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Zrekonštruovaný most cez rieku Bystricu

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného mosta
Vo štvrtok 27. novembra 2014 o 14.00 hodine sa slávnostne otváral rekonštruovaný most cez rieku Bystricu.
Na otvorení sa zúčastnili predstavitelia organizácii priamo podieľajúcich sa na tejto výnimočnej rekonštrukcii.
Ako prvý vystúpil primátor mesta Krásno Ing. Jozef
Grapa, ktorý spomenul históriu mosta a jej dôležitú
úlohu v našich dejinách. Za Žilinský samosprávny kraj
sa prihovoril podpredseda Jozef Štrba.
O tom, že železobetónový most bol postavený v roku
1891 a od tej doby slúžil až po súčasnosť, jeho nosnosť
bola 10 ton a je to najväčší dodnes zachovaný železobetónový most v strednej Európe. Rekonštrukciou sa
zachoval pôvodný stav aj rozmer, ale zvýšila sa nosnosť
na 32 ton, o čom sme sa dozvedeli v príhovore generálneho riaditeľa správy ciest ŽSK Ivana Fábryho.
V súčasnej dobe bude riadený inteligentnou svetelnou

signalizáciou a pre chodcov je vytvorený bezpečný
chodník. Po príhovoroch zainteresovaných organizácii
požehnal most správca farnosti Krásno ICLic. Mgr.
Marian Vojtek. Slávnostné prestrihnutie pásky ešte obohatili poliatim mosta šampanským, aby obyvateľom
dobre slúžil. Na slávnosti vystúpila domáca Folklórna
skupina.
„Keď sme začínali s rekonštrukciou tohto starého storočného
mosta, počítali sme s jeho spustením koncom októbra. Po
odkrytí jeho vrchnej časti sme však zistili, že most je poškodený viac, ako bolo viditeľné, a vyžiadal si zložitejšiu rekonštrukciu,“ vysvetlil oddialenie otvorenia primátor mesta
Ing. Jozef Grapa. „Záležalo nám však na tom, aby sa kvôli
našim obyvateľom most otvoril v čo najkratšom čase.“
Storočný most cez riečku Bystricu je najstarším železobetónovým mostom na Slovensku a z hľadiska funkčnosti je aj najstarším mostom v strednej Európe.
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Výsledky volieb 2014

Ľudia sa nemôžu sťažovať na nedostatok činnosti pri správe
vecí verejných. Po ešte len nedávnych prezidentských voľbách a po voľbách do Európskeho parlamentu sme zažili
ďalší volebný kolotoč, ktorý sa tentoraz týkal našich samospráv. Volebné právo v našom meste mohlo pri voľbe primátora a poslancov do mestského zastupiteľstva využiť 5433
osôb zapísaných v zozname voličov. Komunálne voľby
v našom meste sa začali v sobotu 15. novembra 2014 o 7.00
hodine v šiestich určených volebných okrskoch. Prví voliči sa
ukázali v okrskových miestnostiach na Mestskom úrade a na
ZŠ Mládežnícka, a to necelých päť minút po začatí volieb.
Prvými voličmi v našom meste boli Mária Truchlíková
a Alan Labák. Nakoniec do volebných urien vhodilo obálky
1867 voličov. Z nich bolo 1839 platných hlasovacích lístkov
pre voľby do mestského zastupiteľstva a 1390 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora.
Za primátora mesta bol zvolený Ing. Jozef Grapa s 1390
hlasmi. Okrem neho si občania zvolili dvanásť poslancov do
mestského zastupiteľstva. Noví poslanci:
1. Jaroslav Pagáč HZD 596, 2. Marta Buková HZD 591,
3. Vojtech Buchta Nezávislý kandidát 429, 4. Vladimír
Kormanec, Ing. Nezávislý kandidát 405, 5. Milan Jesenský,
Mgr. HZD 372, 6 Peter Zapletal, MUDr. KDH 366, 7. Miloš
Lastovica Nezávislý kandidát 356, 8. Martin Ondruška, Mgr.
SMER – SD 343, 9. Marta Jozefíková, PhDr. KDH 310,
10. Margita Ďurišová, Mgr. SMER – SD 296, 11. Jozef Mozol,
Mgr. Nezávislý kandidát 291, 12. Peter Šuráb SMER – SD 277
Ostatné poradie:
13. Anna Trauerová, Ing. SMER – SD 268, 14. Peter Presalovič
Strana moderného Slovenska 266, 15. Milan Rebroš, JUDr.
SMER – SD 248, 16. Peter Poláček, Ing. KDH 245, 17. Jozef
Pauk, PhDr. KDH 240, 18. Michal Koňuch, Mgr. SIEŤ 234, 19.
Miroslav Škrobian SMER – SD 227, 20. Pavol Targoš HZD 211,
21. Jana Jarabicová, Mgr. SMER – SD 202, 22. Zdenko Štrba
HZD 202, 23. Ján Pitoňák, PaedDr. Nezávislý kandidát 193,
24. Dagmar Labáková, Mgr. Nezávislý kandidát 191, 25.
Michal Pagáč Strana moderného Slovenska 190, 26. Miloš
Šadlák SNS 178, 28. Ján Zátek HZD 175, 29. Radoslav Polák
SMER – SD 172, 30. Mário Lastovica KDH 171, 31. Marián
Ondrušek, Mgr. Strana demokratického Slovenska 167, 32.
Miroslav Capek HZD 166, 33. Zdenko Bukový Nezávislý
kandidát 162, 34. Irena Plánková Nezávislý kandidát 160, 35.
Rudolf Masár SMER – SD 149, 36. Marián Šustek SMER – SD
147, 37. Miloslav Tvrdý, Ing. Nezávislý kandidát 143, 38.
Zuzana Poništová Nezávislý kandidát 139, 39. Ján Dubeň
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana 137, 40. Jozef Murín, Bc. KSS 133, 41. Gregor Nadzam
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická
strana 133, 42. Igor Gašper, Ing. HZD 132, 43. Jana Lehocká,
Mgr. NOVA 130, 44. Štefan Ploštica SMER – SD 114, 45. Ján
Šustek SNS 109, 46. Petra Heltová, Mgr. HZD 106, 47.
Michaela Šimášková, Mgr. Magnificat Slovakia 65
LH

Krásňan

PRÍHOVOR PRIMÁTORA
Vážení občania, milí Krásňania,
prihováram sa Vám v závere tohto roku, ale
i krátko po ukončení 4-ročného volebného obdobia,
kedy som stál na cele nášho mesta. Chcem Vám
všetkým poďakovať za podporu a pomoc v tomto
roku, ale i za podporu počas celého volebného
obdobia a dôveru, ktorú ste mi dali na ďalšie 4
roky, aby som stál na čele nášho mesta. Veď len
vďaka Vašej podpore mesto sa mení k lepšiemu a
dostáva novú tvár. Mení sa i spôsob života v meste,
zo zakríknutej obce, ktorá málokedy pútala
pozornosť okolitých obcí, či ľudí z Kysúc.
V súčasnosti sa o našom meste často hovorí
široko-ďaleko a niektoré podujatia navštevujú
ľudia so širokého okolia. Aj na prahu práve
končiaceho sa roka máme sa s čím popýšiť. Tento
rok sme otvorili nový štadión, ktorý v okolí nemá
konkurenciu. Otvorili a zateplili sme budovu
bývalej kolkárne, kde sme spustili bowlingovú
dráhu i vybudovali lezeckú stenu. Pripravili sme
priestory pre nové fitnescentrum.
Pre zlepšenie bezpečnosti občanov sme postavili
prvý úsek chodníkov v mestskej časti Kalinov,
zrekonštruovali sme chodník od autobusovej
zástavky Struhy po parkovisko pred zdravotným
strediskom s bezbariérovou úpravou i značením pre
nevidiacich. Spoločne s vlastníkmi zdravotného
strediska sme zrekonštruovali sociálne zariadenia,
obnovili schodisko i čakárne.
Len nedávno sme spustili do prevádzky
zrekonštruovaný most cez rieku Bystrica
s chodníkom a svetelnou signalizáciou. Začali sme
s rekonštrukciou interných priestorov mestského
úradu, opravili sme komunikácie do viacerých
osád. Obnovili sme niektoré autobusové zástavky a
začali sme s výkupom pozemkov pod IBV. Okrem
investičných akcií sme i v tomto roku pripravili
viacero kultúrnych a športových podujatí. Nechcem
vymenovať všetky aktivity, ktoré sme i počas tohto
roku vykonali, chcel som len ilustrovať množstvo
iniciatív, v ktorých sme i tento rok pokračovali.
Za celoročnú spoluprácu chcem Vám všetkým
poďakovať, popriať veľa zdravia, šťastia, Božieho
požehnania, pokoja v rodine i v zamestnaní.
Želám Vám do nového roku, aby sa Vám darilo
v práci a nezamestnaným, aby si našli prácu.
Želám všetkým, aby si k sebe našli cestu
porozumenia a priateľstva aj tí, ktorí tento rok na
seba zazerali alebo boli nepriateľskí.
Želám si, aby sme si úspech nezávideli, ale boli
naň hrdí. Verím, že nový rok bude pre Vás úspešný
a v meste budeme znova realizovať viacero
prospešných aktivít tak, aby sa nám lepšie žilo
a boli sme hrdí na naše Krásno.
Nech pokoj Vianoc a radosť z narodenia Ježiša
ostane v nás čo najdlhšie a ľudskosť a priateľstvo,
o ktoré sa počas Vianoc vieme podeliť nech
zostane v nás po celý rok.
Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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Krásňanské studničky – voda pre život

Žiaci Strednej odbornej školy
drevárskej a stavebnej v Krásne nad
Kysucou dokončili projekt obnovy
studničiek a prameňov, vďaka
získaniu finančných prostriedkov z projektu SPP
spoločne pre domovinu – životné prostredie pod
názvom „Zlepšime spoločne Slovensko“. Projekt bol
určený všetkým obyvateľom mesta Krásno nad
Kysucou a regiónu Kysuce, návštevníkom cyklotrasy a
rovnako aj turistom. Zavŕšením projektu bolo
odovzdávanie studničiek do užívania osadníkom a
občanom mesta. Pri tejto príležitosti sa stretli primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, zástupcovia mesta, osadníci,
občania, riaditeľ SOŠ drevárskej a stavebnej PaedDr.
Ján Palko, učitelia, majstri a žiaci. V príhovore primátor
ocenil nápad oživiť pôvodné studničky v jednotlivých
osadách mesta: U Gavlasa, U Drozda, U Bohoviča,
Lazný Potok, cyklotrasa a taktiež, že sa do projektu
oživenia týchto vodných zdrojov zapojili takmer všetky
odbory školy. Murári urobili schody k studničkám a
vyložili ich kameňom, stolári zhotovili lavičky a
informačné tabule, maliari zrealizovali povrchovú
úpravu drevených konštrukcií a tesári vyrobili tradičný
kysucký prístrešok nad každú zo studničiek zo šindľa.
Jedna zo spomínaných studničiek je na cyklotrase,
takže sa budú môcť občerstviť cyklisti, ktorí ňou
prechádzajú. Slávnostnú atmosféru oživil kultúrny
program a beseda s osadníkmi, ktorí budú udržiavať
čistotu studničiek a blízkeho okolia.
Projekt zahŕňal jednotlivé etapy. Vytypovanie
lokality prameňov a studničiek v počte päť kusov –
studničky boli vybraté podľa kritéria dostupnosti a
návštevnosti miesta. Zdokumentovanie pôvodného
stavu – fotodokumentácia, prvý rozbor vody.
Zhotovenie návrhov nového šatu studničiek – žiaci
našej školy pod vedením pedagógov vytvorili návrhy
tak, aby studničky zapadli do rázovitej kysuckej
krajiny. Tvorba plagátov a letákov pre širokú verejnosť

– výzva pre občanov mesta, osadníkov
na dobrovoľnícke brigády. Výber
návrhov a nákup potrebného náradia
a materiálu. Monitoring kvality vody
– chemický rozbor neznečistenej vody za pomoci
Aquqmercku žiakmi našej školy. Samotná realizácia –
zhotovenie striešok, lavičiek, informačnej tabule,
odpadových košov, terénne úpravy v blízkosti
studničiek, vyčistenie a úprava žriedla.
Zdokumentovanie nového rázu studničiek a vytvorenie
publikácie – fotodokumentácia vytvorených
minioddychových zón, spracovanie publikácie o
studničkách a okolitej faune a flóre. Odovzdávanie
studničiek do užívania. Cieľ projektu sa nám podaril
splniť. Vytvorili sa oddychové minizóny v
zanedbaných lokalitách mesta Krásna v osadách pri
prameňoch studničiek. Studničky boli vyčistené,
zrenovované a poslúžia ako zdroj pramenitej vody –
najvzácnejšej tekutiny na zemi. Novovytvorené
oddychové minizóny slúžia obyvateľom mesta,
osadníkom a turistom, nakoľko studničky sa
nachádzajú v blízkosti turistických chodníkov. Pri
studničkách bola vytvorená oddychová minizóna –
lavička, odpadový kôš, hrnček a informačná tabuľa s
údajmi o čistote a zložení vody. Vytvorila sa spolupráca
žiakov našej školy s miestnou komunitou hlavne
osadníkmi na dobrovoľníckych brigádach, trvalom
udržaní čistoty studničiek a pravidelnom monitoringu
čistoty vody. O novo zrekonštruovaných krásňanských
studničkách, miestnej faune a flóre sme so žiakmi školy
vytvorili publikáciu, ktorú budeme distribuovať na
obecné úrady a informačné turistické centrá v regióne.
Vedenie SOŠ drevárskej a stavebnej a jej žiaci prišli s
nápadom zrekonštruovať a oživiť pôvodné studničky v
jednotlivých častiach mesta a jeho okolia. Aj v
budúcnosti sa budeme naďalej snažiť chrániť si životné
prostredie a zapájať sa do rôznych projektov
chrániacich si vodu.
Mgr. M. Gavenčiaková
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Svätoondrejovské
novembrové hody
V nedeľu 30. novembra 2014, presne na Ondreja sa v
Krásne konali hody na Námestí sv. Ondreja. V predvečer
tejto slávnosti sme mohli tušiť, že príde pravá zima a aj sa
tak stalo. Ráno ukazoval teplomer niečo pod nulou a po
celý deň sa pohybovala teplota okolo nuly. Ani zima však
neprekážala dobrej nálade a sviatočnej atmosfére, ktorá
panovala na námestí.
O 8:45 hodine začal program otvorením
Krásňanského jarmoku príhovorom primátora mesta Ing.
Jozefom Grapom. V príhovore nielen privítal obyvateľov
na hodoch, ale im poprial príjemný a požehnaný advent a
pokojné sviatky. Po príhovore vystúpili domáce súbory
Krásňanka, Folklórny skupina Krásno, pre ktorú bol tento
rok veľmi úspešný a Folklórny súbor Drevár a hostia FS
Kyčera z Ochodnice. Slovom sprevádzala program Zuzana
Gacíková.
Na námestí sa ako po minulé roky konala aj ochutnávka mäsových výrobkov zo zabíjačky a tradičný vianočný
punč. Dobrá nálada panovala aj popoludní, keď FS
Krásno hral a spieval pri ochutnávke Kysuckej zabíjačky.
Dobroty rozvoniavali námestím. Krásňania mohli ochutnať klobásy, chutnú kapustnicu a ďalšie mäsové špeciality. Tradíčnou pre naše hody je aj vôňa medoviny a najmä
v mrazivom počasí vždy padne dobre. Myslím, že najstarším hodovým tovarom sú medovníky a tak aj tieto
stánky mali neustále plno. Veď kto by nechcel dostať
perníkové srdiečko?

Referendum prezident vyhlásil
na sobotu 7. februára 2015
Prezident Slovenskej republiky na základe petície
občanov rozhodnutím č. 320/2014 Z.z. vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
V referende oprávnení občania rozhodnú o týchto
otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo
nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi
jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť
detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či
eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s
obsahom vyučovania?

Krásňan
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Na svätého Mikuláša už je zima celá naša

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,

Mikulášsky koncert ZŠ
V piatok 5. decembra 2014 oslávili všetky deti zo ZŠ
v Krásne nad Kysucou príchod sv. Mikuláša netradičnou formou, a to koncertom svojich rovesníkov,ktorý
sa konal v kultúrnom dome. V programe koncertu sa
predstavili spevácke talenty školy: Adriána
Cvengrošová, Soňa Gáborová, Mária Poláčková,
Natália Knapcová, Rebeka Ondreášová, Natália
Paršová, Katarína Gavlasová a ako špeciálni hostia
vystúpili Klaudia Čechová, víťazka súťaže Spevácka
hviezda školy 2014 a Michaela Martykanová, speváčka kapiel KOMA a Tribute Of Rock band z Krásna
nad Kysucou. Speváčky spievali jednotlivo, v duetoch, viacčlenných zloženiach a v závere spoločnú
pieseň.
Moderátormi podujatia boli Emka Krkošková a Lukáš
Meliš. Všetci účinkujúci a najmä poslucháči si okrem
hudobného zážitku, odniesli aj darček, ktorý im odovzdal Mikuláš a jeho pomocníci, zafúľaní čertíci a
krásni anjelikovia. Program s účinkujúcimi pripravil,
nacvičil a režíroval Eduard Koprna.

Mestská polícia informuje
Ulica 1. Mája 1255
023 02 Krásno nad Kysucou
Mestská polícia Informuje:
Mestská polícia upozorňuje občanov mesta Krásna
nad Kysucou, aby nepoužívali zábavnú pyrotechniku. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta je
povolené zábavnú pyrotechniku používať 31. decembra a 1. januára. Nerešpektovanie uvedeného nariadenia sa pokutuje do výšky 33 Eur.
Dňa 8. decembra 2014 o 14:10 hodine prichytila
hliadka mestskej polície mladistvého M. L. z Krásna
nad Kysucou žiaka základnej školy, ktorý hodil do
umelohmotného odpadkového koša petardu, čím
uvedený kôš zničil. Škoda pre MsÚ činí 150 Eur.
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MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;

– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.
Privítanie Svätého Mikuláša
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
7. decembra
2014 sa
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odvážlivcov
ani volanie,
medzi nich nepomôže,
3747/32
o výmere
21 aby
m2 prišiel
p. Vladimírovi
Poštekovi,
predsa lencesta
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Príspevok
sa čerpá zakapitoly
školstvatá
a navýši
sa v kapichvíľa
– rozdávanie sladkostí. Všetky detičky dostali darček
tole
príspevky.
a Uzn.
hlavneč.83/2010
tie malé, –mali
krásne
iskričky starého
šťastia.
MZv očkách
schvaľuje
preloženie
Okrem darčekov
sa deti
povozili na Mikulášovom
koči a
mestského
vodovodu
nachádzajúceho
sa pod zemským
pofotili
sa
zo
všetkými
pri
stromčeku.
V
meste
svieti
povrchom parcely číslo 7250/29 katastri obce tak, viac
aby
stromčekov
krásna
vianočná
stavebník
p.aJozef
Hájny
moholvýzdoba.
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 uchádzačovi p. Miroslavovi Macašovi, Krásno č. 1612 za cenu 15
eur/m2.
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Foto: Ľubica Podoláková
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Folklórna skupina Krásno nad Kysucou
Folklórna skupina Krásno nad Kysucou
po viacerých rokoch svojho pôsobenia a
činnosti sa konečne dočkala ocenenia. Na
42. ročníku Folklórneho festivalu v súťažnej
prehliadke v Ochodnici dňa 6. júla 2014 s
pásmom U košikára získala 1. miesto a
postúpila na krajskú súťaž folklórnych
skupín, ktorá sa uskutoční na jar 2015 na
Orave.
Pásmo U košikára je zamerané na pletenie košíkov od jednoduchých až po svadobné, ale tiež aj na pletenie brezových metiel.
Hovorené slovo poukázalo na rôzne rady,
porekadlá, príslovia i žartovné prekáračky .
Amfiteátrom sa niesli krásňanské piesne
Tá krásňanská lúčka, Už sa viacej po tem
Krásne špacírovať nebudem, Čo sa stalo,
to sa stalo v tem krásňanském meste...
Viaceré piesne boli zaspievané za doprovodu heligonkára Vladimíra Riečičiara. Za
úspešnú reprezentáciu nášho mesta na
tomto festivale patrí poďakovanie všetkým
členom FS – Viere Korhelíkovej, Antónii
Ďuranovej, AnneKoperovej, Štefánii
Trauerovej, Anne Ďuranovej, Štefánii
Bakalovej, Márii Tomčalovej, Anne
Trauerovej, Ivane Kasajovej, Anne
Stasinkovej, Darine Rusnákovej, Oľge

Vaňovcovej, Miroslavovi Gacíkovi, Jozefovi

Oščadnici, stavanie a váľanie Mája, pri

Kormancovi, Karolovi Račkovi a Vladimírovi
Riečičiarovi. Folklórnu skupinu od septembra 2013 vedie Viera Korhelíková. Do činnosti FS zaviedli pravidelnosť skúšok, čo sa
odrazilo i na kvalite a úspešnom účinkovaní
FS. Za prácu vo FS patrí tiež poďakovanie
Magde Kuljovskej a najstarším členkám FS
Božene Jakubcovej a osobitne Márii
Kopáskovej, za jej rady a veľa pekných
krásňanských piesní, ktoré ich naučila
spievať.
Folklórna skupina v roku 2014 účinkovala na 17 podujatiach, nielen v rámci
mesta, ale i okresu Čadca. Vystupovali v
Domove dôchodcov pri Parku v Čadci,
seniorskej prehliadke folklórnych skupín v

návšteve prezidenta SR, Svätojánskom
jarmoku, v skanzéme vo Vychylovke,
otváraní zrekonštruovaného krásňanského
mosta, Ondrejovských hodoch a ďalších
podujatiach. Od októbra 2014 do FS pribudol nový člen p. Jozef Maják, heligonkár z
Oščadnice.
„Ako súčasná vedúca FS, chcem touto
cestou poďakovať mojim predchodcom,
ktorí viedli Fs MUDr. Pavčíkovi Mariánovi,
ktorý už nie je medzi nami, Milanovi
Kasajovi a Anne Ďuranovej za ich prácu pri
šírení kultúrneho dedičstva našich predkov
na ktorej budujeme a posúvame sa vpred s
našou FS Krásno nad Kysucou,“ povedala
Viera Korhelíková.

POĎAKOVANIE

redakčnej rade

Zľava:

Miloš Jesenský, Miroslav Capek, Janka Ďuranová, Ľubica Podoláková, Ladislav Hrubý a dekan Pavol Špita

V blízkej budúcnosti dôjde k zmenám v
redakčnej rade novín Krásňan. Chcem
sa poďakovať mojim redaktorom, s ktorými sme naše noviny spolu pripravovali od roku 2007. Prvé číslo sme predstavili 9. februára 2007 a odvtedy sa stali
obľúbeným čítaním v našich domácnostiach. Sme hrdí na to, že naše noviny
patria k najkrajším na Kysuciach. Naša
jediná spoločná fotografia (jún 2011)
bude pripomínať, čas ktorý sme strávili
hľadaním zaujímavosti, úlomkov histórie, výnimočných i všedných chvíľ v
našom meste. Ďakujem! šefredaktorka ĽP

Otvorenie Detského centra RIO v Kalinove

Dňa 8. novembra 2014 bolo slávnostne otvorené Detské
centrum RIO. Nachádza sa v budove Hammer na poschodí v časti Krásno–Kalinov. Primátor mesta prestrihol pásku
a tak sa oficiálne otvorila krásna herňa pre najmenších. V
našom meste je to prvé centrum pre maličkých, kde môžu
chodiť som svojimi maminkami. Hlavnou atrakciou je rozhodne veľká šmýkačka, ktorá končí vo farebných guličkách. Okrem hračiek je v centre aj kútik pre malých „študentov“ a šikovníkov, ktorí tam majú rôzne tvorivé a hrač-

OSOBNOSTI MESTA:

ky na zručnosť. Pre mamičky je príjemné posedenie, chutná káva či čaj a samozrejme milá obsluha. Majiteľky centra
prišli s týmto odvážnym počinom práve pred zimou, keď
je vonku už škaredšie počasie a v tomto domáckom prostredí najmenším nič nechýba. Mamičky si sem môžu prísť
oddýchnuť a stretnúť sa s inými mamičkami, priateľmi. V
centre sa okrem hrania deti učia aj angličtinu, bývajú tu
tvorivé popoludnia, Rio navštívil aj sv. Mikuláš a do
budúcna sa tu môžu konať aj detské oslavy.

Manželia Jozef a Vincencia Hornišovci

JOZEF HORNIŠ – Narodil sa 9.
decembra 1932 v Krásne nad Kysucou.
Do základnej školy chodil v Krásne
nad Kysucou. Potom sa učil vo Svite
pri Poprade v škole Baťu. Pokračoval v
štúdiu v Brne a maturitné skúšky zložil v Kysuckom Novom Meste. Vysokú
školu vyštudoval v Ostrave ako strojný
inžinier. Ako inžinier začal pracovať v Geologickom prieskume v Žiline a učil na Odbornej škole pre pracujúcich
v Žiline. Po vzniku VŠD Žilina vyučoval ako odborný
asistent na strojníckej fakulte a potom na Katedre kybernetiky a merania. Získal titul CSc.
Venoval sa výskumu valivých ložísk a výpočtovej techniky, podieľal sa na výskume
nových technológii v strojárskych závodoch
Slovenska. Svoje výskumy publikoval v
odborných časopisoch a vysokoškolských
skriptách. Zúčastňoval sa rôznych konferencií a seminárov o kybernetike doma i v zahraničí. Zomrel náhle 4. januára 1982. Jeho meno
sa nachádza v knihe Osobnosti Slovenska
vydané Maticou Slovenskou.

VINCENCIA HORNIŠOVÁ – Pani učiteľka prišla do Krásna učiť v roku 1955 a
učila až do nástupu na dôchodok v roku
1992. Vyučovala predmety zemepis a
dejepis. Pracovala v metodickej komisii
okresu Čadca a pomáhala viesť divadelný krúžok spolu s p. učiteľom Dušanom
Čuntalom. Bola dopisovateľkom do
Učiteľských novín a písala kroniky školy. V týchto kronikách sú zachytené nielen školské udalosti, ale aj udalosti,
ktoré zažilo Krásno. Veľa rokov pracovala v Zbore pre
občianske záležitosti pri MNV Krásno. V mestskom rozhlase robila reportáže spolu s Jánom Ďuranom a Oskarom
Dubovickým. Komentovali napr. sprievody
na 1. mája, súťaže, preteky a iné. Od roku
1992 bývala v Žiline a neskôr sa opäť vrátila
do Krásna. Zemepis a história sú doteraz jej
srdcovou záležitosťou, pomáhala aj pri vzniku prvej knihy o Krásne nad Kysucou,
pomohla zachrániť kamenný kríž vo Vyšných
Vaniach a ďalej pomáha odhaľovať tajomné
úseky dejín. Spolu s manželom prešla všetky
osady a každý kút Krásna.
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Sláviť Vianoce

Foto: Rudolf Kuljovský

Znamenie lásky zo všetkých kútov sveta v Krásne
„Nikto sa nemôže dotknúť
Ježišovho kríža bez toho, aby
nezanechal na ňom niečo zo seba a
bez toho, aby si nezobral niečo z
Ježišovho kríža do svojho života“. Túto
vetu nám odkázal pápež František na
Svetových dňoch mládeže (SDM) v
Brazílii.
Kríž Svetových dní mládeže je
známy aj ako „Kríž Jubilejného roka“,
„Jubilejný kríž“, či „Pútnický kríž“.
Mnohí ho nazývajú "Mládežníckym
krížom". Pápež Ján Pavol II., dnes už
svätý, ho 22. apríla 1984 daroval
a zveril mladým, aby s ním putovali po
celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa
kríž stal znamením lásky Boha k
mladým ľuďom vo všetkých kútoch
sveta. Na kríži sa nachádza nápis:
„Neste ho po zemi ako znamenie lásky
Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je
len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom“.
Kríž je drevený symbol, ktorý už tri
desaťročia križuje celým svetom. Je
vysoký 3,8 metra a široký 175 cm. Váži
40 kg. Súčasťou je i podstavec. Od
roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet
a bol prítomný na všetkých ďalších
Svetových dňoch mládeže – Rím
(1985), Buenos Aires (1987), Santiago
de Compostela (1989), Czenstochowa
(1991), Denver (1993), Manila (1995),
Paríž (1997), Rím (2000), Toronto
(2002), Kolín (2005), Sydney (2008),
Madrid (2011) a Rio de Janeiro (2013).
Od roku 1994 symbol putuje pred SDM
v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju
púť potom končí v meste konania sa
SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci od
Brazílčanov. U našich severných susedov putuje od apríla, potom ho prijali v
krajinách strednej a východnej Európy.

Za 30 rokov prekonal milióny kilometrov. Chlapci a dievčatá ho nosia na
pleciach, autami, lietadlami, putoval aj
na psích záprahoch a na otvorenej lodi.
Púť absolvuje s kópiou ikony Panny
Márie z Baziliky Santa Maria Maggiore
v Ríme Je vysoká 118 cm, široká 79
cm a má 38 kg. Mladým ju venoval
pápež Ján Pavol II. v roku 2003. Ide o
ďalší symbol viery, ktorý majú nosiť po
celom svete spolu s krížom. Ďalšie
putovanie, ktoré sa koná v rámci
prípravy na Svetové dni mládeže (SDM)
v poľskom Krakove v roku 2016, ich
čakalo v dňoch 15. – 29. novembra
2014 po Slovensku. V každom z devätnástich miest, ktoré navštívil, ho čakal
a sprevádzal špeciálny duchovný program s modlitbami, svätými omšami a
adoráciami. Takmer dvojtýždňovú
cestu týchto symbolov zabezpečovala v
dodávke Rada pre mládež a univerzity
KBS. Na Slovensku s nimi tím
dobrovoľníkov precestoval viac než 2
800 kilometrov.
Kríž začal svoju púť v Žilinskej
diecéze 27. novembra 2014 a my sme
mali tú česť privítať ho v našom meste,
kam doputoval po slávnostnom prebratí z Námestova. Automobilový
sprievod kríža doprevádzala mestská
polícia po moste cez rieku Bystricu,
ktorý
bol
po
štvormesačnej
rekonštrukcii otvorený práve v deň jeho
príchodu. Najstarší železno-betónový
most z čias Rakúsko-Uhorska bol
požehnaný a slávnostne otvorený
práve v ten istý deň, pár hodín pred príchodom kríža. Domácich veriacich
i putujúcich z celých Kysúc, ktorí sa
sústredili na námestí pred mestským
úradom, srdečne privítal pán farár vdp.
Marian Vojtek a pán kaplán vdp. Peter
Becík. Po príchode kríža sa takmer

1000 ľudí v sprievode s p. biskupom
Tomášom Galisom, p. primátorom
Jozefom Grapom, vedením a zamestnancami mesta, kňazmi z okolitých
farností, miništrantmi, deťmi, mladými
i celými rodinami s lampášmi a fakľami
vydalo na púť krásnou krížovou cestou
ulicami nášho mesta. Počas nej sa
ľudia presunuli do kostola, kde
pokračovali modlitby, uctenie kríža a
ikony,
litánie
a
svedectvá
dobrovoľníkov. Poklonu hudobne
doprevádzal mládežnícky spevácky
zbor Makabi a detský spevácky zbor
Vtáčatá. Čestnú stráž veľmi dôstojne
zabezpečoval krasňanský požiarny
zbor a vyslúžil si za to obdiv p. biskupa.
Okolo 23.00 hodiny kríž a ikona
opúšťali kostol sv. Ondreja, ktorý i takto
sa pripravoval na hodové stretnutie so
svojim patrónom a apoštolmi, a
pokračovali vo svojej púti po našej
diecéze. Na druhý deň ho čakal Martin,
Žilina a Dubnica nad Váhom.
Stretnutie s ikonou, krížom a jeho
uctenie bol neopísateľným duchovným
zážitkom, pre ktorý sa ťažko hľadajú
vhodné slová. Kríž dáva a kríž i berie.
Nie je možné dotknúť sa ho
a nezanechať pri ňom niečo zo seba a
odísť od neho s niečím z Neho, živého,
Ukrižovaného.

Dej jedného anglického románu 19. Storočia sa odohráva v malom mestečku vo Walese. Na Štedrý večer sa
ľudia schádzajú v kostole a modlia sa. Krátko pred polnocou zapália lampáše a spievajúc koledy idú niekoľko
míľ až k starej opustenej chatrči. Tam postavia betlehem
aj s jasličkami. Potom zbožne pokľaknú a modlia sa. Ich
piesne zohrievajú aj chladný decembrový vzduch.
Každý občan mesta, ktorý ešte vládze stáť na nohách, je
v tej chvíli tam. Táto tradícia už trvá päť sto rokov.
Korene tohto obradu nájdete v povesti o tom, že ak na
Štedrý večer prídu na toto miesto všetci a ich viera pri
modlitbách bude jednomyseľná, v tom prípade Kristus
príde na túto Zem po druhýkrát.
Jedného z hlavných hrdinov románu sa pýtajú: „Veríte
tomu, že On sa raz opäť vráti a bude to práve na Štedrý večer
vo vašom meste?“ „Nie,“ odpovedá, smutne krútiac hlavou,
„nie, neverím tomu.“ „Tak prečo tam potom každý rok znovu
idete?“ „Ach,“ dodáva s úsmevom, „ a čo keď sa to raz naozaj
stane a ja budem jediný, kto pri tom nebude?“
Aj my sme v podobnej situácii. Poznáme, že Vianoce sa
pominú ako každý iný deň. Sme svedkami v predvianočných dňoch všestrannej aktivity, ktorú vyvíjame
len preto, aby sme prežili niekoľko hodín inak ako celý
rok? Koľko starostí s darčekom, aby sme prekvapili!
Zháňanie ozdôb na vianočný stromček, originálneho
betlehemu, či receptu na vianočné koláče! Stojí to za to?
Je to predsa deň ako všetky ostatné! Alebo predsa iný?

JUBILANTI
November – december 2014

9

Napriek všetkým za a proti, nech to už vyjde
akokoľvek, nechceme sa zrieknuť čara Vianoc. K mnohým čo milujú tento sviatok sa nepočítajú len deti, ale aj
dospelí, ktorí si i takto spomínajú na krásne chvíle detstva v rodičovskom dome. Dokonca aj ľudia, ktorým
milosť kresťanskej viery ešte nebola alebo už nie je
darovaná, nechcú sa zrieknuť tohto sviatku.
Áno, nechceme obísť novú, ničím neopakovateľnú
atmosféru aj v blízkosti ľudí, ktorí nás majú radi a znamenajú v našom živote tak veľa. Nevieme si predstaviť
Štedrý večer bez tradičných jedál našich mám,
vianočných kolied, polnočnej... Áno, slávime ich nielen
z tradície, z akejsi zotrvačnosti, ale predovšetkým preto,
že Vianoce silou, ktorú do nich vložil sám Boh svojim
narodením, nás menia na ľudí, ktorí si uvedomujú, že
existujú hodnoty, na ktoré sa v každodennom chvate
zabúda.
Boh vstúpil do ľudských dejín, a tak do života každého
z nás, aby nás uistil, že mu na nás záleží, ba viac, že nás
miluje. Nevidieť Vianoce takto, značilo by riskovať, že sa
svojou nedôslednosťou ochudobníme.
Kresťanské slávenie vianočných sviatkov je preto viac
ako potrebné, aby Boh mohol tajomným spôsobom, aj
cez nás priniesť na tento svet viac porozumenia, ľudskosti, tolerancie, odpustenia, to znamená viac lásky.

Milostiplné, požehnané, radostné a pokojné vianočné
sviatky Narodenia Pána Ježiša Krista, hojnosť Božích
milostí Vám, i Vašim blízkym želá
správca farnosti Marian Vojtek a kaplán Peter Becík

Kaplnku U Hacka
pripravili na zimu

80 rokov: Františka Buková,
Anna Brňáková, Mária Čimborová,
75 rokov: Irena Golasová, Justín
Oravec, Jozefína Čimborová, Ľubor
Sýkora, Rudolf Zátek, Mária Šusteková
70 rokov: Alžbeta Švábiková,
Stanislav Kučera, Oľga Bieliková,
Štefánia Trauerová, Ondrej Macura,
Lýdia Lodňánková, Antonia Ďuranová

MATRIKA
Narodení
Miroslav Mackovčín, Matej Bodorík,
Michal Čimbora, Filipa Jacek, Ivan
Švaňa, Jasmína Kulová, Adam Zuzčák,
Timea Ondrúšková, Michal Bíro

Úmrtia
Magdaléna Čimborová, Justína
Kolenová, Štefan Neveďal, Helena
Pošteková, Pavol Bielik, Pavol
Galgánek, Jolana Buchtová

Práce na kaplnke U Hacka pokračovali počas celého
roka, neutíchli teda ani počas dovolenkového obdobia.
Okrem strechy a omietky stačili dobrovoľní robotníci
urobiť hrubé práce pri múre, ktorý stojí na obvode
okolo priestranstva kaplnky, aby ho mohli zaizolovať.
V jesennom období prišla na rad krytina z plechu,
farebne zladeného a prispôsobeného prírodným podmienkam. Vo vnútri urobili betónovú podlahu, na štít
strechy osadili kríž. Okrem toho zabudovali do múrov
okná a dvere, aby tak sakrálnu stavbu pripravili na
zimu. Teraz kaplnka odpočíva a čaká na dlhé zimné
obdobie, po ktorom by sa mali práce na stavbe opäť
rozbehnúť. Všetci, ktorí sa prác na kaplnke zúčastňujú,
očakávajú, že dokončenie stavby sa uskutoční do
začiatku leta budúceho roku. Kaplnku potom dajú
vysvätiť, aby sa pri nej mohli slúžiť sväté omše. LH
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Nová kniha od nášho kolegu spisovateľa a redaktora
Ladislava Hrubého – Biele deti na úteku

Foto: Ľubica Podoláková

Vo štvrtok 4. decembra 2014 odprezentoval náš spolupracovník a kysucký spisovateľ Ladislav Hrubý svoju
ďalšiu knihu, v Kysuckej knižnici v Čadci počas
Jašíkových Kysúc. Kniha nesie názov Biele deti na
úteku.
Autor v próze zachytil príbeh mladých ľudí, ktorí sa
potácajú na hranici medzi vlastnou predstavou o svete
a skutočným svetom, neraz plnom nezmieriteľných
protirečení. Títo ľudia pritom nie sú žiadni outsideri,
viacerí majú za sebou roky štúdia, rodinné zázemie, no
spoločensky sa nedokážu uplatniť. Buď si nenájdu

Tučniaky a Mrože v Kysuci

prácu, ako napríklad vysokoškolák Viktor, ktorý sa
dokonca liečil ako alkoholik, alebo predstavy o naozajstnom uplatnení sa v spoločnosti majú s realitou, ktorú
žijú, pramálo spoločné. A tak sa potulujú po meste,
holdujú alkoholu, drogám a svojej falošnej slobode.
Prostriedky na živobytie si zaobstarávajú krádežou
(pritom v meste existuje viac podobných skupín).
Po jednej väčšej krádeži musia urýchlene opustiť mesto
(Žilinu) a odísť na vidiek. Ukryjú sa v opustenej chalupe na kysuckých kopaniciach, kde sa stretnú s tulákom
a drobným zlodejíčkom Marcelom. Ten zasa musel
utiecť z domu pred hnevom nezamestnaného otca –
pijana. No ani tu, na zdanlivo opustenom mieste, sa im
nepodarí uniknúť pred trestom, ktorý príde...
Rukopis Biele deti na úteku zobrazuje závažné problémy dneška, akými sú napríklad nezamestnanosť,
drogy, rozklad normálnych medziľudských vzťahov.
Najviac na tieto nedostatky doplácajú mladí ľudia, lebo
sa nedokážu orientovať v chaotickej spletitosti vzťahov.
Neraz sa ocitnú na ulici, bez východiska zo situácie,
bez pomoci. Preto sa nazdávame, že na problém treba
upozorňovať, poukazovať na jeho spoločenskú naliehavosť, a to aj prostredníctvom literárneho spracovania.

Kapela KOMA má klip

Matrika
Narodení
Marek Masnica, Viktória Madajová, Liliana Králiková,
Alžbeta Gilániová, Radoslav Rábik, Matej Benko,
Tomáš Krupa, Peter Škereň, Samuel Brňák, Denisa
Jančigová, Teresa Fojtíková
Foto: Rudolf Kuljovský
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JĎstudenej Kysuce sa zišla asi tridsiatka odvážlivcov, ktorí sa
LH
pričinili o naozaj krásnu a zaujímavú akciu.

Krásňanská hudobná skupina KOMA pôsobiaca na scéne
vyše 10 rokov v týchto dňoch vydala multimediálny CD
singel Horror story. CD obsahuje titulnú skladbu a dve
ďalšie piesne. Ako bonusový materiál na CD sú fotografie i videa. Singel Horror Story je podporený aj animovaným futuristickým videoklipom, ktorý mal oficiálnu premiéru v nedeľu 30. novembra 2014. Grafiku a animáciu
videoklipu spracoval Lukáš Beleš. Na január 2015 je ohlásené vydanie druhého demo albumu skupiny KOMA.
Ako povedal manažér a basový gitarista skupiny, Eduard
Koprna, na trh by sa album mal dostať niekedy v polovici
januára 2015. Album nesie názov Dimenzia a bude obsahovať 10 skladieb.
Po vydaní albumu skupina KOMA začne pracovať na
ďalších 2-3 videoklipoch, ktoré zverejnia v priebehu roku
2015. V pláne je aj zhotovenie novej webovej stránky
a priebežne budú skladať nový hudobný materiál.
Viac info o skupine na stránkach:
www.facebook.com/kapelaKOMA,
www.youtube.com/user/KOMAofficialVIDEO,
www.bandzone.cz/koma,
www.twitter.com/KOMAkapela

Krásňan

ZO ŽIVOTA V MESTE

Krásňanská desiatka 2014

Foto: Ľubica Podoláková

V nedeľu 9. novembra 2014 sa konal už 31. ročník
obľúbeného cestného behu Krásňanská desiatka. O tom, že
sa toto podujatie stáva stále obľúbenejším, svedčí aj počet
zúčastnených pretekárov, ktorých bolo rekordných 205.
Okrem hlavného behu na 10 km sa uskutočnila aj
Krásňanská minidesiatka, ktorú si zabehli v katergóriách
starší a mladší žiaci. Túto minidesiatku si odbehlo aj niekoľko
malých odvážlivcov, ktorých ostatní po celý čas povzbudzovali
potleskom. O organizáciu sa postaralo Centrum voľného času
pri ZŠ Mládežnícka a celá táto akcia patrila do projektu podporeného ŽSK. Potom sa už primátor mesta, Ing. Jozef Grapa,
prihovoril bežcom, poprial im rýchle nohy a mohol sa začať
ozajstný boj o prekonanie rekordu z roku 1991. V cieli všetci
netrpezlivo čakali, či sa konečne podarí prekonať rekord
30,52, avšak ani tento rok sa to nepodarilo a prvý dobehol do
cieľa Jakub Benko s časom 33,12. Po vyhodnotení všetkých
výsledkov odovzdali primátor mesta spolu s prednostom
Okresného úradu v Čadci, JUDr. Milanom Rebrošom, víťazom
v jednotlivých kategóriach finančnú odmenu.
Veľká vďaka patrí organizátorom: Mesto Krásno nad
Kysucou, členom organizačného výboru – (J. Kubala, M.
Buková, M. Čaradová, J. Bukový, Ing. J. Čimbora, F. Jesenský,
M. Jozefík, M. Pagáč, V. Zátek, J. Pagáč, J. Jarabica, Ing. J.
Králik, P. Targoš, J. Kormanec, Mgr. J. Petráš, Mgr. D.
Labáková) a sponzorom podujatia: SEVAK, a.s. Žilina,
Mäsiarstvo Pavol a Rudolf Buchta, Alltack, s.r.o. Raková, ALU
METAL, s.r.o. Krásno nad Kys., Reality SK, s.r.o. Čadca,
Jaroslav Maslík, STAS, s.r.o. Krásno nad Kys., Montaža, s.r.o.
Krásno nad Kys., ILSTAV, s.r.o. Krásno nad Kys., Božena
Ďurčanová, Potraviny Peter Ďurana, Miroslav Macáš, Peter
Sýkora, Miroslav Šumský, Ján Škor.

PORADIE:
Muži do 39 rokov
1. BENKO Jakub 1991 MK ŠS AK K.N.M. 0:33:12
2. CHRASTINA Marek 1997 1. bežecký Jablunkov 0:33:44
3. HOLIGA Ján ml. 1977 KBL Martin 0:35:15
4. ŠLUCH Roman 1975 Banská Štiavnica 0:35:31
5. KAVACKÝ Michal 1977 MšK K.N.M 0:35:52
Muži od 40 do 49 rokov
1. KOLEDA Zdeno 1971 MK Rajec 0:35:21
2. MATEJÍČKA František 1971 AK Žilina 0:36:06
3. TOPORCER Viliam 1972 AK MŠK Žiar n.H. 0:36:41
4. JURČÍK Ján 1968 KKM Čadca 0:36:52
5. RUŽBARSKÝ Ján 1966 AK Žilina 0:37:05
Muži od 50 rokov
1. MARTYNEK Ladislav 1959 SKI Mosty 0:39:25
2. BERKY Róbert 1957 Prievidza 0:39:32
3. KUBA Anton 1959 MSK K.N.M. 0:39:36
4. BELIANSKY Stanislav 1964 Štiavnik 0:40:01
5. PANIK Vladimír 1964 MŠK Trstená 0:40:13
Ženy do 34 rokov
1. ŠTEFUNDOVÁ Nikola 1998 MK ŠS AK K.N.M. 0:39:31
2. JAROŠOVÁ Michaela 1997 MK ŠS AK K.N.M. 0:43:16
3. VANÁKOVÁ Dominika 1982 MK Rajec 0:44:22
4. LUBOJACKÁ Ivana 1998 1.bežecký Jablunkov 0:44:55
5. HUNEKOVÁ Andrea 1982 Krásno 0:45:11
Ženy od 35 rokov
1. PRIVAROVÁ Radka 1979 KKM Čadca 0:40:37
2. BALOŠÁKOVÁ Anna 1961 ŠKP Čadca 0:41:51
3. POCHYBOVÁ Alena 1972 MšK K.N.M 0:42:33
4. HANULOVÁ Danka 1970 Liptovské Sliače 0:44:11
5. MINÁRIKOVÁ Veronika 1978 Krásno 0:44:27
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