zaJustína
Teodora
Pavel
Kurinec
72 r.,
Mária 1928.
Kopásková
Macuru a mali spolu dvoch synov Vladimíra a Viliama. Učila
Lastovicová 73 r., Rozália Ďuranová 90 r., Anna
v Základnej škole v Horelici a v Krásne. Dlhé roky pracovVojtušová
87 r., Agnesa
Poláčková
62 r., František
ala v Základnej
umeleckej
škole v Krásne,
kde viedla
r.,
Lukáš
Grapa 21v
Šutek
59
r.,
František
Kocifaj
51
bábkarský krúžok. Neskôr ako dôchodkyňa
vypomáhala
r.,ZŠImrich
Škerenčák
77Zomrela
r., Helena
r.,
a ZUŠ
v Krásne.
15.Završanová
novembra 73
2011,
pochovaná
ja
na
mestskom
cintoríne.
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r., Šte-

fan Koleno 80 r.
Manželia Macurovci zasvätili svoj život učiteľskej profesii a deťom. Mala som tú česť poznať ich a pomáhali
Sobáše
mi aj pri prvej knihe o meste Krásno. Teodor Macura bol
Marián Krupa a Júlia Jakubíková, Peter Pavlík a
autorom aj krásnych fotografii nášho mesta, ktoré boli
Zuzana
Ján
Gavlas
a Jana
Vaňovcová,
použité Blahutová,
v knihe. Pani
Oľgu
Macurovú
si pamätám
a isto
Martin
Cech
a
Miroslava
Pošteková,
Jozef
Šadláksme
a
aj mnoho ďalších ako úžasnú učiteľku, s ktorou
Lenka
Macurová
nacvičovali
mnoho bábkových rozprávok a bol to pre nás
JĎvždy zážitok. V tomto roku sme sa s nimi rozlúčili.
Česť ich pamiatke!
ĽP

Miroslav Macko a Michaela Zborovančíková,
Pavol Mahút a Ing. Anna Martášková,
Jaroslav Maslík a Kristína Lastovicová

Úmrtia
Justína Šlapková, Anna Kuljovská, Anton
Kopásek, Justína Koňušíková, Jozef Kováč,
Štefánia Hrušíková, Oľga Macurová, Miroslav
Kučerík, Paulína Bírová, Alojz Šustek, Rozália
Šusteková, Anna Pagáčová, Helena Červená

J U B I L A N T I 2 01 1
85 ročná
Agnesa Šadláková
80 roční
Jozef Gajdošík
Justina Jarabicová
Margita Šadláková
Mária Capková
Andrea Jakubcová
Johana Šusteková
75 roční
Mária Vojtíková
Marta Janečková
Božena Plánková
70 roční
Ján Jakubec
Matilda Chilá
Štefánia Brňáková
Anna Stasinková

Hodiny dopredu
Čas v tejto krajine ubiehal celkom
tajomne, hodiny boli posunuté o hodinu dopredu, no nám sa stalo, že sme
sa pomýlili aj o mesiac a napokon
akoby čas ani v Rumunsku neexistoval. Cesta tajomnou Transylvániou sa
schyľovala ku koncu. Prespali sme u
domácich na okraji hlavnej cesty, kde
nám ponúkli domáci tradičný alkohol – Ţuică – vysokopercentný destilát
zo sliviek, volajú ho aj elixír života.
Vypiť však deci tohto nápoja nie je
vôbec vtipné.
Zrastený kostol
Cestou domov sme prechádzali cez
obec GURASADA, ktorá má zaujímavý Kostol Archanjela Michala, teda
skôr povedané dva kostoly v jednom.
My sme si ich nazvali, že „zrastené
kostolíky“.
Kamenná
rotunda

pochádza z 13. storočia (správy z roku
1292), postupne k nej dostavovali
ďalšie časti. Je jedným z najstarších
kamenných kostolov
v
Rumunsku. Bola
to úžasná stavba,
okolo ktorej bol
cintorín s opačne
danými náhrobnými kameňmi.
Kostolík
bol
katolícky, no dnes
pravdepodobne
ortodoxný. V spojení s týmto kostolíkom sa spomínajú
aj Slováci, Češi a Maďari, ktorí obývali
toto územie a boli katolíckeho
vierovyznania.
O niekoľko storočí neskôr ako
Nemci do Rumunska prišlo niekoľko
tisíc Slovákov, z ktorých mnohí si

dodnes udržali svoju materinskú reč a
kultúru. V súčasnosti sa počet
Slovákov odhaduje na 20 000. Isté
podobnosti s našou kultúrou sme tam
videli, napríklad už len jedlo sa
podobalo tomu nášmu a aj krajina. Z
tichého ešte jesenného prostredia sme
sa cez Maďarsko dostali až na zasnežené Slovensko. Zdalo sa mi, že sme
prekročili časový priestor a vrátili sa
naspäť do súčasnosti, aj hodiny začali
ísť normálne...
Spomienky na Transylvániu
Je to krajina kostolov, túlavých psov
a milých ľudí (na takých sme narazili).
Najobľúbenejšou značkou auta je
Dacia, ktorá zvláda ich hrozné cesty. V
každom prípade v nás zanechala táto
krajina hlbokú spomienku a verím, že
sa tam raz opäť vrátim...ostalo mnoho
miest, ktoré chcem vidieť... (koniec)

BLAHOŽELÁME
Anton Škerenčák,
kostolník v Kalinovskom kostole
oslávil v nedávnych dňoch krásnych 40. rokov. Želáme mu vela
zdravia, pokoja a radosti z práce.

Pred rodným domom grófa Drakulu.

Nočné mesto Sighişoara.

Zrastené kostolíky v Gurasade.

Kamenný maľovaný kríž pred kostolíkom v Gurasade. Typické strechy domov. Tradičné sladké jedlo Papanaşi, akoby šišky prelievané tvarohovým krémom a marmeládou z
kúskou ovocia. Kone s vozmi a značkami, tradičný dopravný prostriedok. Farebné domy s krížmi a nápismi, často v nemeckom jazyku, ako spomienka na osídľovanie Sasmi.
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28. ročník cestného behu Krásňanská desiatka

Bežci z Krásna nad Kysucou: Horný rad zľava: Emil Chilý, Jakub
Jurčík, Ján Meliš, Jozef Kadura, Miroslav Kolenčík, Peter Tvrdý,
František Poštek, Ondrej Krško. Dolný rad zľava: Martin Kolenčík,
Vladimír Kormanec, Marián Seko, Rudolf Kuljovský, Radoslav
Malík, Ján Drahňák. (chýba Milan Poništ)

Na 28. ročníku (14.11.2011) Krásňanskej desiatky sme zaznamenali
rekord účastníkov v počte 151, čo všetkých potešilo. Bežcov boli
povzbudiť aj zakladatelia cestného behu Ing. Jozef Čarada a Ing.
Zdenek Sedlák. Počasie sa držalo na 6. stupňov. Absolútnym víťazom sa stal Juraj Vítko, 25-ročný bežec z Kysuckého Nového Mesta
s časom 32 minút 55 sekúnd. Krásňancov potešili aj domáci bežci,
ktorí boli v početnom zastúpení. Najlepšie skončil Ján Drahňák
s časom 38 minút 34 sekúnd. Pretekári mali vytvorené optimálne
podmienky aj vďaka sponzorom: Mäsiarstvo Pavol a Rudolf Buchta,
Alltack ,s.r.o. Raková, Alu Metal, s.r.o. Krásno, Bystričanka
Krásno, LMD, s.r.o. Pribylina, Jaroslav Maslík, Stas, s.r.o.
Krásno, EUROTECH, s.r.o. Valča, H5SMS, s.r.o. Krásno,
Služby Krásno s.r.o., Družstvo Krásno, Anton Šlapka,
Štefan Zborovančík, Montáža, s.r.o. Krásno, ČEJS
Krásno, LP-Exposystém Krásno, Martin Kolenčík,
Víťaz Juraj Vítko
Miroslav Pupík, Jaroslav Kadák, František Capek,
Hamer železiarstvo Krásno, Peter Ďurana, Karol Šutý,
Gaja Vision, s.r.o. Krásno, Božena Ďurčanová.
9. 56 B STUPŇAN Jaroslav 1963 Rajec 0:40:19

PORADIE:
Muži do 39 rokov

1. 114 A VÍTKO Juraj 1986 MŠK Kysucké
Nové Mesto 0:32:55
2. 29 A HYL Lukáš 1990 MAC Redox
Lučenec 0:33:29
3. 13 A ALBERT Branislav 1977 JM Pemolex Bardejov 0:34:44
4. 105 A ŽUBOR Patrik 1995 K.N.M. 0:35:01
5. 103 A ŠARKAN Branislav 1984 Martin 0:35:09
6. 52 A SVENTEK Ladislav 1965 SKP Čadca 0:35:24
7. 93 A HANZEL Roman 1977 MSK K.N.M. 0:35:26
8. 71 A KOVÁČIK Alojz 1986 SKP Čadca 0:36:16
9. 94 A HOLIGA Ján 1977 KBL Martin 0:36:25
10. 97 A DŽALAJ Karol 1983 ROCK TECHNIC 0:36:54
16. 135 A DRAHŇÁK Ján 1986 Krásno 0:38:34
20. 140 A PONIŠT Milan 1991 SOU Krásno 0:40:02
Muži od 40 do 49 rokov
1. 49 B ROLKO Róbert 1967 SKP Žilina 0:34:35
2. 23 B KOLEDA Zdeno 1971 Maraton klub Rajec 0:34:58
3. 96 B NESLUŠAN Miroslav 1970 MSK K.N.M. 0:35:40
4. 116 B TICHÝ Peter 1969 ŠKP Čadca 0:36:35
5. 84 B JURČÍK Ján 1968 KKM Čadca 0:37:24
6. 60 B CESNEK Ľuboš 1965 SKP Žilina 0:38:02
7. 132 B RYBÁR Vladimír 1970 MK Rajec 0:39:09
8. 74 B ORAVEC Peter 1970 CYZ Žilina 0:39:10

10. 40 B ČANECKÝ Ivan 1968 TJ Slovan Skalité 0:40:48
18. 1 B KADURA Jozef 1963 Krásno 0:42:40
Muži od 50 rokov
1. 92 C SLOWIOCZEK Roman 1959 MK Set Ostrava 0:37:37
2. 86 C MARTYNE Ladislav 1959 SKI Mosty 0:37:55
3. 50 C VAJTEK Miloš 1961 CuS Žilina 0:38:03
4. 11 C BERKY Róbert 1957 Prievidza 0:38:16
5. 19 C VICIAN Vladimír 1961 Teplica Lipt.Sliače 0:38:21
6. 99 C KUBA Anton 1959 MSK K.N.M. 0:39:48
7. 87 C WALEK Bronislav 1957 Hrádek 0:40:10
8. 14 C MESZAROŠ Ján 1954 AGS Prievidza 0:40:48
9. 112 C VALACH Peter 1961 Zvolen 0:41:10
10. 120 C BEDNÁR Martin 1958 KMB Žilina 0:41:42
16. 45 C KOLENČÍK Miroslav 1959 Krásno 0:45:32
Ženy do 34 rokov
1. 12 D FAŠUNGOVÁ 1990 AK Baník Prievidza 0:38:45
2. 22 D MERKOVÁ Martina 1979 Grafobal Skalica 0:39:42
3. 31 D ŠOTKOVSKÁ Lucie 1977 Mosty u Jablunkova 0:42:05
4. 30 D ŠOTKOVSKÁ Gabriela 1997 Mosty u Jabluk. 0:45:07
5. 141 D VANÁKOVÁ Dominika 1982 MK Rajec 0:46:43
Ženy od 35 rokov
1. 115 E POCHYBOVÁ Alena 1972 MŠK Kys. N. Mesto 0:40:39
2. 68 E BALOŠÁKOVÁ Anna 1961 St. Bystrica 0:42:41
3. 41 E STAROŇOVÁ Anna 1948 LK Opalisko Zav. Por. 0:47:14
4. 119 E JEŽÍKOVÁ Anežka 1972 Čadca 0:53:52
5. 82 E SLIVKOVÁ Katka 1961 KKM Čadca 0:56:16
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