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Dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane

Piatkový večer plný umenia

Slávnostné trojdnie 28. – 30. august 2015 osláv 690. výročia prvej písomnej
zmienky o Krásne nad Kysucou. V roku 1325 sa po prvýkrát v dobových listinách objavila obec Krásno a odvtedy prešlo Krásno vývojom a rozkvetom
až do dnešných dní...

Po úvodnom literárnom umení, prepojenom s divadelným a hlavne hudobným umením, nebolo možné zabudnúť aj na ďalšie. V nočných hodinách bola
slávnostne otvorená výstava Obrazy od rodáka Justína Haceka. Na vernisáž prislo veľa hostí, rodinných príslušníkov a priateľov maliara.

Piatkový galavečer v kultúrnom dome 28. august 2015
sa niesol v duchu motta: Dedičstvo otcov, zachovaj nám,
Pane. Sála bola do posledného miesta zaplnená.
Prezentovalo sa to najkrajšie, čo nám história zanechala. Od prvej písomnej zmienky o Krásne nad Kysucou
cez najlepšie folklórne zoskupenia na Kysuciach.
Režisérom večera boli, nielen na Kysuciach známi,
manželia Pavol a Amália Kužmovci. Slovom sprevádzali večer moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková a
známa konferenciérka Magdaléna Haceková. Úvodný
krátky film o Krásne nad Kysucou pripravil Gregor
Nadzam.
Úvodnú báseň predniesla pani Vierka Korhelíková.
Historický vstup zdramatizovali dve divadlá, domáce
divadlo Skala a Divadelný súbor Babylon z Kysuckého
Nového Mesta, ktorý vedie náš rodák Pavol Zátek.
Napokon aj on sám si zahral richtára Jána Petzolda,
ktorý v roku 1325 dostal do dedičnej držby a mal za
úlohu doosídliť obec volanú Krásno. Čítalo sa aj z
metačnej listiny pochádzajúcej zo začiatku 15. storočia,
ktorá hovorí o veľkom území, ktoré patrilo Krásnu nad
Kysucou. Všetky dôležité momenty odzneli v dramatickom pásme sprevádzanom aj hudbou, ktorá pripomínala vývoj hudby a hudobných nástrojov. Režisér sa

pohral aj s takýmito detailami, ktoré neušli oku pozorného diváka. V programe vystúpil Folklórny súbor
Kysučan, Foklórny súbor Kelčovan, Folklórna skupina
Vrabčiar, Gernátovci, Korytkári, Pavol Kužma a Helena
Záhradníková a Ľudová hudba s primášom Ivanom
Kubišom, Kysucký komorný orchester s dirigentom
Karolom Kevickým, Miešaný spevácky zbor Kysuca s
dirigentom Pavlom Procházkom, sestry Dagmar a Oľga
Bezačinské, ktoré pricestovali špeciálne na túto príležitosť. Ich famózne vystúpenie dojalo ne-jedno oko.
Všetkým divákom a milovníkom folklóru a hudby sa
prihovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa a župan
Ing. Juraj Blanár, ktorý primátorovi odovzdal Pamätnú
listinu. V závere programu manželia Kužmovci predstavili knihu Ľudové piesne z Kysúc, ktorú vydali
spolu s Kysuckým múzeom v Čadci. V knihe sú zachytené roky ich výskumov a zbierania ľudových piesní,
hudobných nástrojov využívaných v našom regióne i
tradície a zvyky, pri ktorých sa spievali. Kniha obsahuje okolo 800 kysuckých piesní, medzi ktorými sú aj
krásňanské piesne. Na záver programu znela pieseň
Kysuca, Kysuca, ktorú okrem 150 účinkujúcich, spievali
aj diváci v publiku.

Sestry Oľga a Dagmar Bezačinské, Miešaný spevácky zbor Kysuca
Folklórna skupina Vrabčiar, Župan s primátorom mesta, Folklórny súbor Kelčovan

Vernisáž výstavy nášho rodáka sa konala o netradičnej
hodine, po galaprograme v nočných hodinách. Maliar
Justín Hacek sa narodil v roku 1946 v Krásne nad
Kysucou. Vyštudoval Strednú umeleckopriemyselnú
školu v Bratislave, odbor kamenosochárstvo u profesorov
Ladislava Šichmana a Štefana Belohradského. V súčastnosti žije a tvorí v Čadci. Hoci vyštudoval odbor kamenosochárstvo, venuje sa hlavne maľbe. Vystavoval v roku
2000 v Kysuckej galérii v Čadci, výstava niesla názov
Maľby a premaľby. Druhá samostatná výstava Archa
bola v roku 2009 v Žiline v Makovickom dome. Tretia
výstava Obrazy a zároveň prvá autorova výstava v jeho
rodisku v Krásne. Kurátorkou výstavy bola Ľubica
Podoláková. Obrazy nesú charakteristický a nezameniteľný autorov rukopis. Najčastejšou témou je téma rodiny a
matky s dieťaťom. Tento na prvý pohľad biblický motív
je prastarým a základným symbolom lásky a obety.
Vyvoláva emócie, ktoré je častokrát ťažké vyjadriť slovami. Spomienky na detsvo, ktoré Justín Hacek zvečnil vo
svojich obrazoch, sú jeho návratmi domov, do rodiska.
Špeciálne k výstave bol vydaný katalóg, ktorý vydalo
kysucké vydavateľstvo Magma. Výstavu môžete navštíviť
do konca septembra v kultúrnom dome. Kľúče sa
nachádzajú u p. Janky Šustekovej v knižnici.

Folklórny súbor Kysučan, Kysucký komorný orchester
Divadelný súbor Babylon a Divadlo Skala
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Hviezdou sobotného dňa bol superstarista
ADAM ĎURICA

K príležitosti osláv 690. výročia bola vyhlásená aj súťaž
Prechádzky históriou, do ktorej sa zapojili všetky školy v
meste a aj jednotlivci. Na mestský úrad prišli stovky výkresov, modelov, plagátov a nejaké tie textíky. Bolo ťažké
vybrať najlepšie práce. Na výkresoch sa nachádzali typické
krásňanské veci, ako mamut, rieka Kysuca, Madona, kostol
a kaplnky, školy... V základných školách krásne spracované
projekty na tému Krásno, kde nesmel chýbať ani nakresený
zviera
ako najväčšie
Na severe Kysúc v minulosti,
pán primátor. Porota napokon vybrala práce a v nedeľu 30. Mamut
dedina odrýva svoje tajnosti.
augusta 2015 počas slávnosti primátor mesta odovzdal
ceny víťazom. Blahoželáme a želáme veľa tvorivosti.
Vznikali tu všetky obce naokolo,
Výstavu si môžete pozrieť do konca mesiaca v kultúrnom
Krásno sa križovatkou stalo.
dome.
Blízko rieky Kysuce,
KATEGÓRIA A
bol drevený kostolík,
1. miesto – STARÉ DOMY – Nikola Murčová, 10 rokov
chodil sa tam modliť každý katolík.
2. miesto – RIEKA KYSUCA – Samuel Mihalda, 10 rokov
h
ac
Keď ho zub času poškodil,
ci
su
stol na Ky
3. miesto – MADONA – Petra Škultétyová, 13 rokov
A najväčší ko
tu sa nový nápad zrodil.
KATEGÓRIA B
Križovala sa tu cesta,
1. miesto – ŠKOLA A DETI – Dorotka Kimáková, Zuzana
až získalo Krásno štatút mesta.
Felcanová, 8 rokov
2. miesto – MAMUT – Leonard Šamaj, 6 rokov
Rozvoj mesta veľkou
3. miesto – PROJEKT S PRIMÁTOROM – Aneta Sirotová,
rýchlosťou rástol,
Nikola Čimborová, Kristína Kafúnová, Anna Kanitrová,
tichá dedina sa zmenila,
Dominika Brodová, 13 rokov
i nový kostol vyrástol.
KATEGÓRIA C
Najväčší
kostol svätého Ondreja,
A vrabce, keďž
1. miesto – VRABCE – Libor Čimbora, Natália
e sme vrabčá
ri
pred
ním
sa pešia zóna vyvíja.
Kamenišťáková, Michal Haluška, 8 rokov
Je
to
mesto,
kde sa ľudia zastavujú,
2. miesto – VRABCE – Simona Jedináková, Božena
oddychujú
a stretávajú.
Podoláková, 15 rokov
Je to mesto rôznych udalostí,
3. miesto – MODEL KOSTOLA – ZŠ Krásno, Šikovné ruky
1.A, 1.B, 1.C
kde sa zabávame do sýtosti.
CENA PRIMÁTORA: JAVORNÍK A RAČIANKA – Matúš
To je naše mesto v skratke,
Kaválek, 4 roky
ďakujeme našej matke.
CENA NOVÍN KRÁSŇAN: PROJEKT S MADONOU –
7.C, Dominik Kubaščík, Adam Michalec, Matúš Jedinák,
Jakub Malík, 16 rokov
Petra Škultétyová, Oľga Čimborová, Lucia Kuricová

Krásno moje mesto

V sobotu 29. augusta 2015 sa od obeda mohli nielen
Krásňania zapojiť do dlábania koryta, pokus o
Krásňanský rekord. Každý stý pomocník si odniesol
knihu o našom meste. Drevené koryto je symbolom
hôr a dreva, ktorých tu vždy bolo dostatok a náš
drevársky priemysel patril k najlepším. A tiež symbolom, že dokážeme spolu niečo vytvoriť. Do rekordu sa
mohli zapojiť až do neskorých hodín. Na rekord bolo
potrebných 690 šikovných rúk. Pracovalo sa pod
dohľadom vyučených umeleckých rezbárov.
Popoludní sa na námestí stretli športoví fanúšikovia
na Thaiboxing promotion 4. Medzi zápasiacimi boli aj
naši domáci, bratia Michal a Matej Šurinovci a
Miroslav Trauer. Docestovali aj zápasníci z Poľskej a z
Českej republiky.
Uzn.
č. 78/2010 –hodinách
MZ schvaľuje
návrhovúzápas
komisiu povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, aby
V
popoludňajších
sa hral futbalový
medzi
internacionálmi
Krásna Božena
nad Kysucou
a
v zložení
Vojtech Buchta,
Ďurčanová,
Mgr. stavebník p. Jozef Hájny mohol na tomto mieste realizoHrnčiaroviec.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš, vať stavbu žumpy.
Po športe
prišiel
do nášho
mestarokovania
bývalý Superstrista
Uzn. č.84/2010 – MZ schvaľuje prenájom pozemku
MUDr.
Milan
Peteraj
a program
MZ.
Adam Ďurica, ktorý pochádza z Hlohovca. Preslávil sa
parcelné č. 98/1 o výmere 20 m2 na položenie noviUzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
hlavne piesňami Neľutuj, Mandolína, Láska–Veda a v
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b- nového stánku p. Emilovi Kováčovi, Krásno č. 250 za
poslednom čase hrávanou Predpoveď počasia. So
2010/01 ROP
za účelom
realizácie
projektu
„Bystrická prenájom 100 eur ročne.
Zuzanou
Smatanovou
nahral
duet Miesta.
Námestie
Uzn. č. 85/2010 – MZ schvaľuje odpredaj časti
dolinapreplnené.
– pre cestovný
stvorená“,
ktorého
ciele sú
bolo
Spevák ruch
sa fotil
s fanúšikmi
a napísal
v súlade
s platným
územným
plánom
a platným pozemku č. 9074/2 o výmere 22 m2 vybratému uchádzapre
Vás odkaz.
Na koncert
docestovali
jehoobce
fanúšikovia
zProgramom
Čadce a aj zo
Žiliny. Po Adamovi
Ďuricovi
vystúpila
hospodárskeho
rozvoja
a sociálneho
rozvoja čovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
kysucké
kapela
Veľký
dom,
v
ktorej
spieva
naša
rodáčeur/m2.
mesta;
ka–Zuzana
Zuzčáková
Gacíková.
Uzn. č. 86/2010 – MZ schvaľuje odpredaj pozemkov par. č.
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
12416/6 o výmere 102 m2, 12415/2 o výmere 1415 m2,
o NFP;
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových 12415/7 o výmere 21 m2, 6068/1 o výmere 361 m2, 6068/12
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50 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.,
eur.
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia Májová 1098, 022 01 Čadca za cenu 10 eur/m2.
Uzn. č. 87/2010 – MZ schvaľuje prenájom časti
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave
pozemku p.č. 6780/1 o rozlohe 82 m2, ktorý susedí
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo s parcelou KN č. 6780/174.
Uzn. č. 88/2010 – MZ schvaľuje zmluvu o nájme
3747/32 o výmere 21 m2 p. Vladimírovi Poštekovi,
Kysucká cesta 1002 za 1 euro s podmienkou, že bude nehnuteľného majetku s obcou Stará Bystrica na realizáuskutočnená zámena za pozemok č. 371, ktorého je vlast- ciu projektu „Zariadenie soc. služieb Krásno nad Kysucou“.
Uzn.
č. 89/2010
– MZ odročuje
návrh
na riešenie cinsa
níkom v podiele
z celkovej
926Zuzkou
m2. Hlasovalo
Kapela
Veľkývýmery
dom so
Gacíkovou,
hral
sa aj futbal
a dlábalo
koryto
torínskych
služieb
na
ďalšie
zastupiteľstvo
( jún 2010).
podľa zákona č. 258/2009
–
par.
9a,
odst.
9.
Medzi thajskými boxeristami sme mali aj našich rodákov
Uzn. č. 90/2010 – MZ odročuje zásady odmeňovania
Uzn. č. 82/2010 – MZ schvaľuje žiadosť o príspevok na
dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orga- poslancov MZ s tým, že na ďalšom zastupiteľstve sa prenizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnu- hodnotí i výška odmeňovania členov komisií a rokovací
tia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur. poriadok.
Uzn. č. 91/2010 – MZ berie na vedomie kontrolu plnePríspevok sa čerpá z kapitoly školstva a navýši sa v kapinia uznesení.
tole príspevky.
Uzn. č. 92/2010 – MZ berie na vedomie inf. rozbor
Uzn. č.83/2010 – MZ schvaľuje preloženie starého
mestského vodovodu nachádzajúceho sa pod zemským hospodárenia mesta a Krasbytu za prvý štvrťrok 2010.
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Slnečná nedeľa začala slávnostnou sv. omšou,
ktorej sa zúčastnili kňazi rodáci
Nedeľné dopoludnie, 30. august 2015, začalo slávnostným sprievodom mestom. Sprievodu sa zúčastnili templárski rytieri, primátor mesta s manželkou, hasiči a
domáca folklórna skupina. V čele sprievodu išli kone
so vztýčenou vlajkou mesta. Sprievod končil na námestí pred kultúrnym domom, kde primátor pozdravil
všetkých návštevníkov. Úvodným pozdravom s mečmi
a tradičným žalmom 115,1 sa pozdravili templárski
rytieri.
Svätej omše sa zúčastnil aj náš rodák doc. ThDr. Marián
Šuráb, PhD., ktorý predniesol slávnostnú kázeň, ktorá
hovorila aj o histórii mesta. Pricestovali aj ďaľší kňazi
rodáci – Jozef Šuráb, Rudolf Maslák, Jozef Šamaj, Pavol
Poláček, Milan Polák, ktorí sa na slávnosť vrátili do
rodiska. Obetné dary – chlieb, vodu zo studničky, kroniku, syr, ovocie z našich záhrad – priniesli divadelníci
zo Skaly, rytieri, folklóristi a mládežníci z Makabi.
Omšu spevom doprevádzal mládežnícky spevácky
zbor Makabi. Napriek horúcemu počasiu bolo námestie
pred kultúrnym domom zaplnené.
Program začínal poobede, kedy vystúpila domáca skupina Krásňanka a Folklórna skupina Vrabčiar. Primátor
mesta ocenil víťazov – naše deti vo výtvarnej súťaži. V
hlavnom programe vystúpila historická skupina templárskych rytierov, Templári z hradu Bagras z
Bratislavy a rytieri z Cechu Terra de Selinan zo Žiliny.
Predviedli svoje bojové umenie.

Templársky
rád vznikol na začiatku 12. storočia. Boli to bojovníci,
ktorí chodili v prvých líniach v boji a sprevádzali pútnikov do Svätej zeme. Riadili sa prísnymi pravidlami a
viedli život, ktorý zasvätili modlitbe a boju. Svoje životy nasadzovali za druhých. Templári zanikli na začiatku 14. storočia a dodnes kolujú o nich rôzne legendy.
Kúsok stredoveku priniesli historické skupiny do
Krásna a pripravenú mali aj školu lukostreľby, výcvik
boja s mečom, stredoveký tábor. Návštevníci si mohli
vyskúšať aj dobové zbrane a odev rytierov. Previesť sa
mohli návštevníci na koníkoch, ktoré k stredoveku určite patria. Stredovekú atmosféru dotvorili stánkari, ktorí
ponúkali tovar z tradičných materiálov, ako koža,
drevo, vosk...

Slávnostný sprievod zastal pod pódiom, aby primátor mesta predniesol pozdrav
Mládežnícky spevácky zbor Makabi. Na sv. omšu prišli kňazi, krásňanskí rodáci

Krásňan
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Nedeľné popoludnie patrilo stredoveku,
hudbe a podaril sa Krásňanský rekord
Po rytierskom programe sa ďalej pokračovalo v práci na Krásňanskom koryte. Stánkari
ponúkali svoj tovar a k tomu hrala príjemná
hudba v podaní Katky a Jozefa
Badžgoňovcov. Prebraté rozprávkové melódie
a známe muzikálové piesne od Lucie Bílej,
Zuzany Smatanovej, Lucie Vondráčkovej a
ďalších. Atmosféru dodávali aj rozprávkové
kostýmy.
Poobede prebiehali futbalové zápasy a
hasičská súťaž. Súťažilo 8 mužských
dobrovoľných hasičských zborov a tri ženské.
Hasiči z družobného Chorvátskeho mesta
Našice ako aj hasiči z poľského Zabrze.
Domáci hasiči v tomto ročníku skončili na
štvrtom mieste, keď im na medailovú pozíciu
chýbali 4 stotiny sekundy. Zvíťazili hasiči z
Kolárovíc. Primátor mesta odovzdával ceny
aj na futbalovom štadióne, ceny dostali:
Jaroslav Jozefík, Vladimír Kopásek, Stanislav
Šadlák, Vladimír Brisuda, Ondrej Macura,
Anton Zuzčák a Ivan Truban.
Podvečer diváci privítali na pódiu
Bangovcoch, Kysucký prameň a domácu
kapelu Tribute of Rock. A samozrejme podarilo sa dokončiť a utvoriť rekord v dlábaní
koryta, ktoré primátor mesta pokropil šampanským.

Templárski rytieri, škola lukostreľby, rozprávkoví Badžgoňovci
Ocenení futbalisti s primátorom a Kysucký prameň

Ďakujeme fotografom za poskytnuté fotografie zo slávností mesta do našich novín: Patrik Mazúr, Dominik Štrba, Rudolf Kuljovský, Ľubica Podoláková
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Divadlo v podaní manželov Ďuranových

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

KRÁSNO potrebuje aj Váš hlas
Hlasujte za projekt Oddych na cyklotrase
Projekt Oddych na cyklotrase, ktorý podala na nadáciu
SPP Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne
bol vybraný odbornou porotou spomedzi 881podaných
projektov. Cieľom projektu je vytvoriť v športovom areáli
v Krásne, pri ktorom sa začína cyklotrasa, oddychovonáučnú zónu – altán, ohnisko, náučný chodník, informačné
tabule. Vybudovaním tejto zóny sa zamedzí znečisťovaniu
okolia cyklotrasy. Zapojením žiakov na výsadbe náučného
chodníka a úprave okolia sa vytvorí u mladej generácie
pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Návštevníci
areálu sa oboznámia s históriou mesta, cyklotrasou, faunou
a flórou v jej okolí, spoznajú dreviny vyskytujúce sa
na Kysuciach na náučnom chodníku, môžu si zašportovať
v športovom areáli a potom si môžu oddýchnuť pri varení
guláša, či pri opekaní špekačiek.
Teraz záleží už iba na Vás obyvateľoch mesta Krásno nad
Kysucou, či sa daný projekt bude realizovať. Podporte ho
teda svojím hlasom na www.sppolocne.sk

Začal nový školský rok 2015/2016
Ruský tanec Chorovod, bol nacvičený 24. marca 1957 a zožal
veľký úspech u divákov, zúčastnili sa krajského kola v Turanoch
Naše mesto má bohatú
divadelnú minulosť, ku ktorej
patria aj učitelia manželia Jozef
a Rozália Ďuranovci. Podarilo sa
nám dostať k archívnym
fotografiám a hrám, ktorú
úspešne odohrali nielen na
Kysuciach a rôznych súťažiach.
Úspešne hrávali od rokov 1946 –
1965. Okrem Krásna nad
Kysucou, kde sa hrávalo v
Závodnom klube podniku
Drevina, vystupovali aj v
Oščadnici, Kysuckom Novom
Meste, Zborove nad Bystricou či
Kysuckom Lieskovci.
Z viac ako dvadsať ročného
účinkovania, spomeňme hry,
ktoré sa nacvičili a odohrali:
Rok 1946 – Malá predavačka
Rok 1947 – Návrat a
Trasovisko

Rok 1948 – Z dvoch vlámačov
pravý je tretí
Ktosi je za dverami
Rok 1949 – Juvelír
Biely čln
Rok 1950 – Drotár
Rok 1951 – Šesť zaľúbených
Rok 1952 – Jabloň
Rok 1953 – Filiálka z Košíc
Rok 1954 – Mozoľovci
Rok 1955 – Vojnarka
Rok 1956 – Pytliakova žena
Rok 1957 – Figliar Matej
Rok 1958 – Divotvorný klobúk
Rok 1959 – Buky podpolianske
Rok 1960 – Statočný valach
Rok 1961 – Zlatý vrch
Rok 1962 – Zlaté srdiečko,
Magduška
Rok 1963 – Bláznivá hodina
Rok 1964 – Bačova žena

Z divadelnej hry Bačov
a žena, 1964

Nacvičené hry hrávali hlavne doma a
sedemkrát sa hrala hra Pytliakova žena a Zlatý
vrch. Úspešnou hrou sa stala Bačova žena. V
rámci okresu s hrou získali 1. miesto a za
vynikajúci herecký výkon bola ocenená aj
Rozália Ďuranová. Javiskovú úpravu vo
všetkých hrách mal na starosť Rudolf
Kuljovský, maskári Teodor Macura a Anton
Šugho, osvetľovači Ľuboš Tvrdý a Stanislav
Mičica. Medzi hercami boli napr. Alexia
Targošová, Agnesa Bohovičová, Irena
Jozefíková, Jozef Šuráb, Július Snežnický,
Ondrej Rábik, Pavol Zátek, Matej Lastovica,
Leopold Kulich, Elena Bubeníková, Peter
Trauer a mnoho ďalší.

Vatra zvrchovanosti a noc plná rocku
Tretím podujatím Noc plná rocku alebo Rockové leto (5.
ročník) odštartovala v sobotu kapela OLD DOGS - Starí
psi, Čadca. Ako mi pri rozhovore povedal frontman skupiny Zdeno Pastva kapela vznikla pred 10-mi mesiacmi a je
zložená z chalanov, ktorí sa pred dvadsiatimi piatimi
rokmi aktívne venovali hudbe. Momentálne hrajú hard
rock z prebratých hitov svetovej hudby. Po odznení tejto
kapely privítal účastníkov akcie primátor mesta Jozef
Grapa, ktorý zároveň aj pripomenul 23. výročie zvrchovanosti Slovenska. Na znak tejto významnej udalosti v našich
dejinách zapálil vatru zvrchovanosti, pri ktorej sme mohli
počúvať slovenské piesne v podaní Folklórnej skupiny
Vrabčianka. Potom hrala kapela z Krásna Tribute of rock –
Pocta rocku. V ich podaní sme si vypočuli známe slovenské a anglické rockové piesne, ktoré poriadne rozprúdili
divákov. Tretia posledná kapela hral Katafurt. Ako uviedol
kapelník a zároveň spevák skupiny Ladislav Zelenka,
vznikli pred šiestimi mesiacmi a venujú sa tvorbe prevážne Katapultu. Veselá nálada panovala až do polnoci.

Naše letné návraty

Kde naši občania trávili letné dni či noci? V okolí mesta
sú lesy, takže sa mohli venovať turistike. Pritom zbierali
lesné plody, najmä jahody, maliny a černice. V dôsledku
horúčav a nedostatku zrážok vôbec nerástli huby, takže
hubári mali tohto roku zlú sezónu. Možno huby prídu
na rad v nastupujúcom jesennom období. Veľa slnka
a horúčavy lákali k vode. Oproti ostatným krajom
máme ešte pomerne čisté vodné toky. Aj pri nich sa stretávajú ľudia. Dokonca pri rieke Bystrici sme uprostred
júla stretli hostí až z ďalekej Bratislavy. V prúde vody sa
občerstvoval náš známy historik, autor vedeckých kníh
a školských učebníc dejepisu Róbert Letz. Z mesta má
manželku Alenu. Spolu vychovávajú šesť detí. Ako sám
Róbert Letz povedal, do Krásna sa s potešením vracajú,
aby si upevnili rodinný život. Darí sa im.
Napokon tu máme našu cyklotrasu, vedúcu cez celú
Bystrickú dolinu. Aj počas leta ju vo veľkom počte využívali cyklisti zo všetkých kútov sveta a peší turisti.
Spoznávajú krajinu a športovou aktivitou sa starajú
o svoje zdravie. Viacerí Krásňania odišli dovolenkovať
k moru. Doniesli si odtiaľ zážitky a fotografie. Určite
všetci budú spomínať na leto plné slnka, vody a oddychu.
LH

Kalendár podujatí 2015
SEPTEMBER
•Furmanské preteky – 1. ročník furmanskej súťaže,
19. september 2015
OKTÓBER
•Koncert ku príležitosti Úcty k starším – pre seniorov
NOVEMBER
•Krásňanská desiatka – 32. ročník bežeckých pretekov
na 10 km
DECEMBER
•Krásňanské Ondrejovské hody – 29. november 2015
•Mikulášska nádielka – stretnutie detí s Mikulášom
spojené s programom
•Silvester v uliciach – program a spoločné privítanie
Nového roka pred DK

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2015
September
Október

Divadelná hra Zlatý vrch, 1960 a športová slávnosť v Krásne, na ktorej sa zúčastnil aj zakladateľ futbalu
Ján Novák (v strede v bledom obleku). Fotoarchív: Oľga Bezačinská
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Blažkov
21.
26.

Krásno Kalinov
22.
23.
27.
28.

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

10

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňan

Matrika

ZO ŽIVOTA V MESTE
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Diamantová svadba manželov Galgánkových

Letné omše
pod holým nebom

Letné pobožnosti sa konali už v dávnych dobách
a vyjadrovali túžbu ľudí dostať sa čím bližšie k Bohu.
Odjakživa priťahovali veriacich a aj dnes sa ich zúčastňujú davy ľudí. Veriaci sa zhromažďujú pri kaplnkách.
Pobožnosti sa konajú pod holým nebom, uprostred prírody. V meste a okolí sa nachádza takmer dvadsať
Božích stánkov a ďalšie sú vo výstavbe. Keďže ich
vysvätili, môžu sa pri nich organizovať sv. omše. Prvá
tohtoročná omša pod holým nebom sa uskutočnila
v miestnej časti Lazný Potok, a to na konci júna.
Slnečné letné počasie prilákalo ku kaplnke, odkiaľ je
dobrý výhľad na kostol a na časť nášho mesta, desiatky
veriacich. Omšu celebroval farár ICLic. Mgr. Marian
Vojtek, poverený správca miestnej farnosti.
O kaplnku v Laznom Potoku sa starajú usilovní farníci,
zároveň upravujú jej okolie. Svojou aktivitou prispelo
tiež vedenie miestnej Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej. Učni zo školy pomohli pri budovaní
prístreškov k studničkám. Opravili tiež drevenú lavičNarodení
ku, ktorá vedie cez potok ku kaplnke. Kaplnku
Marek
Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
v Laznom Potoku postavili po druhej svetovej vojne na
Alžbeta
Gilániová,
Radoslav
Rábik,
Matej
Benko,
podnet Štefana
Buchtu.
Pomáhali
vtedy
súrodenci
Tomáš
Krupa,
Peter
Škereň,
Samuel
Brňák,
Denisa
Pavol, Peter a Anton. Zasvätili ju Sedembolestnej
Panne
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
Márii. Omšou v Laznom potoku a následne v kaplnke
U Sýkorov, kde sa nachádza jeden z najstarších Božích
stánkov u nás, lebo ho postavili začiatkom minulého
Úmrtie
storočia,
sa začala
jeho okolí už
séria
Pavel
Kurinec
72 vr.,meste
MáriaaKopásková
80tradičná
r., Justína
omší pod holým
Pokračovala
pri kaplnLastovicová
73 r.,nebom.
Rozália
Ďuranová omšou
90 r., Anna
ke U Blažkov,
ktorá
sa spomína
ešte 62
v roku
1818 a ktorú
Vojtušová
87 r.,
Agnesa
Poláčková
r., František
celebroval kaplán Mgr. Peter Becík, potom to bola

Krásňan

pobožnosť pri jednej z mladších kaplniek U Gaša,
pokračovali omše U Gavlasa, U Kuljovských, Pri cintoríne, Kalinov, Nižné Vane – kaplnka z roku 1901,
Jedličník, Vyšné Vane, U Lastovicov, Pri stanici,
U Capkov a posledná letná augustová omša bola
U Gundáša.
Najvyššie položeným miestom s kaplnkou v meste je
osada Vyšné Vane. Kaplnku tu postavili v roku 1915,
teda ešte počas prvej svetovej vojny. Nedávno ju obnovili. Sté výročie existencie kaplnky si pripomenuli veriaci
omšou. Celebroval ju správca krásňanskej farnosti ICLic.
Mgr. Marian Vojtek. Na omši sa zúčastnili najmä tí veriaci, ktorí majú korene v osade Vyšné Vane alebo sú
s týmto miestom nejakým spôsobom spojení.
Po omši, pokropenej teplým letným dáždikom, nasledovali oslavy. Aj vo Vyšných Vaniach sa konajú hody.
Bývalí osadníci a ich rodiny sa postarali o bohaté pohostenie i občerstvenie počas horúceho letného dňa.
LH

Krásneho životného
jubilea sa dožil pán
Ivan Truban

Krásne výročie spoločného života si pripomenuli naši spoluobčania Stanislav Galgánek a Anna,
rodená Galčáková. Tento pár si v piatok 14. august 2015 pripomenul 60 rokov spoločného života.
Pred 60. rokmi začali svoju spoločnú životnú púť. K tomuto výročiu im zagratuloval primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. Pri tejto príležitosti si pripomenuli svadobné obrady a obnovili svadobné sľuby a
zaspomínali na doterajší život a výchovu svojich detí. Spoločne s rodinou a priateľmi oslávili toto
krásne jubileum, ku ktorému im primátor poprial mnoho zdravia, Božieho požehnania a veľa pekných dní strávených v kruhu svojich najblizších.

MATRIKA

Júl – august 2015
Narodení
Viktória Pecková, Matúš Jarabica,
Matej Bajanek, Timea Mačasová,
Filip Suchoň, Leonard Šutý,
Alex Podpleský, Lívia Minarčíková, Adam
Kyzek, Adam Zátek, Michal Masnica,
Nikolas Vojtuš, Zoe Mikolášová,
Nela Čimborová, Viktória Jakubíková

Úmrtia
Marián Kubica, Františka Franeková,
Anton Štrba, Anna Buchtová,
Mária Kučeríková, Justína Sýkorová,
Jozefa Kučeriková, Jozef Janíček,
Vincencia Komárová, Marcela Kučerová,
Pavlína Gašperáková, Oľga Kováčová

Sobáše
Dňa 28. augusta 2015 sme pri príležitosti jubilea 90
rokov navštívili oslávenca pána Ivana Trubana. Ku
krásnemu jubileu mu blahoželal primátor mesta
Jozef Grapa a odovzdal mu darčekový kôš a kyticu.
Oslávenec sa podpísal aj do Pamätnej knihy mesta.

JUBILANTI

Peter Holaza a Beáta Urbaníková
Rastislav Uhrič a Erika Amrichová
Peter Magát a Júlia Zátorská
MUDr. Peter Michálek a Mária Nečedová
Štefan Lušňák a Zuzana Kubinová

90 rokov
Ivan Truban

85 rokov
Anna Čimborová
Anna Sýkorová

80 rokov
Mária Kopásková
František Šustek
Česlav Bednár
Irena Plánková
Pavlína Kasajová

75 rokov
Emília Kašubová
Anna Švábiková
Anna Ihelková
Anna Jakubcová
Mária Šadláková
Matilda Štefíková

70 rokov
RSDr. Alojz Lahuta
Martin Miko
Anna Mahútová
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Krásňan

2. ročník Krásňanskej cyklo-20tky

V sobotu 25. júla 2015 odštartoval
druhý ročník Krásňanskej cyklodvadsiatky. O deviatej hodine sa
pred Domom kultúry stretli pri
registrácii milovníci bicyklov, aby si
zmerali svoje sily na 20 kilometrovej trati na cyklotrase Krásno –
Klubina a späť. Zaregistrovalo sa
rekordných 75 cyklistov, v troch
vekových kategóriách. Do cieľa prišli všetci pretekári a žiadne vážnejšie nepredvídané situácie sa nevyskytli. Po dojazde posledného pretekára sa vypočítali výsledné časy a
o 12:30 sa pretekári dozvedeli
výsledné časy.

Výsledky:
Ženy bez obmedzenia veku
1. Chomová Barbora - 35,30
2. Podoláková Viktória - 36,49
3. Masaryková Kristína - 38,28
Muži nad 50 rokov
1. Kolenčík Miroslav - 31,35
2. Šimašek Pavol - 31,42
3. Šuták Peter - 35,41
Muži do 50 rokov
1. Talapka Filip - 29,54
2. Čimbora Martin - 30,18
3. Moravčík Matej - 30,24
Pre veľký počet zúčastnených deti
sa vedenie mesta rozhodlo vytvoriť
špeciálnu kategóriu
Kategória žiakov
1. Poštek Samuel - 39,33
2. Kolenčík Samuel - 43,12
3. Ryi David - 43,15

Beskyd Rallye 2015
Poobede v sobotu sa konal ešte
18. ročník Beskyd Rallye 2015.
Presne o jednej hodine pristavili
svoje nádherné autá milovníci veteránov a predviedli ich širokej verejnosti. Majiteľov v krásnych
dobových kostýmoch privítal prudký dážď.
Ako povedal
počas príhovoru
riaditeľ rallye, p.
Václav Dostálek,
prekonali rekord z
minulého ročníka
– išlo o rekordný
počet účastníkov
155 áut a stalo sa
najväčším stretnutím veteránistov
v Európe. Na stretnutí sa zúčastnili aj
dve posádky z
Francúzska a po
prvýkrát je
súčasťou Rallye
Europe Centrale z
nášho partnerského klubu vo
Francúzskom
meste LęIsleAdam.
Účastníkom a
návštevníkom sa
prihovoril taktiež
primátor mesta
Jozef Grapa.
Poprial účastníkom
veľa šťastných kilo-

metrov a trošku krajšie počasie.
Okolo 15.00 hodiny sa autá začali
premiestňovať na ďalšie zastávky
do Čadce a do Turzovky.
Veľká vďaka patrí organizátorom
za bezproblémový prejazd áut a
zastávky v určených mestách.
Tešíme sa na opätovné stretnutie
o rok.
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