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V tomto čísle nájdete:

Dvojmesačník mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU

D O K A Ž D E J D O M ÁC N O S T I

Unikátna výstava
Vincenta Hložníka
v našom meste

Krásňanskí hasiči
a ich pomoc v núdzi

Príchod jari v tomto roku...
Počasie nám jasne hovorí, že už prišla jar. Príroda sa prebúdza, sú tu konečne lúče hrejivého slnka, ktoré nás vedeli vždy potešiť. Všetci sa na toto obdobie tešíme. Nielen na
čoraz teplejšie dni, ale najmä na radosť z Kristovho zmŕtvyvstania, z ktorého čerpáme
nádej pre svoj život. Príchod jari nech nás povzbudí k hlbšiemu prežívaniu týchto dní
v kruhu našich najbližších.

Z aktivít materských
a základných škôl

S modlitbami pretrvávame aj za zatvorenými dverami
Prenos slávenia svätej
omše môžeme sledovať
naživo na internetovom
kanáli Youtube
Prvýkrát v histórii moderného kresťanského sveta sa stalo, že sa neslúžia verejné sväté omše. V rámci bezpečnosti,
hlavne starších občanov, boli zrušené verejné sv. omše, a tak duchovní správcovia hľadajú možnosti, ako sa prihovoriť
svojim veriacim. V nedeľu 15. marca
2020 bola prvýkrát naživo odvysielaná
nedeľná svätá omša.
O všetkých novinkách v dianí v našej farnosti informuje stránka www.mestokrasno.sk a tiež sociálna sieť facebook
Mesto Krásno nad Kysucou. Do odvolania sa budú sv. omše konať cez prenosy.
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V ťažších časoch sa ešte viac
zomknime a pomáhajme si
navzájom. Teraz viac ako
inokedy všetci potrebujeme
trpezlivosť, láskavosť, ohľaduplnosť a zodpovednosť
jeden voči druhému.

Krízový štáb mesta Krásno prijal kvôli
koronavírusu preventívne opatrenia
Chceme chrániť občanov aj širokú verejnosť
Dňa 10. marca 2020 v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR zvolal primátor Mesta
Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa
krízový štáb. Prioritne sa riešilo upozornenie občanov a širokej verej-

nosti, aby nepodliehali panike a aby
zároveň nebrali tieto informácie na
ľahkú váhu aj napriek tomu, že v
našom regióne sa zatiaľ nepotvrdili
žiadne prípady nakazenia koronavírusom. Žiadame všetkých občanov

nášho mesta, aby k týmto výzvam
pristupovali zodpovedne. Svojou
prípadnou ľahkovážnosťou a nerešpektovaním odporúčaní ohrozujeme
seba, svojich blízkych, deti a ďalších
spoluobčanov.

Mesto prijalo až do odvolania nasledujúce opatrenia:

Vážení spoluobčania,
moji drahí Krásňania,
toto číslo obľúbeného periodika Krásňan sa vám dostáva do rúk v zložitej situácii nielen pre mesto, ale
pre celé Slovensko, keď nás zastihla pandémia koronavírusu. Prežili sme niekoľko dní, pre ktoré platili
zvýšené opatrenia, a sami nevieme, ako bude pokračovať vývoj a aké opatrenia budú nasledovať. Týchto
pár dní, ktoré nie sú ľahké pre nikoho z nás, nám
ukázalo lepšie i tie horšie stránky chovania spoluobčanov.
Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí sú disciplinovaní, dodržiavajú predpísané opatrenia, a tak sa
snažia chrániť nielen seba, ale aj všetkých okolo nás.
Len disciplínou a dodržiavaním pravidiel sa nám podarí v zdraví prežiť túto pandémiu a tešiť sa na dni,
keď sa opäť budeme môcť bez obmedzení stretávať
s priateľmi a známymi, či už doma, alebo na spoločenských podujatiach. Aj mesto prijalo viacero opatrení na zabránenie šírenia tejto choroby a aj vďaka
dodržiavaniu týchto opatrení sa zatiaľ, keď píšem
tento príhovor, v Krásne nepotvrdila u žiadnej osoby
nákaza koronavírusom.
Mňa osobne mrzelo, že sme museli zrušiť viacero
kultúrnych či športových podujatí, ale situácia je taká
vážna, že iné riešenie nie je možné a pravdepodobne
budeme musieť rozhodnúť o zrušení ďalších podujatí, či už tradičné stavanie mája, výnimočné podujatie ukážky bojov z 2. sv. vojny, ktoré mali byť pri
príležitosti oslobodenia nášho mesta, ale i preteky
Goralman, ktoré sa mali konať začiatkom mája.
Viem, že obmedzenia postihli celé rodiny, kde rodičia sa musia striedať pri školopovinných deťoch
doma, veľa ľudí prestalo chodiť do práce vzhľadom
na obmedzenia zamestnávateľov alebo z iných obmedzení. Verím, že v čo najkratšej dobe všetky tieto veci
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prekonáme. Chcem poďakovať všetkým vám, ktorí
disciplinovane dodržiavate pravidlá aj tým, ktorí prišli zo zahraničia a dodržiavajú 14-dennú karanténu,
ľudom, ktorí nosia ochranné pomôcky, ľudom, ktorí
sa snažia zostávať doma, ale najväčšia vďaka patrí
tým, ktorí hocijakou mierou prispeli a podali pomocnú ruku pri zabezpečení ochranných rúšok, dezinfekčných prostriedkov alebo s vlastným
nasadením aj počas týchto dní zabezpečovali chod
nášho mesta.
Veľká vďaka všetkým zamestnancom obchodu,
poštárkam, zdravotným pracovníkom, sociálnym
pracovníkom, pracovníkom mestského podniku,
ktorí zabezpečujú odvoz komunálneho odpadu, šoférom mestskej hromadnej dopravy, hasičom a všetkým ostatným, ktorých som tu nespomenul.
Chcem poprosiť občanov o trpezlivosť a pochopenie, že aj my, čo musíme zabezpečovať chod mesta,
sme len ľudia. Tiež sa bojíme, aby sme sa nenakazili
a nenakazili naše rodiny a veci, ktoré sa dajú odložiť,
aby sme odložili a netrvali na tom, aby ich pracovníci, či už mestského úradu alebo mestských podnikov, zabezpečovali, aj keď sú málo potrebné a riziko
nákazy je veľké. Prosíme Vás o možnú zhovievavosť,
často sa stáva, že tí, čo najmenej prispeli k riešeniu
situácie, sú najväčší kritici a požadujú riešenie aj na
úkor tých, ktorí to viac potrebujú. Buďme nápomocní
slabším a starším susedom, ľudom, ktorí túto pomoc
potrebujú, lebo najrýchlejšia pomoc je práve tá, ktorá
je v čase núdze najbližšia.
S úctou a želaním najmä zdravia
Jozef Grapa, primátor Krásna

■ obmedzenie organizácie spoločenských, kultúrnych a
športových podujatí
■ zákaz návštev v Zariadení
opatrovateľskej služby
■ zamestnanci mesta prijmú
adekvátne opatrenia na zamedzenie rozširovania nákazy,
■ podania smerujúce na vybavenie agendy pracovníkmi mestského úradu treba posielať
len elektronicky (tie, ktoré nie
je možné podať týmto spôsobom, sa odovzdajú na podateľni, a tým sa zamedzí pohyb
osôb v priestoroch MsÚ)
■ odporúčame obyvateľom, aby
sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu, zvážili svoju účasť

v zariadeniach, kde je zvýšený
výskyt osôb
■ odporúčame zamestnávateľom informovať svojich zamestnancov, aby dodržiavali
pri plnení pracovných úloh
preventívne
odporúčania
Úradu verejného zdravotníctva SR uvedené na ich internetovej stránke
■ zistiť, či neboli zamestnanci v
krajinách, kde je výskyt koronavírusu, a izolovať ich od širokej verejnosti
■ s okamžitou platnosťou platí zákaz využívania detských
ihrísk v meste Krásno nad Kysucou. Pohyb na nich bude
monitorovaný Mestskou políciou.

Dôležitá informácia:

pozastavenie doručovania rozhodnutí
Vzhľadom k tomu, že dostávame veľa telefonátov od občanov ohľadom doručovania rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti a
poplatkov za komunálny odpad, mesto Krásno nad Kysucou chce
touto cestou informovať občanov, že primátor mesta rozhodol o
pOzastavení dOručOvania rOzhOdnutí dO 1. 6. 2020.
týmto opatrením chceme zabrániť šíreniu koronavírusu, vzhľadom k tomu, že doručenky si musia priamo prevziať platitelia
daní, a tak ich nechceme vystaviť možnej nákaze.

■ taktiež je zakázaný vstup na
mestský cintorín (mimo
smútočných obradov). Až do
odvolania sa môžu na pohreboch zúčastniť výlučne len
blízke osoby, resp. najbližší
príbuzní. Pre ostatných smútočných hostí odporúčame,
aby sa pohrebov nezúčastňovali. Dodržujte prosím vzájomné odstupy medzi
osobami, ktoré nie sú z jednej
domácnosti, na vzdialenosť
aspoň 1,5 metra. Minimalizujte priamy kontakt medzi
účastníkmi pohrebu vo forme
podávania rúk, vzájomného
objímania a podobne.

Obmedzenie
autobusových
spojov
SAD Žilina upozorňuje cestujúcich,
že od štvrtku 19. 3. 2020 budú
spoje prímestskej dopravy počas
pracovných dní jazdiť v sobotnom
režime. Budú premávať spoje bez
označenia a s označím 6. Sobota
a nedeľa ostáva bez zmeny. Obmedzený režim je vyhlásený do odvolania.
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dobrovoľní hasiči dezinfikujú miesta
so zvýšeným pohybom ľudí
Dobrovoľní hasiči z Krásna pomáhajú s dezinfikovaním všetkých verejných priestranstiev, kde môže dochádzať k zvýšenému dotyku ľudí. Vybavení sú špeciálnymi ochrannými prostriedkami a špeciálnou technikou. Všetci členovia
Dobrovoľného hasičského zboru v Krásne opäť potvrdili svoju šikovnosť a flexibilitu, za čo im patrí veľké poďakovanie.

Osamelí seniori môžu požiadať mesto o pomoc s nákupom
Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že ponúka pomoc s nákupmi
pre osamelých seniorov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, ktorým nemá kto ísť nakúpiť potraviny,
drogériu či lieky.
Svoj záujem o túto službu ako
i zoznam potrebných vecí bude potrebné nahlásiť vždy v pracovné dni
od 8:00 do 10:00 hod. na tel. číslo

041/43 85 239, prípadne mobil 0915
836 872. Nákup sa zrealizuje v obchode na území mesta Krásno nad
Kysucou.
Cenový rozsah nákupu: 10 EUR –
30 EUR; jeden klient môže využiť
službu max. 2-krát za týždeň.
Pre objednanie služby je potrebné mať nachystanú potrebnú
hotovosť.

Buďme k sebe zodpovední
Súčasná situácia s koronavírusom
nie je jednoduchá a okrem toho, že
mesto rozdáva seniorom rúška a vykonáva ďalšie opatrenia, chceli sme
symbolicky upozorniť aj tých, ktorí
chodia cez mesto na opatrenia,
ktoré prijal krízový štáb. Hlavne aby
dodržiavali nosenie rúšok, aby sa to
stalo ich dennodennou potrebou pri
styku s inými osobami. Takto sme
ochránili aj nášho veľkonočného zajaca. Upozorňuje okoloidúcich, že

rúško na verejnosti je potrebné
nosiť pri styku s inými ľuďmi a že
treba radšej ostať doma, tak ako
zajac za svojou ohrádkou na námestí, ktorý tiež nikam neodišiel,
aby prípadnú nákazu neroznášal
ďalej. Toto odporúčanie je vážne, ale
zároveň sme chceli tých, ktorí dodržiavajú karanténu, trocha zabaviť.
Buďme k sebe zodpovední, nosiť
rúško nie je hanba.

Objednávky sa prijímajú v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 10:00
hod. Nákupy sa realizujú v pracovných dňoch od 12:00 hod. do 14:00
hod.
prosíme našich seniorov, aby
pre riziko ochorenia koronavírusu
vychádzali zo svojho domu Len v
nevYhnutÝCh prípadOCh.
Chráňte si svoje zdravie!
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čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchrannáého zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) as§21 písm. a) v nadväznosti
na § 21 písm, o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencií v znení neskorších predpisov vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu čadca a Kysucké nové Mesto od
17. 03. 2020 od 06.00 hod. do odvolania.
v čase zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.
2. písm. b) e) a e) zákona č. 314/200.1
Z. z, o ochrane pred požiarmi v Znení
neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
zakazuje najmä:
▶ fajčiť, odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety* alebo používať
otvorený plameň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru,
▶ vypaľovať porasty bylín, kríkov,
stromov,
▶ spaľovať horľavé látky na lesných
pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich
ochrannom pásme.
vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s

ochranou lesa pred požiarom sú
podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky
Ministerstva
vnútra
Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.,
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
▶ zabezpečovať v lesoch a v ich
ochrannom pásme hliadkovaciu
činnosť; pre osoby vykonávajúce
hliadkovaciu Činnosť vypracovať
časový harmonogram s určením
trasy pochôdzok a s uvedením
konkrétnych časov a miest, kde sa
má hliadkovacia služba v danom
čase nachádzať; zabezpečiť jej
vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
▶ zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho
náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
▶ udržiavať existujúce prejazdové

cesty, zväznice a zdroje vody
v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný
zásah.
prijímať osobitné opatrenia pre
priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva
a ďalšieho horľavého odpadu
z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov
na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnie pre
hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné
kolesové traktory, harvestory a iné
vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
tieto pracovné stroje vybaviť
účinným zachytávačom iskier.

pomocnú ruku podali aj naši dobrovoľní hasiči
Dňa 19. marca 2020 (hlásenie okolo 14.30 hod.) zasahoval aj náš dobrovoľný hasičský zbor pri lesnom požiari v Čadci
Horelica. Na hasenie lesného požiaru bol vytvorený jazierkový systém hasenia požiaru. Požiar sa podarilo dostať
pod kontrolu vo večerných hodinách. (Na požiari zasahovali: OR HaZZ v Čadci - Hasičská stanica Čadca – CAS 30
TATRA 815-7 + Polaris Ranger 6x6, OR HaZZ v Čadci - Hasičská stanica Kysucké Nové Mesto – CAS 30 TATRA 815-7 +
CAS 16 PRAGA V3S, Záchranná brigáda HaZZ v Žiline - Nissan Navara + CAS 30 TATRA 815-7, DHZM Krásno nad Kysucou – CAS 32 TATRA 148, DHZO Oščadnica – CAS 32 TATRA 815 + CAS 15 Iveco Daily.)
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K bytovým domom pribudli
kompostéry na biologický odpad

výstavba kanalizácie pokračuje
Po zisteniach, že v komunálnom odpade sa našlo
až 59% biologického odpadu, sme sa rozhodli pristúpiť k ďalšiemu riešeniu
tejto situácie. K bytovým
domom sme dali kompostéry na zber bioodpadu z
domácností. Nachádzajú
sa pri bytových domoch
na sídlisku struhy i na
ulici 1. mája. Ako sa ukázalo, šoféri odvozu smetí
nám to nahlásili, že
zberné nádoby sú omnoho
ľahšie ako predtým a ľudia
vyhadzujú bioodpad do
kompostérov. aj vďaka tomuto kroku nemusíme
platiť vyššie poplatky za
odvoz tKO. veríme, že do
budúcna sa budeme ešte
viac snažiť a precíznejšie
separovať odpad.

ekočistiareň a práčovňa v Krásne
Začiatkom augusta pribudla v Krásne
nad Kysucou nová služba pre obyvateľov mesta aj širšieho okolia, ako aj
pre podnikateľov či firmy v kysuckom regióne. Spoločnosť PROFMO
s.r.o. zriadila v meste prevádzku REBEKA ekologická práčovňa a čistiareň. Služby ekočistiarne môžu využiť
domácnosti, podnikatelia a firmy.
Čistia a perú aj hotelovú, reštauračnú bielizeň, pracovné odevy,
odevy, paplóny a vankúše aj páperové, koberce, poskytujú odvoz a

dovoz bielizne. Mnohé, aj staršie oblečenie v našich skriniach dostane
nový nádych po profesionálnom vyčistení, hlavne kabáty, obleky. K zvýšeniu hygieny prispievajú všetky
služby čistenia, prania, dezinfekcie
odevov a textílií, paplónov, vankúšov
(aj páperových a ovčích), častokrát
využívané práve po zimnom období.
V prevádzke ekologická práčovňa
a čistiareň REBEKA ponúkajú aj pracie prostriedky s vysokou čistiacou
schopnosťou, ktoré sú biologicky od-

búrateľné a nezaťažujú naše zdravie
ani prírodu.
Eko-REBEKA v krátkom čase rozšíri ponuku o čistiace prostriedky Cif
Pro Formula v širokej škále vrátane
dezinfekčných prostriedkov a dezinfekčných gélov na ruky.
pre bližšie informácie ohľadom
pracích a čistiacich prostriedkov
nás prosím kontaktujte na
0902 986 355, info@ekorebeka.sk.

18. marec - svetový deň recyklácie
Recyklácia zabraňuje plytvaniu
zdrojov, redukuje spotrebu surových
prírodných materiálov, množstvo
uskladnených odpadov a spotrebu
energie, čím prispieva k redukcii
emisií skleníkových plynov. Recyklovať sa dá sklo, je možné ho použiť až

75-krát. Sklo sa spracováva na Slovensku. V domácnostiach vieme sklu
dať viaceré možnosti využitia – ako
váza, ozdobná nádoba či znovu použiť na zaváraninu. Papier patrí tiež
k recyklovateľným zložkám v odpade
a môže sa opäť použiť pri výrobe pa-
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piera i výrobe úžitkových vecí.
Okrem správneho separovania odpadu je tiež dôležité snažiť sa odpad
nerobiť, minimalizovať a menej používať jednorázové veci v domácnosti.

Na začiatku mesiaca marec sa mesto
zaoberalo opravou vodovodu, preto
boli aj viaceré odstávky vody do domácnosti. Vodovodné potrubia sú
vyše päťdesiat rokov staré a na mnohých miestach sú už poškodené. Na
niektorých miestach voda zbytočne

Mestská polícia
bilancovala

unikala do pôdy. Vodovod je potrebné prepojiť a následne sa bude
asfaltovať povrch ciest hlavných
ťahov. V časti Kalinov pokračujú kanalizačné práce. Robia sa hlavne prípojky k rodinným domom, ktoré sa v
minulom roku nestihli. Niektorí ob-

čania mesta až teraz požiadali, že by
sa chceli pripojiť na kanalizáciu, čo
práce zdržuje a tiež predražuje.
podľa plánu by sa v máji malo začať
asfaltovať, všetko závisí od počasia
a momentálnej situácie.

v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bolo vyriešených 210 priestupkov,
z toho priestupkov v doprave bolo vyriešených 144 a priestupkov proti verejnému poriadku 66. Boli vykonané prednášky na základných školách na
témy – Bezpečnosť na cestách, Šikana a Kyberšikana.

symbolický vrabec môže byť
ďalšou ozdobou nášho mesta
„Krásňanov občas prezývajú vrabčiari a už rok rozmýšľam, že takého symbolického vrabca, ako majú v botanickej záhrade vo francúzskom meste Nantes, by som rád
umiestnil v našom meste. Ak vie niekto pomôcť za primeranú cenu, rád by som do toho išiel, neváhajte ma
kontaktovať. Samozrejme, viem, že je to dlhodobejšia záležitosť, kým sa to vypestuje a pravidelne zostriháva. Ale
tento symbol by tu mohol rásť, pri dobrej starostlivosti,
niekoľko desaťročí.“ (facebook: Jozef Grapa)

Kalendár vývozu
separovaného zberu
máj – júN 2020
Blažkov, Zákysučie:
Krásno:
Kalinov:

11. 5.
8. 6.
12. 5.
9. 6.
13. 5.
10. 6.

Zberný dvor je
dočasne zatvorený
25. 5.
22. 6.
26. 5.
23. 6.
27. 5.
24. 6.

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

Z dôvodu prevencie proti možnému šíreniu
koronavírusu je zberný dvor až do odvolania zatvorený. O otvorení zberného dvora vás
budeme informovať podľa vývoja situácie. Naplánovaná je aj rekonštrukcia zberného
dvora, hneď ako to bude možné.
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výsledky volieb do nr sr 2020 v našom meste
Prinášame vám výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v Krásne nad Kysucou, ktoré sa konali 29. februára 2020. viac informácií o výsledkoch nájdete na stránke www.volbysr.sk Účasť na voľbách v meste Krásno
nad Kysucou bola 66,74%. Volieb sa zúčastnilo 3614 voličov, ktorí odovzdali 3576 platných hlasov. Z cudziny hlasovalo
18 voličov.

Vyberáme z diára primátora

23. - 27.3. Popri inej práci sa zaoberal hlavne opatreniami na zvýšenenie bezpečnosti
17. 3.
16. 3.
10. 3.
9. 3.
5. 3.
4. 3.
3. 3.

Odvolil aj primátor Krásna Jozef Grapa. Podľa jeho slov ho potešila veľká účasť voličov od skorého rána.

počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:

názov strany

počet hlasov

%

SMER – sociálna demokracia
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO),
NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
SME RODINA
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Slovenská národná strana
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
VLASŤ
DOBRÁ VOĽBA
Kresťanskodemokratické hnutie
Sloboda a Solidarita
ZA ĽUDÍ
Socialisti.sk
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
MÁME TOHO DOSŤ!
Demokratická strana
HLAS ĽUDU
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Práca slovenského národa
99% - občiansky hlas
MOST - HÍD
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
Slovenské Hnutie Obrody
Hlas pravice
Slovenská liga

1156

32,32%

688
424
386
187
165
122
104
101
100
92
20
12
6
3
3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

19,23%
11,85%
10,79%
5,22%
4,61%
3,41%
2,90%
2,82%
2,79%
2,57%
0,55%
0,33%
0,16%
0,08%
0,08%
0,05%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0%
0%
0%

do národnej rady slovenskej republiky sa po ščítaní 100% hlasov dostali tieto strany:
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA
SMER - sociálna demokracia
SME RODINA
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Sloboda a Solidarita
ZA ĽUDÍ

25,02%
18,29%
8,24%
7,97%
6,22%
5,77%

53
38
17
17
13
12
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a ochranou prori šíreniu koronavírusu.
kontrolný deň na projekte zberný dvor; kontrolný deň strecha domu kultúry
Distribúcia balíčkov pre sociálne odkázaných; účasť na poslaneckom grémiu Žsk
Zvolal krízový štáb ohľadom koronavírusu, prebehlo upozornenie občanov a širokej verejnosti.
obmedzilo sa konanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Zrušilo sa podujatie Deň
učiteľov i stretnutie so seniormi. od tohto dňa krízový štáb zasadá pravidelne.
jednanie so zástupcami sevak-u a dodávateľskými firmami – ohľadom výstavby kanalizácie
stretnutie na vÚC k spoločnej príprave územnej stratégie na území Žsk
Pracovné rokovanie k diaľnici D3; mestské zastupiteľstvo
slovenská agentúra životného prostredia – k projektu zberný dvor

Február 2020
28. 2. slávnostné otvorenie výstavy obrazov vincenta Hložníka s názvom storočnica dvoch osobností.
27. 2. Pracovné stretnutie k projektu moderné technológie
26. 2. Účasť na kontrolnej komisii Zmos-u v sídle Zmos-u
21. 2.
20. 2.
19. 2.
18. 2.
15. 2.
13. 2.
11. 2.

Žsk – žiadosti o dotácie pracovné stretnutie
stretnutie so zástupcami ohľadom projektu ukážky bojov 2. sv. vojny
Účasť na výbore pre otázky zamestnanosti Úradu práce čadca
natáčanie diskusie o meste v televízii Raj Žilina
Rokovanie k projektu Bikesharing (požičiavanie bicyklov)
stretnutie k organizovaniu atletických pretekov v rámci Žsk
Účasť na vyhodnotení turnaja st. žiakov pod záštitou primátorov miest, futbalová aréna korňa
mimoriadne mestské zastupiteľstvo
odovzdal nové dresy pre futbalistov starší dorastenci

deti majú záujem o dianie v našom meste
Žiaci a pedagógovia 3. ročníka základnej školy Mládežnícka v rámci
výučby „ako sa riadi naše mesto“
navštívili náš Mestský úrad. potvrdilo sa, že počuť a vidieť na
vlastné oči dá deťom oveľa viac,
ako len teória z učebníc. primátor
mesta Krásno nad Kysucou Jozef
Grapa žiačikov prijal najskôr v zasadacej miestnosti mestského
úradu, kde ich oboznámil s prácou
a s množstvom agendy, ktorú potrebujú vybaviť nielen občania
nášho mesta, ale aj návštevníci a
obyvatelia okolitých miest.
Pán primátor ich informoval tiež o tom, že okrem letnej
a zimnej údržby mesto zabezpečuje aj verejné osvetlenie,
odvoz separovaného odpadu či vykonáva niekoľko stoviek oprávnení dôležitých pre občanov. Zabezpečuje aj
správu školského areálu, opravu a údržbu škôl, športových zariadení, organizuje kultúrne a športové akcie, zabezpečuje zásobovanie pitnou vodou a aktuálne buduje
i ďalšiu splaškovú kanalizáciu. Primátor ukázal žiakom
zasadaciu miestnosť, kde prebiehajú mestské zastupiteľ-

stvá. Žiakom požičal insígnie, ktoré sa používajú pri významných udalostiach. Primátor požiadal žiakov spolu
s ich rodičmi o pomoc a spoluprácu pri zvýšení separovania komunálneho odpadu, vzhľadom na to, že až 80%
odpadu sa dá separovať. “Takáto návšteva je pre mňa povzbudivá. Je to tá krajšia časť primátorovania, keď sa
môžem stretnúť s týmito mladými ľuďmi, z ktorých raz
môže byť primátor alebo poslanec,“ povedal primátor na
záver stretnutia.

10

Krásňan

Osídľovanie stredných a horných Kysúc
sa začalo v Krásne, bolo to v roku 1325
Krásno ako prvé s dedičným richtárom Petzoldom zo Žiliny
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Oslobodenie Krásna nad Kysucou
červenou armádou v roku 1945
Mesto Krásno nad Kysucou si na začiatku mája 2020 pripomenie 75. výročie oslobodenia vojskami sovietskej Červenej
armády od nemeckých vojsk v závere 2. svetovej vojny.

O

Najstaršia zachovaná fotografia Krásna nad Kysucou z roku 1872. V Krásne bola vystavaná koľaj
Košicko-Bohumínskej trate, na fotografii je zachytený aj starý drevený kostolík a vystavaný nový kostol sv. Ondreja.

V

tomto
roku
si
Krásno nad Kysucou
pripomenie
695.výročie prvej písomnej zmienky, teda je to
rok, keď sa prvýkrát objavil názov Krásno a tento
písomný dôkaz začína
našu históriu. Koncom 13.
a začiatkom 14. storočia
prichádzajú nemeckí kolonisti do Žiliny, boli dedičnými richtármi, najbohatšími mešťanmi a zakladateľmi dedín. Nešlo len o zakladanie nových, ale i o
doosídľovanie starších dedín. Zavádzali nové právne
zvyklosti, obyvatelia mali
presne vymedzené povinnosti a platili peňažnú daň.
Krásno nad Kysucou dostalo takéto žilinské právo
v roku 1325. V tomto roku
krajinský sudca a kastelán
považsko-bystrického hradu Alexander dal JÁNOVI
PETZOLDOVI do dedičnej
držby opustenú dedinu

Krásno. Neúspešne sa ju
pokúšal pred ním osídliť
Peter Intez, ktorý získal
Krásno v neznámom roku.
Taktiež nevieme, prečo sa
mu Krásno nepodarilo
osídliť.
Nový majiteľ Ján Petzold
bol dedičným richtárom
mesta Žilina. Osadu Krásno mal vystavať a priviesť
sem obyvateľov. Budúci
obyvatelia mali platiť ročnú
daň (cenzus) desať penzí
dobrých viedenských denárov, vyňatí boli z iných
dávok a povinností.
Krásno nad Kysucou
bolo majetkom žilinského
dedičného richtárstva. Vystriedalo sa viacero majiteľov, ktorí boli väčšinou
žilinskými mešťanmi. Po
Jánovi Petzoldovi to bol
magister Dominik zvaný
Mačka (1352), Mikuláš
(1361), Ničko syn Odoara
(1374), Ján syn Mikuláša

(1417) – Ján sa zameriaval
na obchod s vlnou. Významnú úlohu hralo, že
vlastnil celý chotár Krásna,
územie, ktorého sa zrejme
využívalo na pasenie oviec.
V decembri 1417 na Luciu
bolo vykonané ohraničenie
Krásna, v ktorom sú spomínané hranice: rieka Kysuca, Rakovka, Veľká
Raková, Ochodnica, Javorsky vrch, potok Predmier v
Turzovke, Bahaňa, Trstená,
Milošov, Svrčinovec, hranice Poľska a Uhorska,
riečka a lúka Čadca, Rača,
Klubina, Bystrica, Istebné,
Hlboký potok, Kysuca. Územím Krásna teda boli
skoro celé stredné i horné
Kysuce. (Zdroj: Kniha Krásno
nad Kysucou Prechádzky storočiami, 2006)

Kronika obce Krásno
nad Kysucou píše poeticky
o vzniku názvu: „Na mieste, kde stojí dnešná obec
Krásno, bývali vraj kedysi

cigáni. Bol tu niekde prechod cesty brodom cez Kysucu. Pri brode mal vyhňu
cigáň, ktorý vraj na stále
otázky furmanov – ako sa
má, odpovedal, že„krášne“.
Z toho vraj vznikol dnešný
názov obce „Krásno – Krasno“. Zrnko pravdy, ktoré sa
v každej ľudovej povesti
skrýva, bude v tomto prípade skutočnosť, že toto
jedno z prvých nových stálych sídlisk v kysuckom
kraji, vzniká zaiste po
úmornej práci na mieste
lesa a močarísk, muselo
pripadať každému, na rozdiel od vtedy ho tesne
obklopujúcej nekultúrnej,
drsnej prírody, krásnym
sídlom – krásnym miestom, z čoho sa nakoniec
ustálil jeho doteraz zachovaný názov.“
Napísal kronikár obce
Krásno Ján A. Novák v roku
1933.
Ľubica podoláková

slobodzovanie územia Kysúc sovietskymi vojskami a
1. čs. armádnym zborom
prebiehalo od marca do
mája 1945 a bolo súčasťou
tzv. Ostravskej operácie.
Hlavný podiel na tejto oslobodzovacej operácii mali
vojaci 4. ukrajinského frontu. Priemyselné územie
Ostravska nemecké vojská
urputne bránili, a preto sa
nemecká obrana skladala
z viacerých obranných pásiem. Jedna obranná línia
bola vybudovaná aj na
rieke Kysuci, popri ktorej
prechádzala dôležitá železničná trať a cesta Čadca –
Žilina. Dôležitá ústupová
cesta viedla aj po trase cez
Bystrickú dolinu z Oravy
cez Krásno nad Kysucou do
Čadce.
V rámci prípravy na obranné boje Nemci vybudovali v Zborove nad Bystri-

Pamätník na Skačkove

cou a Krásne nad Kysucou
od začiatku roka 1945 protitankové zátarasy v údolí
rieky Bystrice. Cez Krásno
nad Kysucou sa tiahol
hlboký protitankový zátaras so železobetónovými
prekážkami. Popri hlavnej
ceste smerom do Čadce
boli vybudované drobné
pevnôstky. V priestore križovatky na výšinách Kalinov a Rača boli vybudované poľné pevnôstky pospájané streleckými zákopmi dlhými niekoľko
kilometrov. Systém obrany
nepriateľa na území mesta
tvorili štyri obranné pásma. Všetky obranné opevnenia boli vybudované za
nútenej pomoci obyvateľstva a sústavne posilňované.
Záverečné boje na
území Kysúc sa začali koncom februára 1945, keď
smerom na Kysuce postu-

Betónové bunkre sa nachádzajú na viacerých miestach
v Krásne, v Kalinove a na cyklotrase.
povali cez Oravu vojaci 18.
armády 4. ukrajinského
frontu. V rámci tohto frontu cez Oravu postupovali
smerom na Bystrickú dolinu jednotky 159. pešej
brigády a 17. gardového
streleckého zboru.
Do polovice apríla 1945
sa proti nim bránili dve nepriateľské divízie – 304. nemecká pešia divízia a 16.
maďarská pešia divízia.
Hranice okresu Čadca prekročili sovietske vojská 6.
apríla 1945 a oslobodili prvé obce na Kysuciach –
Harvelku, Vychylovku,Riečnicu a Novú Bystricu.
Potom nemecká 304.
pešia divízia, ktorá mala
štáb v Krásne nad Kysucou,
zaujala obranné postavenie. Po tuhých delostreleckých bojoch od 8. apríla

1945 bola značne zničená
obec Stará Bystrica. V bojoch padli desiatky sovietskych vojakov.
Po ďalších bojoch dňa
27. apríla 1945 oslobodili
sovietske vojská obce Stará
Bystrica a Klubina.
Celý systém nemeckej
obrany v Bystrickej doline
tak bol rozvrátený. Pravé
krídlo 159. pešej brigády
pod velením plk. Vinogradova 30. apríla 1945 preniklo k obciam Oščadnica
a Krásno nad Kysucou a dosiahlo dôležitý strategický
bod – križovatku v Krásne
nad Kysucou. Nepriateľ
ustupujúci smerom na
Ostravu zničil za sebou
most v osade Čadca – Horelica.
Ladislav paštrnák
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Mons. Ľudovít Baláži odišiel na večnosť

Školské kroniky zaznamenali aj udalosti z vojny...
„dňa 3.apríla 1945 bol podľa nariadenia ukončený školský rok. Už
v tomto čase (pred 3. aprílom) bolo
počuť neustálu streľbu kanónov, minometov a kulometov z blízkej bystrickej doliny. Dňa 29. apríla zničila
nemecká armáda jednu koľaj našou
obcou prechádzajúcej železnice rozoraním a povyhadzovala všetky mosty
a väčšie mostky. Dňa 30. apríla podnikli Rusi útok a tak donútili Nemcov
ustúpiť do okolitých hôr – Kykule a na
Holý Diel. Keď v tento večer ustupovali nemeckí vojaci smerom k Šustkom, periodicky bol minometmi
ostreľovaný chodník vedúci od Gavlasov do Šustkov. Paľba ale nezapríčinila nijakých škôd na zdraví, životoch
ani na obydliach. dňa 1. mája zavčasu ráno prechádzali okolo miest-

nej školy prvé ruské hliadky smerom
k Šustkom a na Kýčeru. U Šustkov bol
nimi zajatý jeden nemecký vojak.
Pravdaže v ten deň bola oslobodená
aj celá obec Krásno nad Kysucou.
Celý deň neprestajne prichodilo
vojsko ruskej armády z bystrickej doliny smerom na Čadcu.“ (Kronika
Štátnej ľudovej školy Krásno U Šustkov 1926 – 1976)
„dňa 9. mája 1945 dostali
v Krásne nad Kysucou sa nachádzajúci ruskí vojenskí velitelia vyrozumenie, že Nemecko kapitulovalo a že
sa vojna v Europe skončila. Bol to deň
ktorý túžobne očakávaly všetky národy Europy lebo táto vojna trvajúca
skoro šesť rokov znamenala pre celý
svet veľké utrpenie a strádanie a ktorej padlo za obeť niekoľko milionov

nevinných ľudí.“ (Krátka kronika
Štátnej ľudovej školy v Ústredí
1920/1921 - 1951/1952).
nepokojné a smutné udalosti
v Krásne nad Kysucou pripomínajú
i názvy ulíc: Ulica Kapitána Karola
Pagáča, Leonarda Sojčáka, Štefana
Kováča, Revolučná, Slovenského národného povstania, Obrancov mieru,
Námestie mieru. Na budove bývalej
základnej školy sa nachádza pamätná
tabuľa venovaná Kpt. Karolovi Pagáčovi, ktorý padol v Odese. Pomník na
Skačkove pripomína smutný okamih
vojny – 9. september 1944, pri ktorom prišlo o život 6 partizánov. Každoročne sa tu v novembri koná
pietna spomienka.

„Moji milí Kysučania, buďte verní Bohu, Cirkvi a svetským kresťanským predstaveným. Boh Vás odmení za poslušnosť
tu i vo večnosti.“
Začiatkom februára tohto roku
oslávil Mons. Ľudovíta Baláži vzácne
životné jubileum – 100. výročie narodenín. V rodnom Cabaji-Čapore ho
okrem iných vzácnych gratulantov
navštívil aj primátor nášho mesta
Jozef Grapa. Jeho spomienky na farnosť boli stále živé, jubilant odslúžil
i súkromnú svätú omšu za všetkých
farníkov, ktorou im z úprimného
srdca vyprosoval milosť nášho Pána.
Všetkým obyvateľom mesta Krásno
a obce Zborov poslal nasledovný
odkaz: „Boli ste moji spoluobčania,
boli ste ako moji rodáci, a keď sa ma
niekto opýtal, odkiaľ som, tak som
vždy povedal, že od Nitry pochádzam, ale moja domovina a moji veriaci sú z Krásna a Zborova!“

Materská láska, tá nepozná hraníc...
Deň matiek sa už veľa rokov slávi v druhú májovú nedeľu. V tento deň sa minimálne v myšlienkach vraciame k najdôležitejšej žene nášho života – k tej, ktorá nás porodila, ktorá sa o nás starala, vychovávala nás, uprednostňovala
naše potreby a priania pred tými svojimi, ktorá sa snažila dať nám do života to najlepšie. Maminka je tá, ktorá nám
pofúkala rozbité koleno, utrela slzy po prvom rozchode, ktorá vždy stála pri nás a vždy tu pre nás bola. V detstve pre
nás mama predstavuje slnko, okolo ktorého sa točí celý svet – a niečo z tohto pocitu v nás pretrváva i v dospelosti.

Z

izby bolo počuť detský plač. Plač novonarodeného dieťaťa.
Žena sa usmiala a privinula
si malého človiečika bližšie
k sebe. Dnes sa stala opäť
matkou. Cítila radosť, no
na chvíľu strach...z toho, či
bude mať čím nakŕmiť

ďalší hladný krk v dome.
Malý Janko bol desiatym
dieťaťom v rodine. Všetci
žili v malej izbičke, kde sa
ledva zmestili dve postele a
ostatní ležali okolo piecky.
V lete spávali deti v stodole
na sene. Zvedavé detské
tváre onedlho nakukli do
izby, aby sa pozreli na najmladšieho bračeka. Vtedy
zo ženy opadol i posledný
kúsok strachu. Nedala by
ich za nič na svete. Každé
jedno z detí milovala. Hoci
unavená, vstala, vytiahla
chlieb a po pohári mlieka,
aby zahnali hlad. Mamička
vedela aj z mála uvariť
jedlo, aby sa aspoň každému ušlo po kúsku. Cez
deň pracovala na poli, varila, v noci zašívala roztrhané košele. Pomedzi
prácu nezabudla na mod-

litbu, aby Boh neopustil rodinu a požehnal im každý
nový deň. Aby mohla svoje
deti nakŕmiť, zaodieť a vychovať z nich dobrých
ľudí...
Oslava Dňa matiek
vznikla ako poďakovanie
všetkým matkám, ktoré sú
pre rodinu nenahraditeľné.
Jedinečné puto medzi matkou a dieťaťom sa nedá vysvetliť. Je to krásny druh
lásky, ktorý môže pocítiť
žena, ktorá privedie na svet
dieťa. Je to láska na prvý
pohľad. Matka je pre dieťa
majákom, ku ktorému sa
utieka v čase búrok, chorôb a tiež v čase radosti.
Nenahraditeľnú úlohu
matky si všimli už ľudia
v minulosti, dokonca v starovekom Grécku oslavovali
tento sviatok. V 16. storočí
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v Anglicku sa oslavovala
Nedeľa matiek Mothering
Sunday. V USA v roku 1914
bol Deň matiek oficiálne
prehlásený za národný
sviatok, bol to deň verejného vyjadrenia lásky
a úcty matkám. Druhú májovú nedeľu matky nepracovali, nevarili, neupratovali. Dospelí posielali matkám pozdravy a blahoželania. Deň matiek na
Slovensku dlhú históriu
nemá. Začal sa oslavovať až
po roku 1989. Dnes však
patrí k obľúbeným sviatkom, v ktorom sa myslí na
jedinečnosť poslania byť
matkou. Deti v tento deň
vyjadrujú svoje poďakovanie a lásku k matkám aj
milým darčekom, kvetom,
maličkosťou, pesničkou
i básničkou. Ľ. Podoláková

Rovnako vrelo privítal i návštevu
kňazov, rodákov z Krásna nad Kysucou, Mgr. Jozefa Šurába, hon. dekana, prof. ThDr. Mariana Šurába,
PhD., PhDr. Mgr. Jozefa Šamaja, ktorí
spolu s terajším farárom farnosti
Krásno nad Kysucou a zároveň dekanom novozriadeného Krásňanského
dekanátu ICLic. Mgr. Marianom Vojtekom prišli z hĺbky srdca popriať
hojné nebeské požehnanie a milosti
k tak vzácnym narodeninám.
O pár dní neskôr náš vzácny kňaz

Nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák viedol pohrebnú svätú omšu
s Mons. Františkom Rábekom v Čápore.
odišiel na večnosť. Zomrel 2. marca
2020 v požehnanom veku 100 rokov
a v 74. roku kňazstva. V sobotu
7. marca 2020 v rodnej obci a poslednom bydlisku Mons. Ľudovíta
Balážiho, v Cabaj-Čápore, viedol pohrebnú svätú omšu vo farskom kostole sv. Michala archanjela a pohrebné obrady na cintoríne v Čápore
nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák spolu s ordinárom Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR
Mons. Františkom Rábekom. Prišlo
sa s ním rozlúčiť a odprevadiť ho na
večný odpočinok nielen množstvo
kňazov a kanonikov, ale i viacero občanov z Krásna nad Kysucou, zo Zborova nad Bystricou a ostatných
blízkych či vzdialených farností. Rozlúčkové príhovory predniesli nitriansky biskup Mons. Viliam Judák,
ktorému Mons. Baláži stál pri zrode
kňazského povolania, miestni kňazi
aj rodáci z Krásna – vedúci Katedry
pastorálnej teológie Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD.,
kanonik sídelnej Nitrianskej kapituly,
ďakoval za jeho život, príklad a množstvo kňazských povolaní, ktoré vyrástli v Krásne. Primátor mesta
Krásno Ing. Jozef Grapa okrem iného
spomenul, že Mons. Baláži zanechal
hlbokú stopu v našich spoluobčanoch, vďaka ktorej je v nás silno zakorenená viera v Boha a úcta

k Cirkvi. Poďakoval aj za jeho oddanosť kysuckému kraju. „Vyslovujem
vďaku v mene svojom, v mene spoluobčanov mesta Krásno nad Kysucou
a obce Zborov nad Bystricou, za
všetko materiálne i duchovné dobro,
ktoré vo svojich Kysuciach zanechal.
Ďakujeme Bohu za jeho život na zemi
a modlíme sa za jeho život nebeský v
spoločenstve svätých. Nech sa Vám
náš Milosrdný Otec na nebesiach odplatí za Váš kňazský život na Kysuciach a odmení Vás za Vašu kňazskú
službu. Odpočívajte v Kristovom pokoji!“ zakončil svoj príhovor pán primátor Krásna.
Smútočné zhromaždenie odprevadilo rakvu s telesnými pozostatkami
zosnulého na miestny cintorín neďaleko kostola v Čápore, kde je pochovaný.
„Bože, dal si mi všetko, nič si už
neprajem, len aby som zomrel v pokoji...“ Mons. Ľudovít Baláži

Foto: 3x Ladislav Hrubý
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D uc h ov n é sl o vo : Kríž

D

nešní moderní ľudia často
premýšľajú, aká krutá vec je
tradičný kríž – krucifix, so
zmučeným umierajúcim telom pribitým na kríž. Pýtajú sa, aký to má
zmysel? Veď sa pri ňom cítia nepríjemne. Hovoria, že Boh neexistuje,
že človek je iba sám na svete.
Aký úplný a celkom rozdielny je
náš pohľad na kríž denne, ale zvlášť
v tomto období, v týchto časoch.
Kríž sa pre kresťanov, vďaka Ježišovi, stal nie drevom prekliatia
a smrti, ale stromom života. Áno,
my si uvedomujeme: pohľad na kríž
nám ukazuje život: jeho možnosti,
jeho hlbiny. dar a rozhodnutie Ježiša z nazareta: Boží dar života pre
ľudí, pre svet. Na kríži sám Boh vytrpí náš strach, našu opustenosť, Veľký piatok 2019, konala sa Krížová cesta ku kaplnke do osady Gavlasov.
našu bolesť, našu smrť. Neodstraňuje našu biedu, ale solidárne vy- chorého, tragédia oklamaného člosv. Cyril Jeruzalemský sa nad
drží spolu s nami. Kríž nie je len veka, pokorenie nezamestnaného, ovocím kríža zamýšľa takto: „Obdivyjadrená, ale aj prežitá solidarita.
opustenosť starca, pochybnosť hľa- vuhodné bolo, keď slepý od narodeNáš život – svetlo a tma – aj to sa dajúceho... Právom, veď v okami- nia dostal zrak v Siloe, ale čo to je,
odráža v tvári Ukrižovaného. „Ra- hoch ukrižovania pretrpel Ježiš keď bolo na svete toľko slepcov?“
bouni, chcel by som vidieť... (Mk najkrajnejšiu opustenosť od Boha za Podobne sa zamýšľa aj nad ostat10,52) – zaznieva prosebne náš hlas. nás, za všetkých ľudí, ktorí musia nými udalosťami zázračného typu:
Pohľad na kríž a naše pohľady sa prežiť utrpenie, bolesti a opustenosť vzkriesenie Lazára, nasýtenie zástustretajú s jeho. Som pri tebe..., mô- tak, akoby Boh neexistoval. Tak, pov, uzdravenia... Boli to iste veľké
žeme začuť v najtajnejšom záhybe akoby existovalo iba klesanie do bo- veci, ktoré sa udiali rukami Ježiša,
svojej duše. Keď sa on pozerá, príde lesti, utrpenia – do pekla života.
ale čo to bolo, v porovnaní s biedou
do srdca pokoj, istota... a to nie je
Iste, v dejinách ľudstva takýmto tohto sveta?! – pýtame sa so sv. Cyrilen fajn, ale nám to dáva odvahu žiť. Bohom mnohí pohŕdali. Chceli mať lom, ktorý nás však vedie ku krížu
Aj keď sme niekedy neverní Boha mocného, a preto: je kríž pre a hovorí, že na kríži sa udialo oveľa
a blúdime, je nám prisľúbená Kris- jedných pohoršením a pre druhých viac, ako pri jednotlivých zázrakoch:
tova cesta: „Ja som cesta, pravda bláznovstvom (1Kor 1,23).
„No sláva kríža osvietila aj tých, čo
a život...“ (Jn 14,6).
Kardinál Ján Chryzostom Korec boli slepí nevedomosťou, oslobodila
Aj keď sme niekedy nemí, tak v knihe O spáse v Kristovi vysve- aj všetkých, čo boli v zajatí hriechu,
vieme, že tu sú slová „v ňom“ pre tľuje: „Vykúpenie sa uskutočnilo a vykúpila všetkých ľudí na svete.
nás: „Chcem, aby ste mali život hoj- a šíri sa obetou. Obetovať neznačí Preto sa nehanbime za Spasiteľov
nejšie...“ (Jn 10,10). „Poďte ku mne spôsobovať si bolesť, aby sme Bohu kríž, ale sa ním chváľme!“
všetci“ – hovorí jeho srdce prebod- urobili radosť. Obetovať značí sacriMystik kríža, sv. Tomáš Akvinský,
nuté na kríži.
ficare, t.j. urobiť svätým, posvätiť nás cez Ježišov kríž vedie do oblastí
Aj keď sme niekedy hluchí na a zasvätiť. My neraz pokladáme každodenného života. Sám si najjeho slová, predsa sa môžeme „v obetu za stratu a zničenie. To je pre- skôr kladie dôležitú otázku: „Prečo
ňom“ odvážiť žiť: „Lebo, keby nám vrátené.... Obetou v najplnšom musel Boží Syn za nás trpieť?“ A sám
srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší zmysle bola obeta na kríži. Je to si odpovedá: V celku sú dve príčiny:
ako naše srdce a vie všetko“ (1Jn dielo lásky skrz-naskrz. Lásky Otco- prvou je, aby nám dal liek proti hrie3,20)
vej, ktorý poslal vlastného Syna, aby chom, a druhou, aby nám dal príGesto Boha, ktoré je vyjadrené nás zachránil. Vykúpenie je dielom klad, ako máme žiť“ – a pokračuje:
krížom, na ktorom zomiera Ježiš, lásky Synovej, ktorý nás zachraňuje „Na kríži nechýba nijaký príklad
obohatilo každého z nás. Iste aj tým, že v utrpení miluje. Znovu nám čností. ak hľadáš príklad lásky: nik
preto, že na jeho kríži sa nič neza- zjavuje lásku, ktorú sme stratili, nemá väčšiu lásku ako ten, kto pobúda. Je tam bolesť nevyliečiteľne a dáva ju tým, ktorí sa jej otvárajú.“ loží svoj život za svojich priateľov.“
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to urobil Kristus na kríži... ak hľadáš trpezlivosť, nájdeš na kríži tú
najvynikajúcejšiu... ak hľadáš príklad pokory, pozri na ukrižovaného...
ak hľadáš príklad poslušnosti,
nasleduj toho, ktorý sa stal poslušným Otcovi až na smrť. ak hľadáš
príklad, ako pohŕdať pozemskými
vecami, nasleduj toho, ktorý je
„Kráľ kráľov a pán pánov, v ktorom
sú skryté poklady múdrosti a poznania“ a na kríži bol nahý, posmievaný, opľutý, zbičovaný, tŕním
korunovaný...
Ježiš si neprial svoje utrpenie, ani
ho nevyhľadával. Ohlasoval príchod
Božieho kráľovstva a slúžil mu oddane. Pritom sa však ani nevyhýbal
svojej ceste, ktorá viedla na kríž, ba
slobodne ju prijal. Ešte aj pri Poslednej večeri, keď mal už istú smrť pred
očami, hovoril o príchode Božieho
kráľovstva, o spôsobe, ako ho budovať; aj o účinnom prostriedku –
o láske, ktorá má byť živým prejavom Božej prítomnosti (Jn 17). Teda
nežil, aby zomrel, ale zomrel pre
život. Avšak pre život, ktorý si zasluhuje toto označenie v pravom
zmysle slova a z ktorého predovšetkým podľa Božej vôle nikto nemá
byť vylúčený.

Jeho náuka, svedectvo a smrť na
kríži iste mení logiku tohto sveta,
ale nekončí ani v tomto svete: „Ešte
dnes budeš so mnou v raji!“ Veď Ježišov smrteľný výkrik našiel odpoveď u Boha, ako to ukázalo
veľkonočné ráno. Tým sme aj my
dostali šancu ísť po tejto ceste. On
predsa žil pre Život.
zasväťMe sa uKriŽOvanéMu:
Kriste, na teba sa pozeráme s láskou
a vďačnosťou, aj keď si zahalený tajomstvom.
Chceme patriť do tvojho kráľovstva
už dnes, ako kajúci lotor.
Chceme veriť tvojej láske, aj keď je
svetlo nepreniknuteľné.
Tvojej láske, ktorá daruje dôstojnosť
a silu, ktorá nezrádza.
Ty, ktorý si vo svojich nociach sám
potreboval Božiu blízkosť a ktorý si
volal k svojmu Otcovi vo chvíľach
utrpenia, ty poznáš svetlo, ty poznáš
naše túžby.
Hľadáme ťa, lebo potrebujeme tvoje
dary života, avšak oveľa viac hľadáš
ty nás.
Hlboko si sa zahľadel na človeka,
Pane, aj na nás: Preto klaniame sa ti
Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet!

Modlitba duchovného
svätého prijímania
podľa sv. Alfonza z Liguori
Môj Ježišu, verím,
že si v Najsvätejšej oltárnej
sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti
a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem
všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej príležitosti ku hriechu. Moja duša túži po Tebe,
ale kedže Ťa teraz sviatostne
nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne
so svojou milosťou
do môjho srdca.
Daj, aby som vždy žil
v Tvojej milosti,
a tak plnil Tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky
vekov.
Amen.

Milí Krásňania, drahí bratia a sestry,
dôverujme Bohu i v týchto ťažkých časoch. Prosme ho o pomoc i o odvrátenie tejto nákazy a nech sa za nás prihovára aj naša nebeská
matka Panna Mária.
Spolu s pánom kaplánom na Vás každý deň pamätáme pri súkromných sv. omšiach s nádejou, aby sme sa spoločne čím skôr mohli stretnúť pri slávení Eucharistie.
Večer zvonenie zvonov o 20:00 pripomína, nech sa modlíme spoločne pri hromničnej sviečke ruženec a korunku k Božiemu milosrdenstvu za odvrátenie Coronavírusu.

Relikviár s ostatkami sv. Ondreja apoštola
vo farskom Kostole sv. Ondreja v Krásne

I my sa modlíme za Vás, za naše rodiny, za naše Krásno a prosíme
sv. Ondreja, apoštola, nášho patróna, aby za nás orodoval, a aby naše
rodiny a celé Krásno ochraňoval.
Marian Vojtek, dekan
Michal Tichý, kaplán
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Farské oznamy z 22. marca 2020
1.

2.

3.

4.

sv. omše sa nemôžu konať verejne až do 31. 3. 2020. Veriacich
pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť
na bohoslužbe v tomto prípade
nezaväzuje pod ťažkým hriechom.
priame prenosy sv. omší môžu
veriaci sledovať cez vysielanie TV
LUX:
PO – PI:
7:00, 12:00, 18:30 h.
SO:
7:00, 18:30 h.
NE:
10:00, 18:30 h.
Pravidelná štvrtková adorácia
bude vysielaná z kaplnky tv LuX
v bežnom čase vo štvrtok o 20:20
h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na
facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.
rádio LuMen ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o
08.30 h. a večer o 18.00 h.
adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto kostol bude počas
dňa otvorený od 9:00 do 16:00 h.
Adoráciu možno zrealizovať vo
forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná
každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola.
Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto
vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení
zjednotili v modlitbe posvätného
ruženca každý večer o 20:00 h.,

najlepšie s celou svojou rodinou
vo svojich príbytkoch, prípadne
so zažatou hromničnou sviečkou. Ruženec sa modlime v spoločnom
úmysle
za
čo
najrýchlejšie zastavenie šírenia
nákazy, za vyliečenie chorých a
za Božiu pomoc pre lekárov i
zdravotnícky personál. Z tohto
dôvodu večer o 20:00 bude i zvonenie zvonu na pripomenutie
tejto modlitby.
5.

6.

7.
-

V piatky pozývame k prísnemu
pôstu a modlitbám tak ako na
Popolcovú stredu a Veľký Piatok.
Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých,
za zdravotníkov, a aj za tých,
ktorí sa v spoločnosti starajú
o zvládnutie náročnej situácie.

-

-

Ostatní si pre získanie odpustkov
môžu vybrať z možností, ako sú:
návšteva Najsvätejšej sviatosti či
eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa
môžu pomodliť ruženec, Krížovú
cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre
chorých a o spásu tých, ktorých
si povolal k sebe.
Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne
bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum – v
tomto prípade sa odporúča uctiť
si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

8.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto
období hoci aj každý deň.

V prípade sviatostného zaopatrovania tých, ktorí sú v nebezpečenstve smrti, volajte na farský
úrad.

9.

Svätá Stolica dáva možnosť získať
plnomocné odpustky pre:
najviac ohrození môžu získať
plnomocné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáš a Zdravasu
v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď, ako to len bude
možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár
nariadil karanténny režim, ako
aj zdravotníckych pracovníkov a
rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú
o chorých na Covid-19.

Čo sa týka záležitostí krstu, spovede, sobáša alebo pohrebu, môžete sa informovať telefonicky
alebo osobne pri dodržaní všetkých hygienických opatrení.

10. V tejto výnimočnej situácii
buďme trpezliví, disciplinovaní a
zodpovední. Mnohí budeme
ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii,
no nech nás toto mimoriadne
prísne pôstne obdobie ešte viac
posilní v predsavzatí a túžbe po
častom prijímaní Božieho Tela a
Krvi v čase, keď k tomu budeme
mať všetky možnosti.

Matrika – Marec 2020
naŠi naJMenŠí spOLuOBčania
Kosturák Leo, Holáková Natália,
Mackenzie Cameron James, Prokopič Milo,
Priečko Samuel, Perďochová Slávka, Šustek Noel,
Lendóci Martin
pOvedaLi si ánO:
Jakub Kordek a Simona Hluzáková
navŽdY nás OpustiLi:
Mináriková Oľga, Rajteková Lenka, Ďurana Jozef,
Gavlas Karol, Perďochová Ľudmila,
Mgr. Dubravay Peter, Chlebeková Pavlína,
Ing. Cáder Karol, Kucharčík Jozef,
Gašperáková Mária, Šurabová Oľga,
Matejiček Dominik, Buchta Ľudovít
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unikátna výstava akademického maliara
vincenta hložníka v našom meste

Mons. Ľudovít Baláži a jeho priateľ Vincent Hložník.
V piatok 28. februára 2020
sme stáli zoči-voči umeleckému svedectvu, ktoré minulo storočnicu.
V Hüblovej sieni sa
uskutočnila slávnostná vernisáž k výstave akademického maliara Vincenta
Hložníka, ktorá nesie
názov Storočnica dvoch
osobností. Výstava je zároveň poďakovaním duchovnému otcovi Mons. Ľudovítovi Balážimu, ktorý v
meste Krásno nad Kysucou
pôsobil 33 rokov.
Pri tejto príležitosti, storočnici dvoch osobností, sa

mesto Krásno nad Kysucou
spolu s Kysuckou galériou a
rodákom Mons. Rudolfom
Maslákom rozhodlo uskutočniť vernisáž týchto významných diel. Kňaz a
rodák Mons. Rudolf Maslák, ktorý pôsobí v
Mníchove, je zberateľom
umeleckých diel a vystavené obrazy sú z jeho súkromnej zbierky.
primátor mesta Krásno
ing. Jozef Grapa: „Nádherné diela Vincenta
Hložníka nemusia byť vystavované len v Bratislave,
ale aj naše malé mesto raz

za čas môže ponúknuť Kysučanom a návštevníkom
Krásna niečo veľkolepé, o
to príjemnejšie, keď je to
formou poďakovania dvom
velikánom
Vincentovi
Hložníkovi a jeho priateľovi Mons. Ľudovítovi Balážimu, ktorý počas normalizácie v 70 rokoch minulého storočia dokázal postaviť kostol s takýmito
vzácnymi vitrážami.“
Vincent Hložník bol
predstaviteľ expresioniz
mu. Patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov
slovenského výtvarného
umenia, generácie umelcov druhej svetovej vojny a
mladej avantgardy. Ilustroval vyše sto diel svetovej i
národnej literatúry.
Vincent Hložník bol
rodák z nášho kraja, zo Svederníka, a jeho výtvarné
umenie sa nám stále prihovára, hoci už nie je medzi
nami. A nielen prostredníctvom obrazov, ale aj vitráží vo viacerých kostoloch. Jeho stopy nájdete v
Tatrách či na Kysuciach. V
Krásne nad Kysucou si pripomenuli Hložníkove dielo
vďaka záchrane unikát-

nych návrhov na vitráže z
kostola v Zborove nad Bystricou.
„K Vincentovi Hložníkovi som mal vždy úctu,
a preto som hrdý, že sme
mu počas môjho pôsobenia v pozícii župana vytvorili aj v Žiline dôstojné
výstavné priestory v podkroví Považskej galérie
umenia. Obrazy majstra
európskeho formátu sa tak
prihovárajú Žilinčanom
i návštevníkom tohto
mesta každý deň,“ uviedol
prítomný na výstave Ing.
Juraj Blanár.
V galérii si môžete pozrieť významné diela z cyklov Krížová cesta, Pocta
Duchu Svätému v cirkvi
a Vzkriesenie. Tieto diela
boli vystavené aj v kostole
Klarisiek v Bratislave, kde
sa stretli s veľkým záujmom verejnosti, odkiaľ
diela putovali priamo do
nášho mesta.
O znovusprístupnení
výstavy vás budeme informovať na webovej stránke
mesta a prostredníctvom
facebooku.

Jubilanti – Marec 2020
70 rOKOv:
Štefan Šurába, Vladimír Škereň,
Vlasta Kolembusová
75 rOKOv:
Justína Grajciarová, Helena Schlenkerová,
Hana Plevková, Tatiana Cádrová,
Helena Kolembusová
80 rOKOv:
Stanislav Jakubec, Irena Čimborová
85 rOKOv:
Agnesa Lehocká
Mária Kováčová

Zo srdca si prajeme, aby nás hmotné i nehmotné diela Vincenta Hložníka a Mons. Ľudovíta Balážiho povzbudzovali
svojím varujúcim svedectvom v našom nikdy nekončiacom úsilí o skutočné ľudské hodnoty a porozumenie.
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Školy informujú
Rekonštrukčné práce v Základnej škole Mládežníckej
V mesiaci február dokončovali lezecká stenu v telocvični základnej školy. Celková dĺžka steny je 13 metrov. Nebola
postavená do výšky, ale do šírky, aby spĺňala bezpečnostné parametre bez istenia. Stena bude využívaná na rozvoj
obratnosti a sily. v školskej jedálni nad Školským klubom detí bola realizovaná rozsiahla renovácia. Boli vymenené
vykurovacie telesá, komplet nový jedálenský nábytok, vydávacie pulty a vstupné dvere. Srdečné poďakovanie patrí
žiakom, ktorí pomáhali s likvidáciou starého vybavenia a následnou montážou a umiestnením nového nábytku.

Nové spôsoby separovania
a využívania použitých vecí

Fašiangy v našich školách

zapojte sa do zberu použitých zubných kefiek –
Firma CURAPROX zbiera použité zubné kefky, následne z nich vyrába koše na triedený zber odpadu,
ktoré daruje slovenským školám. Za každých 200 vyzbieraných použitých kefiek akejkoľvek značky,
ktoré do školy prinesiete, získa škola set košov na
triedenie odpadu – žltý na plast a modrý na papier.
Kefky odovzdajte svojmu triednemu učiteľovi, prípadne ich vhoďte do zberných nádob v pavilóne
A pri vstupe do zborovne.

Základná škola Mládežnícka
súťaží o titul NAJ ŠKOLA
Pomôžte nám vyhrať v televíznej šou
RTVS „NAJ ŠKOLA“. Stačí zahlasovať za
našu školu na webovej stránke
www.najskola.sk. Od 16. marca 2020 do
12. apríla 2020. Škola s najvyšším počtom
hlasov postupuje za daný okres do televíznej
relácie. Škola môže zdieľať stránku s hlasovaním na
sociálnych sieťach. Ak máte viac mailových
adries,môžete hlasovať viackrát. Cena pre víťaza
celej súťaže je 10 000 Eur. KAŽDÝ JEDEN HLAS SA
POČÍTA! Hlasovania sa môžu zúčatniť žiaci, rodičia,
starí rodičia, obyvatelia nášho mesta, ale aj ktokoľvek, kto nám chce pomôcť získať titul NAJ ŠKOLA!
ĎaKuJeMe!

Fašiangové veselé obdobie trvá do utorku večera,
v predvečer Popolcovej stredy, ktorou sa začína obdobie 4o-dňového pôstu. Fašiangy v našom meste si
pripomíname cez fašiangové karnevaly, ktoré sa konajú v školách i materskej škole. Deti sa obliekajú do
masiek rôznych rozprávkových bytostí, najobľúbenejšie sú princezné, super hrdinovia i zvieratá. V minulosti chodili ulicami nášho mesta masky
s postavou rohatého Turoňa.

Zápis detí do 1. ročníka
O termíne konania zápisu detí do prvého ročníka vás budeme informovať na webstránke
školy.
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Folklórny súbor drevár nás úspešne
reprezentuje doma aj v zahraničí
V našom meste už vyše štyridsať rokov pôsobí Folklórny súbor Drevár. Patrí medzi najvýznamnejšie folklórne telesá na Kysuciach. V jeho repertoári sú spev i tanec, ľudová hudba a mnohé folklórne prejavy, ktorými si na vystúpeniach súbor získava svojich priaznivcov. Úspešne nás reprezentuje doma i v zahraničí.
S myšlienkou založiť nový
folklórny súbor prišiel niekdajší pracovník odboru školstva a milovník folklóru
Tomáš Sýkora. Mal skúsenosti z účinkovania v súbore
Kysučan. Spojil sa vtedy
s Rudolfom Kuljovským, odborárskym pracovníkom
a vydavateľom podnikových
novín. Spoločne pritiahli do
novovznikajúceho telesa
mladých ľudí z Dreviny, závodu na výrobu okien.
Súbor vznikol na jeseň 1976
a podľa závodu Drevina dostal aj názov Drevár. K zakladajúcim členom patrili
aj vincencia tvrdá, Ján Ďurana a tanečníci Jozef
Murín, Milan Murgaš, stanislav pešát, Milan Brisučiak, vladimír vojtuš, viera
Kubicová, viera Macurová,
Jana Šusteková, viera Kuricová, eva Masláková a Štefánia Jánošíková. Všetci boli
zamestnancami závodu Drevina Krásno nad Kysucou.
Tomáš Sýkora sa stal
umeleckým vedúcim a Rudolf Kuljovský organizačným vedúcim súboru. Kroj
pre novovzniknuté folklórne teleso ušili v Klokočove. sformovala sa tiež
ľudová hudba: Ľubomír Sýkora (primáš), Anton Hajný
(akordeón), Alfonz Targoš
(viola), Peter Trauer (husle),
František Štrbák (husle)
a Drahomír Škor (kontrabas).
A mohlo sa začať! Nácvik
prvých tanečných prvkov sa
uskutočnil ešte v roku 1976
pod vedením Jána Poliaka,
ale na začiatku roku 1977 začali nacvičovať choreografiu
prvého tanca Horehron
a potom Remeselnícky
tanec z Kysúc. Súbor Drevár
mal napokon slávnostnú
premiéru 1. mája 1977
a zožal veľký úspech. Mnohí

Folklórny súbor Drevár vystupoval v minulom roku v Chorvátsku.
účastníci osláv Sviatku
práce si na tento deň doteraz pamätajú.
v roku 1977 mal súbor
60 členov. Množili sa vystúpenia – v prvom roku ich
bolo desať, v druhom už takmer dvojnásobok! Súčasťou
súboru bol aj spevácky zbor
pod vedením MUDr. Mariána Pavčíka, ktorý sa však
v roku 1980 osamostatnil.
V tomto roku odišiel aj Rudolf Kuljovský a vedúcim súboru sa stal dovtedajší
tanečník Jozef Murín st. Súčasťou súboru sa postupne
stali tiež členovia jeho rodiny - synovia Jozef ml. a
Marek a dcéra Erika. V súčasnosti vedie folklórny
súbor Jozef Murín ml. s
manželkou Katkou.
Ako si vedúci Jozef Murín st. spomína na svoje začiatky i začiatky súboru?
Vyberáme z rozhovoru s
ním: „V roku 1976 som bol
pri zakladaní FS Drevár,
potom som dlhé roky len
tancoval, vedúci bol v tom
čase Rudko Kuljovský starší
a umeleckým vedúcim
Tomáš Sýkora. Folklórnym
vedúcim som sa teda stal
prostredníctvom tanečnej

zložky. Keď títo moji kamaráti odišli na dôchodok, stal
som sa vedúcim ja, bolo to
začiatkom osemdesiatych
rokov... Za tie roky sa toho
udialo veľa. Spomínam si, že
prvé vystúpenie bolo 1.
mája 1977 v Krásne nad Kysucou, prvý tanec bol
Horehronský dupák, ktorý
v obnovenom duchu tancujeme i dnes. Prvýkrát sme
išli do zahraničia do Juhoslávie ako delegácia nadviazať kontakt a od tej doby
spolupráca funguje až doteraz. Za tie roky sa v súbore
vystriedalo mnoho tanečníkov, spevákov či muzikantov.“ K veľkým zmenám
došlo najmä v roku 1991,
keď sa takmer úplne zmenilo zloženie ľudovej hudby.
Odišli primáš Ľubomír Sýkora, kontráš Alfonz Targoš
aj harmonikár Zoltán Vicen
a nahradila ich ľudová
hudba Vladimíra Beráča
s členmi Jana Janošová, Jana
Murgašová, Stanislav Paluch, Štefan Pakanec a Ján
Fujak. Krásno nad Kysucou
a súbor vtedy navštívil významný slovenský etnograf
a scénograf Viliam Gruska
(minulý rok zosnulý) a po-

zval niektorých členov súboru na 26. Folklórne slávnosti pod Poľanou, kde
vystupovali v programe
Láska, bieda a smiech
Kysúc.
súbor drevár za štyridsať rokov existencie mal
vyše 840 vystúpení. Pôsobil
doma i v zahraničí. Okrem
domácich vystúpení najmä
počas osláv v našom meste,
na Beskydských slávnostiach v Turzovke, Goralských slávnostiach v Skalitom, na Jánošíkových dňoch
ap. vystupoval tiež v zahraničí v týchto štátoch: okrem
bývalej Juhoslávie to boli
Česká republika, Poľsko,
Slovinsko, Švédsko, Francúzsko, Juhoafrická republika, Chorvátsko, Mexiko,
Turecko, Portugalsko, Macedónsko a Maďarsko.
Drevár spolu s družobným súborom z Chorvátska
vystupoval (v roku 2019)
okrem KNM, Zborova a
Novej Bystrice aj v Krásne
nad Kysucou. Každý rok pribúdajú do súboru noví členovia a priemerne dva nové
tance. Môžeme sa tešiť na
ďalšie vystúpenia.
Ladislav hrubý
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nové športové súpravy
pre starších dorastencov

Odohrali sme priateľské
futbalové zápasy

Starší dorastenci U19 futbalového klubu TJ Tatran
Krásno nad Kysucou sa uplynulú sobotu tešili na prípravný zápas, v ktorom chceli potvrdiť svoje športové
umenie so súperom zo Starej Bystrice.
V treťom prípravnom zápase zdolali rovesníkov z TJ
Pokrok Stará Bystrica vysoko 6:3. O tri góly sa postaral
Kristián Švancár, dva vsietil Matúš Brhel a jeden Sebastian Matejka. radosť z víťazstva bola o to väčšia, že v
tento deň dostali nové športové súpravy, ktoré našim
starším dorastencom odovzdal s podporou sponzorov
primátor mesta Krásno nad Kysucou ing. Jozef Grapa.

V rámci jarnej prípravy na novú sezónu sa v sobotu 1.februára 2020 odohrali dva zápasy družstiev U13 a U 17
proti nášmu partnerskému mestu Frenštát pod Radhoštěm.
KOnečné vÝsLedKY:
Mladší žiaci U13
Krásno nad Kysucou – Frenštát pod Radhoštěm 8:3
Dorastenci U 17
Krásno nad Kysucou – Frenštát pod Radhoštěm 8:2
vďaka „umelke“ môžu naši športovci kvalitne trénovať
a pripravovať sa na zápasy doma.

vzpierači Krásna začali sezónu v extralige v Košiciach
Krásno pricestovalo do
Košíc reprezentovať s najmladším kádrom v zložení
peter poláček, Marian poláček, vladimír Macura,
adam Jesenský, Matej
adámek a samuel paulus.
Pre niektorých pretekárov
to bola prvá súťaž v extralige mužov. Súťaž sa rozdelila do dvoch skupín. V
prvej sa predstavili Matej
Adámek – vybojoval 240
sin. b. Marian Poláček
spravil v 281 sin. b. Prvú
trojicu uzavrel Adam Jesenský, pre klub vybojoval
prvý hranicu 300 sin.b.
V druhej skupine sa

predstavil 15-ročný Vladimír Macura, najmladší
pretekár celej súťaže, vy-

tvoril si nové národné rekordy a prekonal hranicu
304 sin. b. Samuel Paulus

vybojoval druhý najlepší
výkon 309 sin. b. Posledný
pretekár Peter Poláček si
vybojoval miestenku na
ME do Moskvy, kde nás
bude reprezentovať, a vybojoval najviac 367 sin. b.
„Som veľmi spokojný s
chlapcami a výkonmi,
ktoré predviedli, ale je ešte
veľa práce. Treba sa vyvarovať zbytočných chýb,
ktoré nás stoja vzácne body
pre klub,“ uviedol tréner
Miroslav Škrobian. Nakoniec po prvom kole Krásno
skončilo na piatom mieste
1562,8558 sin.b.
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