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KRÁSNO
nad KYSUCOU
10 rokov  mestom

V roku 2001 získalo Krásno nad Kysucou štatút
mesta. V nedeľu 4. septembra vyvrcholili oslavy 10.
výročia, odkedy Krásno nesie titul mesto. Primátor Jozef
Grapa privítal v meste zástupcov partnerských miest z
Chorvátska, Českej republiky a Poľskej republiky. Po
slávnostnej svätej omši vystupovali súbory zo
zahraničia, prezentovala sa nová kniha Krásno nad
Kysucou, prechádzky mestom. Primátor ocenil troch
Krásňanov za prínos k rozvoju a reprezentácii mesta a

poklepával základný kameň k 2. etape budovania
cyklotrasy. V kultúrnom programe sa predstavila
domáca Ženská folklórna skupina a Folklórny súbor
Drevár. Celá slávnosť sa konala na novom námestí s
fontánou, kde prišli aj jarmočníci, kolotoče a veteráni.
Okrem 10. výročia mesta, oslavuje v tomto roku aj FS
Drevár 35. výročie od svojho vzniku. 150 rokov je
odvtedy, čo sa začali kopať základy nášho najväčšieho
kostola sv. Ondreja. Päť rokov oslavujú aj naše noviny.

V slávnostnom sprievode do Kostola sv. Ondreja na svätú
omšu, kde dekan Pavol Špita požehnal novú knihu o meste.
Slávnostnej omše sa zúčastnili všetci hostia a súbory z Krásna
nad Kysucou.

Knihu vodou 
z riek Kysuce a Bystrice
pokropili Juraj Blanár a

Jozef Grapa, autori: 
Ľubica Podoláková,
Mária Ščuryová a
Jaroslav Velička.

Poklepanie základného
kameňa 2. etapy cyklo-

trasy, ktorá bude viesť cez
mesto, bude spájať

Slovensko s Poľskom.
Foto: Jaroslav Velička
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Najtemperamentnejší folklórny súbor
Súbor, ktorý precestoval viacero svetadielov a

zaraďuje sa k najtemperamentnejším súborom, oslavuje
svoje 35. výročie svojho vzniku. V roku 1976 sa zrodil
nápad veľkého milovníka hudby a folklóru Tomáša
Sýkoru, rodáka z Krásna založiť folklórny súbor.
Podporu našiel aj u samotného predsedu odborov v
závode Drevina Rudolfa Kuljovského. Prvýkrát
vystupovali na prvomájových oslavách v Krásne nad
Kysucou. Majú za sebou množstvo vystúpení v susednej
Českej republike, v Poľsku, bývalej Juhoslávií,
Francúzsku a Švedsku. Reprezentovali Kysuce a
Slovensko v Juhoafrickej republike a v ďalekom Mexiku.
O súbor sa stará umelecký a organizačný vedúci Bc. Jozef
Murín st., ktorý v tomto roku oslavuje aj krásne životné
jubileum. V júli na festivale v Terchovej získal Jozef
Murín Pamätnú plaketu Žilinského samosprávneho kraja
za dlhoročnú aktívnu prácu v oblasti kultúry a
zachovávania ľudových tradícii a folklóru, ktorú prebral z
rúk predsedu ŽSK Juraja Blanára a na mestských
slávnostiach v Krásne dostal Cenu mesta od primátora
Jozefa Grapu. 

Dňa 9. serptembra 2011 sa konala oslava 35. výročia a
vystúpenie v dome kultúry. Súboru prišli zablahože-lať aj
priatelia z Kysučanu, Rozsutca, mnoho ďalších hostí a
prihovoril sa im aj primátor mesta Jozef Grapa. Na
vystúpení sa zúčastnil aj pán Rudolf Kuljovský, ktorý stal
pri zrode súboru Drevár. Svoj program súbor zakončoval
Cigánskym tancom, ktorým postavili divákov zo
sedadiel. Aj my želáme veľa ďalších úspechov a veľa
radosti z tancovania.

PIATOK 
Oslavy začali v piatok podvečer Gospelovými Kysucami,

hudobným festivalom gospelových kapiel s medzinárodnou
účasťou. Z domácich kapiel vystúpila skupina Ebed, ktorá sa
už viac rokov venuje tvorbe gospelových piesní.

SOBOTA 
V sobotu sa konala hasičská súťaž o Pohár primátora

mesta. Súťažili v požiarnom útoku. Zúčastnilo sa jej 8
družstiev – domáci DHZ, zo Starej Bystrice, Radôstky,
Oščadnice, Dunajova, Stráž požárova OSP Milówka z Poľska.
1. miesto obsadili hasiči DHZ 1 zo Starej Bystrice, ktorí dosiahli
čas 23,80 sekúnd. 2. miesto hasiči z Radôstky a 3. miesto DHZ
2 zo Starej Bystrice. Hostia OSP Milówka názorne predviedli
zásah pri záchrane zakliesneného vodiča pri autohavárií, kde
hrozil požiar auta. V sobotu sa konal aj medzinárodnom
futbalový turnaj internacionálov. Vyhrali futbalisti zo Starej
Bystrice.

NEDEĽA
Oslavy 10. výročia od udelania štatútu mesta vyvrcholili

Krásňanským jarmokom. V slávnostnom sprievode na svätú
omšu išlo divadlo Skala a Cech Terra de Selinan, predstavitelia
mesta – primátor Jozef Grapa, poslanci MZ a hostia nielen zo
spriatelených krajín – predseda ŽSK Juraj Blanár, hasiči,
folklórne súbory – Drevár, Ženská folklórna skupina, skupina
Fraňa Strapáča, spevácka skupina Krásňanka, dychová hudba. 

Na svätej omši dekan Pavol Špita, posvätil novú knihu
Krásno nad Kysucou, prechádzky mestom. Svätú omšu
doprevádzal mládežnícky spevácky zbor Makabi. Na námestí
s fotnánou divadlo Skala zahralo historickú scénku a na záver
sa odprezentovala nová kniha. Primátor mesta udelil Cenu
mesta trom Krásňanom – futbalovému reprezentantovi
Zdenovi Štrbovi, Jozef Murín st. získal ocenenie sa
reprezentáciu mesta a rozvoj kultúry. Ocenenie dostal aj

dlhoročný pedagóg, riaditeľ Strednej odbornej školy
drevárskej v Krásne Dr. Ján Palko. V popoludňajších hodinách
sa konalo futbalové stretnutie domáceho Tatranu Krásno s
Ďanovou, ktoré sledovali aj hostia z Milówky. Kultúrny
program pokračoval do neskorých večerných hodín.
Hviezdou večera boli Cigánski diabli a domáci súbor Drevár. 

Kniha Krásno nad Kysucou,
prechádzky mestom

Po prvej veľkej knihe o
Krásne nad Kysucou
prichádza druhá kniha.
Kniha Krásno nad
Kysucou – prechádzky
storočiami, bola o histórii a
minulosti obce a rozvíjajúce-
ho sa mesta. Nová kniha
Prechádzky mestom hovorí
o najmladšom meste na
Slovensku, zaoberá sa krás-
nymi osadami a kaplnkami.

V modernom meste sú dve námestia, v kultúrnom dome sa
nachádza múzeum a mestská galéria. Poukazuje na najza-
ujímavejšie miesta a pamiatky v Krásne a mesto z vtáčej
perspektívy. Autorkou textou je Mgr. Ľubica Podoláková a
fotografie sú od Dr. Jaroslava Veličku, ktorý fotil aj do prvej
monografie. Kniha má formát A4, 328 farebných strán. 

Knihu sa dá zakúpiť na mestskom úrade, v knižnici alebo
priamo vo vydavateľstve Magma v Čadci. 

Foto:  3x Jaroslav Velička
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Foto: ĽP

Mestské slávnosti k 10. výročiu

Folklórny súbor Drevár má 35 rokov

„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“ 

Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013. 



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

Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje
odpredaj časti pozemku č. 9074/2
o  výmere 22 m2 vybratému uchádza-

čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č.
1612 za cenu 15 eur/m2.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj

pozemkov par. č. 12416/6 o výmere 102 m2,
12415/2 o výmere 1415 m2, 12415/7 o výmere
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N á m e s t i e  s vät é h o  On d r e j a 150 rokov od začiatku stavania 
základov najväčšieho kostola

V roku 1861 vykopali základy na veľký kostol.
Svojho času bol najväčší v Nitrianskej diecéze a je
najväčším na Kysuciach. Starý drevený kostol
dosluhoval a v Krásne sa uvažovalo o stavbe nového
väčšieho kostola. Po polroku prišli plány na stavbu a
štátny vymeriavač priniesol miestnemu farárovi
Ignácovi Vornáčekovi stavebné plány. Okolo
vzniku terajšieho kostola však koluje povesť,
ktorú zaznamenal aj kronikár. „Keď
štátny merník priniesol do fary plány
budúceho kostola krásňanského a
zároveň i kostola novobystrického,
stala sa zaujímavosť, vhodná priam
pre kroniku. Pán farár Vornáček
(kronikár chybne napísal, že farár
Černý a v iných prameňoch má
meno Vomáček), keď si pozrel oba
plány, vyhútal čoskoro i tretí –
zdánlivo imaginárny, ktorého
uskutočnenie malo stáť nepatrnú
obetu zo strany farára. Tento totiž
pochopil dôležitosť situácie a vyhútal
plán, ako by sa mohlo stať, že by veľký
projektovaný kostol pre Novú Bystricu mohol
stáť v Krásne. K plánu pána farára bolo treba
poriadneho počastúnku pánu inžinierovi, čo pravda,
nevystalo. Že sa pán farár nezmýlil a natrafil na
správnu strunu pána inžiniera o tom svedčí, že v roku
1861 začali sa kopať základy pre veľký kostol – teda
čachry sa vydarili.“ Pre správnosť údajov, však treba
dodať, že novobystrický kostol stál už v roku 1857.
Stavbu kostola v Krásne zadal štát architektovi Grünovi

z Rašova. Kameň sa lámal v blízkom chotári a tehlu
pálili v provizórnej peci. Stavbu dokončili v roku 1867.
Neorománsky kostol má jednoloďový priestor.
Presbytérium (miesto, kde kňaz slúži sv. omšu) má
rovný uzáver. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami
s medziklenbovými pásmi. Kostol je 52 m dlhý, 18 m

široký a 18 m vysoký v strede klenby. Veža má
výšku 34 m. 

V prvej svetovej vojne prišiel kostol o
tri zvony (dva ešte zo starého kostola) a
o píšťalky z organu. Dôstojný pán
Andrej Cvinček pre krásňanský kostol
zakúpil štyri zvony, najväčší z nich sa
volá Svätý Ondrej, menší Umieračik –
Sedembolestná Panna Mária a ešte
menší Svätý Jozef. Na najmenšom je
napísané, kde sa odliali zvony a rok
1924. Posvätil ich nitriansky kanonik

Dr. M. Beňo v roku 1924. 

Len nedávno sa objavila fotografia,
ktorá zachytáva Krásno v roku 1872, kedy

sa tu nachádzali ešte obidva kostoly, blízko
rieky Kysuce starý drevený kostol a

novovystavaný veľký kostol. Pravdepodobne ešte
nebol úplne dokončený, pretože na fotografii vidno
lešenie na veži kostola. Kostoly spája jedine gotická
socha Madony s dieťaťom, ktorá sa tu dostala
záhadným spôsobom. Na fotografii vidno
jednokoľajovú trať Košicko-bohumínskej želežnice,
na ktorej začali vlaky premávať v roku 1871.

V nedeľu 24. júla 2011 po veľkej svätej omši dekan
Pavol Špita posvätil nové námetie. Spolu s primátorom
mesta Jozefom Grapom slávnostne prestrihli pásku a
odhalili tabuľu s menom námestia – Námestie svätého
Ondreja. Pri slávnosti zaspievala slovenské piesne
spevácka skupina Krásňanka. 

V minulosti frekventovaná ulica bola uzavretá a
vytvorila sa tu pešia zóna s lavičkami a novým
osvetlením. Preložili sa aj stĺpy s elektrickým
osvetlením. Pešia zóna s lavičkami v blízkosti
najväčšieho a krásneho kostola tak ponúka miesto na
oddych a stretávanie sa. Jej vybudovaním sa je Krásno
opäť krajším a pohostinnejším miestom

Primátor Jozef Grapa povedal: „Som nesmier ne rád,
že sa toto dielo podarilo. Bol som poslancom mest-
ského zastupiteľstva, keď sa pred niekoľkými rokmi na
tomto mieste stala tragická dopravná nehoda. Už vtedy
som spolu s niektorými kolegami navrhoval dopravne
uzavrieť túto zónu a vytvoriť najmä bezpečné miesto
na stretávanie sa ľudí. Aby po svätých omšiach sa ľudia
v pokoji porozprávali, postáli a nemuseli sa pritom
vyhýbať stále rušnejšej doprave. Nevraviac o tom, že v
blízkosti je aj pošta, reštaurácia, obchodná zóna, zmr-
zlina pre deti. Celý tento areál je dnes kultúrne
upravený, čistý, bezpečný a už dnes vidím, že ľudia sa
tu radi stretávajú.“

Relikvie svätého
Cyrila boli v Krásne
vystavené v piatok 

12. augusta 2011

O starom drevenom kostolíku sa píše v kanoníckej vizitácii z roku 1828: bol malý,
drevený a stál pri samej Kysuci. Stál medzi domami a nemal krypty. Vo veži sa
nachádzali 2 zvony a vo vnútri bol vymaľovaný. Patrónom kostola bol svätý Ondrej.
Kostolík bol ohrozovanýohňom a častými povodňami. V roku 1828 sa obávali, že sa
veža s prehnitými základmi pri víchrici zrúti. preto sa pomýšľalo o novom kostole...Fo

to
: 3

x 
Ja

ro
sl

av
 V

el
ič

ka



Krásňan 7ZO ŽIVOTA V MESTE6 ZO ŽIVOTA V MESTE Krásňan

Kalendár vývozu separovaného 
zberu pre rodinné domy 2011

Blažkov Krásno Kalinov
September 26. 27. 28.
Október 24. 25. 26.

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

KALENDÁRIUM 2011
OKTÓBER

– Mesiac úcty k starším – spoločenské posedenie s
kultúrnym programom pre seniorov 

– Svet mojimi očami – medzinárodná fotografická súťaž
pre mladých, organizuje Kultúrny prameň, výstava fotografií

v mestskej knižnici
NOVEMBER

– 13. 11. 2011 o 10.00 hod. – 27. ročník cestného behu s
medzinárodnou účasťou Krásňanská desiatka štart na

štadióne TJ Krásno 
– Ondrejovské hody

DECEMBER
– Stretnutie s Mikulášom 
– Novoročný Ohňostroj

Promenádny koncert
Dychovej hudby 

V nedeľu 24. 7. 2011 o 15:00 hod. opäť sa rozozvučala
hudba na námestí v Krásne nad Kysucou. Aktérmi
koncertu boli Dychová hudba z Krásna nad Kysucou
pod vedením Pavla Poláčka a Dychový orchester z
Milowky, ktorú vedie Czeslaw Szczotka. V úvode
zazneli ľudové piesne v podaní domácej dychovky a
predstavili sa nám aj speváci Oľga Blahutová a Peter
Kubala. Po vystúpení našej dychovej hudby sa
predstavili mládežníci z Milowky, orchester vznikol v
1909 roku a pred dvoma rokmi oslávili storočnicu.
Vystupujú na mnohých slávnostiach a prehliadkach

doma a v zahraničí. K nám prišli v rámci spolupráce a
družby medzi našimi mestami. Okrem 25–členného
súboru prišli aj mažoretky „EFEKT“, ktoré vystupujú s
orchestrom. V ich podaní sme si mohli vypočuť
skladby ako Mamma mia, New York, Granada a mnoho
iných moderných skladieb. Domáce publikum nechcelo
pustiť a pódia mládežníkov a tak ich prídavky boli
výborné a predstavila sa v nich aj speváčka /
saxofónistka Angelika Niedospial. Dňa 7. 8. 2011 o 17:00
sa nám predstaví spevácka skupina Krásňanka. 

Mesto Krásno v piatok a sobotu 15. a 16. júla
2011 zorganizovalo podujatie pod názvom Letné
radovánky, v rámci projektu Spoločné korene-
spoločná budúcnosť, Česko–Slovenské
radovánky, ktorý je realizovaný z programu
cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky
– Českej republiky. Celé podujatie začalo v
piatok 15. 7. 2011 pred domom Kultúry koncertom
rockovej hudby, kde sa prezentovali okrem
Kysuckých kapiel aj kapela z Frenštátu pod Radhošťem
– Off Axis. Po krátkom úvode, kde moderátorka Dagmar
Labáková pozdravila všetkých účastníkov a predstavila a
poďakovala organizátorom mestu Krásno nad Kysucou a
Edovi Koprnovi za organizáciu. Okrem českej kapely sa
predstavili COMIX z Kysuckého Nového Mesta, REPRO a
KOMA z Krásna nad Kysucou, HALUZOTVORISTIKA a
WITTY JOE z Čadce a najväčší úspech mala skupina
Massriot s Robom Šimkom a Veľký dom so speváčkou
Jankou Holeštiakovou. Ľudia sa skvele bavili do neskorých
nočných hodín.

V sobotu 16. 7. 2011 pokračoval projekt na štadióne mesta
Krásno nad Kysucou futbalovým turnajom. O 9:00 hod. sa
začal variť guláš, ktorý varili predstavitelia miest z Krásna a
Frenštátu. Na štadióne mali prezentáciu aj ľudoví
remeselníci z okolia Frenštátu a Krásna nad Kysucou. Hostia

mali možnosť vidieť ukážky výroby drôtených
výrobkov, sviečok z včelieho vosku, výrobu
drevených nádob, či šperky z gorálkov. Moderátor
podujatia Ján Zátek privítal delegáciu z Frenštátu
pod Radhošťem vedenú vicestarostom Mgr.
Pavlom Mičkom, ktorý vo svojom príhovore

pozdravil obyvateľov Krásna a vyjadril nádej, že
spolupráca medzi našimi mestami bude aj naďalej

úspešne pokračovať. Okrem remeselníkov nás v
sobotu navštívil aj súbor Sedmikvítek, ktorý vystúpil o

12:00 hod. priamo na ploche futbalového ihriska. Celý
turnaj končil vo večerných hodinách a z desiatich družstiev
z Frenštátu, Krásna a Čadce si pohár odniesli 3. miesto –
Dorast A, 2. miesto – Celtic, 1. miesto – Vyhasnuté hviezdy.
Celý športovo-hudobný deň sme zakončili o 21:00 hod.
zapálením Vatry Zvrchovanosti, pri ktorej vystúpili
speváčky zo Ženskej folklórnej skupiny z Krásna nad
Kysucou. Ďakujeme všetkým organizátorom a sponzorom:
Mesto Krásno, Gaja vision s.r.o., Ilstav s.r.o., Čejs, Šenk – P.
Húšťava, mäsiarstvo – P. Buchta, potraviny – P. Ďurana ,
mediálny partner – KTV, Kysuce, Kysucké noviny.

Rockový večer a futbalový turnaj

Mesto Krásno pracovalo na projekte Kultúrne stretnutie –
Poznajme sa bližšie v Milowke. Projekt bol rozložený na tri po
sebe idúce víkendy 2. – 3. 7. 2011, 9. – 10. 7. 2011 a 16. –
17. 7. 2011. Prvé stretnutie bolo v sobotu 2. 7. 2011, kde
Krásno zastupovali na slávnostiach požiarnici a futbalisti. Celé
podujatie sa konalo na futbalovom štadióne, kde poobede pre-
biehala súťaž v zásahu požiarníkov a prehliadka modernej
techniky požiarníkov z Milowky. Podvečer sa stretli vo futbale
družstvá z Krásna a Milowky.

Druhý víkend bol celý rockový a išlo o 2-dňovú prehliadku
rockových kapiel nielen z Milowky, ale aj z okresu Žywiec.

Krásno reprezentovala rocková kapela Polarita. Vystúpili kape-
ly Impakt zo Žyvca, Gods Gotla boyfriend, Terapia z
Bialsko–Biala, Bloom a všetko pod taktovkou Rádia Katowice
Hey. Okrem kapely našu delegáciu tvorili aj remeselníci, ktorí
predvádzali svoje umenie priamo na námestí v Milowke.
Program pokračoval aj v nedeľu a končil diskotékov Rádia
Katowice. Posledný víkend vystúpili folklórne súbory: Ženská
folklórna skupina z Krásna a folklórny súbor Drevár. Ženy ces-
tovali do Milowky už ráno, lebo sa zúčastnili púte v Milowke a
po obede ukázali svoje umenie v pásme Jánske ohne.
Poobede vystupoval súbor Drevár. 

Cezhraničná spolupráca
Krásno – Milowka 2011

„Mesto – mestu, spoznajme
sa navzájom“ 

Program cezhraničnej
spolupráce Poľsko–Slovenská
republika 2007–2013. 
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Letné sväté omše pri kaplnkách

Prvý deň v škole

5. septembra 2011 sa prvýkrát otvorili

brány školy. V Základnej škole

Mládežníckej do lavíc zasadlo 57 prváčikov.

Privítali ich deviataci s peknými knihami. V

najväčšej škole na Kysuciach sa vyučuje 635

žiakov v 30 triedach.

Detská izba „Sen očí“, ktorá vzišla z dielne veľkej
rodiny drevárov. Jej realizátormi boli študenti Strednej
odbornej školy (SOŠ) drevárskej v Krásne Tomáš Palko
a Tomáš Turcer. Tento ojedinelý výtvor dňa 20. júna 2011
v Krásne nad Kysucou odovzdal zrakovopostihnutým
súrodencom Patrikovi a Marcelovi Švancárovcom zo
Svrčinovca predseda Žilinského samosprávneho kraja
Juraj Blanár.

Nová detská izba zjednoduší podľa ich mamy Viery
Švancárovej od narodenia zrakovopostihnutým žiakom
základnej školy život, pretože je bezpečná. „Mali sme iba
staré skrine, ktoré nám dali známi. Chlapci budú mať konečne
svoju izbu. Som veľmi vďačná všetkým, ktorí nám pomohli.
Izba je krásna, nemohla by som si ju dovoliť kúpiť z materskej,“
povedala matka štyroch detí.

Pri tvorbe detskej izby vedeli jej autori podľa 19-
ročného Tomáša Palka iba to, že bude pre slabozrakého
chlapca. „Snažili sme sa prísť s niečím novým. Lebo všade
vidíte detské izby pre malé deti, ale nič pre zrakovopostihnutých
ľudí nenájdete ani na internete. Detskú izbu sme vytvorili
v našich dielňach od narezania až po skladanie. Je tam veľa vecí
prispôsobených. Napríklad komoda má malé zásuvky, aby vedel,
kde má aké veci. A skrine nemajú vyššie zásuvky, aby ich nez-
abudol otvorené a neudrel sa,“ uviedol Palko.

Pri tvorbe detskej izby bol najťažší nápad. „Výroba nebo-
la až taký problém, ako bol problém urobiť návrh izby.
Vymyslieť, skombinovať, zladiť. Je to dobrý pocit, pretože sme to
robili s tým, že niekomu pomôžeme,“ skonštatoval 18-ročný
Tomáš Turcer.

Riaditeľ SOŠ drevárskej v Krásne nad Kysucou Ján
Palko pripomenul, že detská izba získala v apríli 2011 v
Nitre na 19. ročníku celoslovenskej predajnej výstave
výrobkov žiakov stredných odborných škôl Mladý tvorca
2011 prvé miesto a Cenu ministra hospodárstva
Slovenskej republiky TOP VÝROBOK Mladý tvorca 2011.
„Je to veľká výzva do budúcna, aby sme naďalej skvalitňovali
prácu. Pri tvorbe nábytku študenti pod odborným dohľadom
pedagógov konzultovali technické prevedenie so Základnou
školou internátnou pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči,“
povedal riaditeľ J. Palko. Predseda ŽSK ocenil, že detská
izba bude slúžiť naozaj tým, ktorí ju potrebujú – zrakovo
postihnutým súrodencom. „To môže byť do budúcnosti
impulzom pre smerovanie nábytkárstva podnikateľských firiem
aj pre takéto handicapované skupiny. Aj keď ich možno nie je
tak veľa, ale o to je to vzácnejšie predovšetkým pre tých, ktorí to
potrebujú,“ uzatvoril Juraj Blanár.

Detská izba „Sen očí“ naplnila sen bratov
so zrakovým postihnutím

Vletnom období sa v Krásne nad Kysucou konajú
sväté omše pod holým nebom pri kaplnkám v
osadách. Krásno je známe mnohými sakrálnymi
objektami a kaplnkami v krásnom prostredí. Už viac
rokov dekan Pavol Špita dodržiava tradíciu a raz
ročne sa pri každej kaplnke koná svätá omša. Veriaci
putujú aj k najvzdialenejším kaplnkám a patria k
veľmi obľúbeným udalostiam. Medzi kaplnky v naj-
malebnejšom prostredí patrí kaplnka U Sýkorov, U
Lastovicov, alebo v Laznom potoku, ale aj mnohé
ďalšie. Medzi najstaršie kaplnky patrí kaplnka U
Blažkov a U Nižných Vaní. Naposledy vystavané boli
kaplnky Na stanici a U Gaša. Rozostavaná je kaplnka
U Hackov, ktorá by mala byť dostavaná na budúci rok. 
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Svätá omša pri kaplnke na
stanici sa konala v sobotu

20. augusta 2011.

Malý sakrálny objekt
sa nachádza aj v

Kalinove U Jedličníka, svätá
omša zo soboty 30. júla 2011.

Kaplmka U Sýkorov sa
nachádza v krásnom

prostredí, svätá omša z nedele
10. júla 2011.
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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., Šte-
fan 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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Tajomnou Transylvániou
4.

Krajina siedmich hradov je známa aj kos-
tolmi, ktoré skôr pripomínajú pevnosti. Sú
obohnané opevnením a kostolné veže so
stopami strieľni. Kostoly, ako úkryty pred
nepriateľmi? Tajomné a nedobytné. Pred
kým sa ukrývali a chránili? Kto ohrozoval
toto územie za lesmi – Transylvániu?

Mapa obľúbených aktrakcií Rumunska je
plna zastávok, kde sú opevnené kostoly,
často sú to pamiatky zapísané pod
Unescom. Je ich toľko, že nestačí na to ni
mesiac ciest. Približne 500 kostolov. Dediny
s opevnenými kostolmi v Transylvánií sú
ukážkou kultúrnej krajiny južnej časti.
Sedem saxonských dedín – Darjiu, Viscri,
Saschiz, Biertan, Valea Viilor, Calnic a
Prejmer sú charakteristické špecifickým sys-
témom využitia pôdy, sídelnou štruktúrou a
usporiadanie rodinných fariem, ktoré sa tu
zachovali od stredoveku. V dedinám vynikajú
krásne mohutné opevnené kostoly z 13. až
16. storočia. Transylvánia bola terčom
častých útokov iných národov ako napr.
Tatarov či Turkov. Obyvatelia na svoju
ochranu po vzore Sasov opevnili mohutnými
hradbami svoje kostoly, aby sa mali kde
schovať počas útoku. Na našej ceste sme
ich stihli naozaj len pár, na trase
Sighisoara–Medias, a to: Homorod, Viscri,
Saschiz, Biertan, Valea Viilor, Brateiu.

Kostol BIERTAN je pamiatkou Unesca a
nachádza sa kúsok na kopci. Je z konca 15.

storočia. Má 3 opevnenia okolo a 6 veží. Táto
pevnosť nikdy nebola dobytá. Biertan je

považovaný za najreprezentatívnejší opev-
nený kostol. Stretli sme pri ňom malého

chlapca, ktorý pýtal peniaze. V mnohých
dedinách bolo vidieť biedu a nedostatok
peňazí. Ľudia žili chudobne, obyčajne. 

VISCRI – Prvá zmienka je z 12. storočia,
kedy tu postavili Sasi románsky kostol. V
roku 1241 bol spustošený Tatarmi a v 14.
storočí bol obnovený a zároveň postavili aj
opevnenie, ktoré bolo zdokonalené v 16.
storočí. Obec Viscri sa zviditeľnila tým, že si
tu kúpil dom britský princ Charles. Dovnútra
kostola sme sa nedostali, lebo babka s kľúč-
mi varila obed pre početnú rodinu, keďže v
ten deň bol Rumunsky sviatok. Zážitkom
bolo už len prechádzať sa okolo neho. Tu
sme sa zoznámili s francúzmi, ktorých tu
študújúca dcéra sprevádzala Rumunskom.
Bolo to ako z filmu. Presne zapadali do tejto
krajiny, stretli sme sa aj v pri ďalšom kostole
v Homorode.

HOMOROD – Románsky kostol z 13.
storočia, ktorý sa nachádza v strede dediny.
Sprevádzal nás ním dedko, ktorý vedel po
nemecky. Kostol mal strohý interiér, keďže
bol z katolíckeho zmenený na evanjelický.
Boli tam však zbytky krásnych fresiek. 

VALLEA VIILOR – Kostolom nás spre-
vádzal miestny, ktorý mal predkov v
Nemecku. Bol zhovorčivý a poukazoval nám
všetko potrebné. Pohľad z veže bol prekrás-
ny a cesta hore schodmi pôsobila
strašidelne. Akoby človek bol na mieste, kde
stojí čas.        ĽP (pokračovanie nabudúce)

Opevnené kostoly 
– hrady a či

duchovné stánky?

Biertan, neďaleko mestečka
Sighisoara patrí do zoznamu
UNESCO. 

Opevnený kostol Vallea Viilor
alebo inak Údolie vinohradov. Cesta
po schodoch do veže bola priam
strašidelná.

Opevnený kostol Viscri, stojí na kopci a
vedie k nemu najprv cesta s metrovými
dierami, neskôr blatová cesta a napokon
cesta z kamenných kociek.

Opevnený kostol
Brateiu a Homorod.

Narodení
Sandra Jedináková, Lucia Šadláková, Nela
Pagáčová, Leonie Williot, Soňa Šramková,
Jakub Buchta, Michal Smatana, Liliana
Maslíková, Kristína Vojtušová, Jakub Varmus,
Valéria Brezianska, Simona Kormancová,
Laura Ondreášová

Sobáše
Michal Pecho a Mgr. Marcela Kopásková

Jaroslav Kopásek a Zuzana Stasinková
Jozef Lipták a Beáta Belešová

Ing. Roman Mičica a Jana Gavlasová
Lukáš Tvrdý a Zuzana Kasajová

Filip Moťovský a Ing. Katarína Buchtová

Úmrtia
Anna Brosová, Františka Droščinová, Mária
Jarabicová, Imrich Kasaj, Peter Murgaš,
Vincent Gavlas, Marek Mitka, Karol Kasaj,
Anna Ďuranová, Verona Baroťáková

MATRIKA

90 roční
Anna Hajná
Františka Macurová

85 roční
Irena Kováčová
Agnesa Gavláková

80 roční
Jolana Šusteková
Ondrej Nevedel
Anna Rábiková
Irena Kolenová
Mária Gašperáková

75 roční
Eliaš Ganišin
Emil Koňušík
Františka Šusteková
Anna Kučeríková
Helena Gavlasová

70 roční
Matej Macura
Milan Kuric
Vilma Kubalová
Anna Ďuranová
Anna Vojtušová

JUBILANTI
Júl – august 2011

Dňa 30. júla 2011 zavítali v obedňajších hodinách do
Krásna na nové námestie s fontánou. Historické vozidlá
prechádzali Kysucami, cez Klokočov, Olešnú, Staškov,
Kysucké Nové Mesto, Krásno, do Turzovky a na Makov.
Šoféri a ich šarmantné spolujazdkyne boli taktiež
oblečené v dobových kostýmoch, čím zastavili čas a v
Krásne to vyzeralo ako na začiatku 20. storočia. Dámy
mali elegantné šaty a veľké klobúky, páni v starodávnych
oblekoch. Autoveteráni smerovali na 14. ročník medz-
inárodnej súťaže historických vozidiel Beskyd Rallye do
Turzovky. Prehliadky sa zúčastnilo sto autoveteránov a
okolo dvesto účastníkov posádok. Návštevníci si mohli
prezrieť sto historických vozidiel. Niektoré posádky v
dobovom oblečení, ktoré zaplnili námestie pred
kultúrnym domom, a ich majitelia prišli na túto zaují-
mavú akciu z Veľkej Británie, Belgicka, Poľska, Čiech a
samozrejme zo Slovenska. 

V e t e r a n i s t i

Foto: 3x Jaroslav Velička

„Obyvateľstvo
Transylvánie tvoria štyri

odlišné národnosti: Sasi na
juhu a medzi nimi Valasi,
ktorí sú potomkovia Dákov,
Maďari na západe a na
východe a severe Szekely-
ovia. Ja mám zavítať medzi
tých posledných, ktorí o se-
be tvrdia, že sú potomkovia
Attilu a Hunov. Môže to byť
pravda, pretože, keď v 11.
storočí dobyli Maďari toto
územie, bolo už osídlené
Hunmi. Dočítal som sa, že v
tejto karpatskej podkove sa
zhromažďujú všetky svetu
známe povery, akoby bola
stredobodom akéhosi fan-
tastického víru, ak je tomu
naozaj tak, môj pobyt bude
zrejme veľmi zaujímavý.“   

(úryvok z knihy Drakula)
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F u t b a l o v á  s e z ó n a

Súčasná futbalová zostava: Brankári – Zdeno Šustek,
Pavol Lastovica. Obrancovia – Švábik Juraj, Blahuta
Jozef, Šustek Daniel, Borovička Peter, Nemanja Bukvič,
Seko Marián. Záložníci – Timek Marek, Rusnák Andrej,

Pagáč Dominik, Šutý Rado, Zátek Jakub. Útočníci –
Tomčala Michal, Baďura Pavol. Trénerom je Juraj
Lahuta. Vedúci mužstva – Peter Šátek.     Foto: 5x
Pavol Špita, z víťazného zápasu s Novou Baňou 4:0


