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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

Vzpierači na
majstrovstách úspešní
Doniesli tie najvzácnejšie
medaily

Tešíme sa na
letné podujatia v našom meste

Leto na námestí sa začína Stavaním mája
a Dňom detí. Nasleduje Gurmánsky festival, ktorý
je v našom meste novinkou, no už po roku sa zaradil medzi TOP podujatia. Remeselníci, krása folklóru a chutné jedlo patria k sebe, čo potvrdila aj
vysoká návštevnosť tohto podujatia. Programom
bude sprevádzať šéfkuchár Viliam Habo. Od 12.00
hodiny začne program Folklórneho festivalu.
V rámci sprievodného programu sa môžete
zapojiť do charitatívnej akcie „Na kolesách proti
rakovine“, ktorá odštartuje o 12.00 hod. okružnou jazdou po meste. Svoje umenie na kolesách

predvedie i úspešný športovec a majster sveta v
cyklotriale Ján Kočiš. Veríme, že podujatia sa zúčastní čo najviac cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov. Zapojiť sa môžu i mamičky s kočíkmi.
Mimoriadne vítaní budú naši hendikepovaní
spoluobčania na vozíkoch. Nepôjde o preteky,
víťazmi budú všetci účastníci, ktorí účasťou podporia túto akciu.
Námestie s fontánou sa postupne pre nás stalo
miestom, kde radi trávime čas a stretávame sa a
čoraz viac naše mesto navštevujú aj ľudia z iných
okresov a zo zahraničia. Srdečne pozývame!

Do mesta príde
nový investor
Vďaka novým pracovným
ponukám v meste
klesá nezamestnanosť

Deň matiek s Heligonicou
TV Šláger natáčala počas
kultúrneho programu
pre mamičky

Prebieha fotografická súťaž
Krížom-krážom osadami
pozýva turistov i cyklistov
do našich osád
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Deň matiek tento rok niesol názov
„Kvety pre mamu“
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Mesto prilákalo ďalšieho veľkého investora,
vzniknú stovky nových pracovných miest
Už dlhšie obdobie tu nachádzajú priestor na podnikanie malí či väčší investori.
Dostatok práce je zárukou, že keď prídu horšie časy,
nebude tu rekordná nezamestnanosť a Krásňania si zároveň nájdu prácu bez toho, aby
museli zložito cestovať. Do
priemyselného parku môžu
dokonca chodiť aj na bicykli
po novovybudovanej cyklotrase.
Prednedávnom sme vás informovali o dokončovacích
prácach investora strojárskej
výroby, ktorý čoskoro začne
výrobu a prácu pre sto až stopäťdesiat ľudí.
O pár metrov ďalej vyrastá
ďalšia väčšia investícia, ktorá
zamestná šesťsto až sedemsto
ľudí. Možno je trošku skrytá v
priemyselnom parku, ale výrazne udrie do očí návštevníkom cyklotrasy, kde v jej

blízkosti rastú mohutné haly.
Do nich investor premiestni
svoju výrobu z iného mesta.
Vedenie mesta diskutuje i
s ďalšími investormi, ktorí
majú záujem presunúť svoje
aktivity práve do priemyselného parku, a tak sa naše

mesto stáva významným priemyselným centrom Kysúc.
Možnosť zamestnať sa tu
majú nielen občania Krásna,
ale aj z celých Kysúc, blízkej
Oravy a širšieho okolia.
„Nie je to posledná veľká
investícia, prebiehajú ďalšie

rokovania o možných investíciách, ktoré zabezpečia potrebné zvyšovanie platov v
našom regióne,“ uviedol primátor mesta Ing. Jozef
Grapa.

Kompostéry sú už u svojich majiteľov

Mesto Krásno nad Kysucou pred časom avizovalo prideľovanie záhradných kompostérov pre
domácnosti. Záujem o pridelenie bezplatného kompostéru je značný, a čom svedčia evidované
žiadosti, preto sa mesto snažilo vyhovieť všetkým záujemcom.
Kompostéry bol osobne
prevziať primátor mesta Ing.
Jozef Grapa, no museli prejsť
kontrolou z riadiaceho orgánu,
pretože kompostéry sú financované z Európskej únie. S rozvozom sa začalo od utorka 11.
júna 2019.
Podľa informácií od občanov, ktorí si zakúpili kompostér, ak sa dodržujú zásady
správneho kompostovania, biologický odpad zo záhrady či z
kuchyne sa zmení na humus,

Folklórny súbor Drevár

druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým
mamičkám, babičkám a prababičkám, ktorým patrí naša
vďaka za dar života, neutíchajúcu lásku, rodičovskú
starostlivosť a nekonečnú obetavosť.
Každoročne sa v kultúrnom dome stretnú nielen mamičky, ale aj
veľká časť obyvateľov z nášho mesta, aby si spoločne uctili tento
krásny sviatok.
Tento rok pre nich primátor mesta Jozef Grapa pripravil skvelý
hudobno-zábavný program pod názvom Rande s Heligonicou, ktorý
vdýchol kinosále tú správnu atmosféru a bude odvysielaný v TV Šláger. V programe okrem kapely Heligonica vystúpili aj hostia – hudobná skupina Žochári, česká speváčka Helena Hamplová, manželia
Klimentovci a nechýbal ani domáci Folklórny súbor Drevár a Heligonkári Jarky Jelínkovej.
Program sa mamičkám i babičkám veľmi páčil. Protagonistov poznajú hlavne z TV Šláger, ktorá je obľúbená.

Program pre svoje mamičky si nacvičili
aj škôlkári a žiaci z našich škôl

ktorý môžeme využívať na
hnojenie, a tak vrátiť živiny
späť do pôdy. Odpad z kuchyne tak nebude musieť zapĺňať komunálny odpad.
Ak sa kompostér ešte nemáte, môžete si ho vyzdvihnúť
na zbernom dvore, prípadne
na mestskom podniku. V prípade ak ste si ešte nevyplnili
žiadosť, môžete tak urobiť vyplnením formulára na mestkom úrade alebo na stránke
https://tinyurl.com/yyvwszb8.

Čo patrí do kompostérov?
rastlinný odpad z kuchyne a prípravy jedál • listy a vňať zo zeleniny
• šupy z citrusových plodov, banánov a podobne • jaderníky a kôstky
z ovocia • škrupiny z vyjíčok a orechov • zvyšky pečiva a obilnín •
kávová usadenina, čajové vrecká • odpady zo záhrady, tráva, listy,
burina • podrvené alebo posekané konáre • hnoj z chovu domácich
zvierat • slepačí trus • hobliny, piliny, kôra • popol z dreva
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Z diára primátora
APRÍL

1. 4.
2. 4.
3. 4.

4. 4.
5. 4.

8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.
15. 4.
17. 4.
18. 4.
23. 4.
24. 4.

25. 4.
26. 4.
27. 4.
29. 4.
30. 4.

Rokoval so zástupcami týždenníka kysuce.
mal stretnutie so zástupcom sse k cyklonabíjačke.
mal kontrolný deň so strabagom ohľadom kanála pred poštou. • Rokoval ohľadom prenájmu
požiarnej zbrojnice. • mal stretnutie na okresnom úrade pozemkového a lesného odboru
ohľadom pozemkových úprav v meste.
Bol na stretnutí primátorov v trenčíne „ako
ďalej s mestami na slovensku“.
mal kontrolný deň bytovky. • stretol sa s p. mikovčákom k projektu krížová cesta. • Rokoval s
riaditeľom kysuckého múzea – riešenie strechy
domu kultúry.
Rokoval so sevakom k projektu kanalizácie. •
Zúčastnil sa v Dk na koncerte ZUŠ.
Zúčastnil sa na komisii finančné príspevky eÚ
v rámci Interreg sR-PR v Bialsko-Bialej.
mal kontrolný deň na cyklotrase so stavebným
dozorom. • Rokoval s p. majbíkovou ohľadom
lekárky.
mal stretnutie s vydavateľstvom ohľadom prezentácie mesta.
Rokoval s vedúcim odboru Žsk v Žiline ohľadom rekonštrukcie strechy kultúrneho domu.
stretol sa s miestnou akčnou skupinou Bystrická dolina kvôli príprave projektov.
Zúčastnil sa na výbore pre otázky zamestnanosti.
• mal stretnutie s p. kyselom kniha o kysuciach.
spoločný technický sekretár v krakowe – projekty eÚ, PR-sR
Bol na stretnutí smart cities – smart technológie v kultúrnom dome v čadci.
stretol sa s p. čečotkom ohľadom pozemkových
úprav v krásne. • Bol na Povodí váhu kvôli projektu cyklotrasy. • Zúčastnil sa stretnutia seniorov v reštaurácii kolkáreň.
Bol na Žsk v Žiline na komisii dopravy.
na oÚ Žilina riešil výstavbu bytoviek.
Zúčastnil sa 10. výročia konsekrácie Domu nádeje v klubine.
Bol na poslaneckom grémiu na Žsk na rokovaní
so župankou. • mal zasadnutie dozornej rady
sevaku.
Rokoval s p. Šutým ohľadom vyspravenia ciest.
• Zúčastnil sa podujatia stavanie mája.

MÁJ

Bol pri vykládke kompostérov. • stretol sa s p.
kučeríkom, p. Bekečom k natáčaniu cyklopotuliek.
3. 5. Rokoval so zástupcami periodika kysuce. •
stretol sa s p. čečotkom k pozemkovým úpravam v krásne.
4. 5. Zúčastnil sa slávnostného otvorenia a požehnania zvonice v trnovom.
6. 5. Bol na zastupiteľstve na Žsk.
7. 5. stretol sa ohľadom eurodotácie k projektu Dos.
• návštívil 90-ročnú pani máriu Lahutovú.
9. 5. Rokoval ohľadom rozvodne sse. • Bol na Žsk
ohľadom rekonštrukcie strechy kD.
10. 5. mal kontrolný deň na cyklotrase. • Bol na Žsk
kvôli príprave projektu domu dôchodcov.
11. 5. odovzdal zariadenie na cvičenie pre mladých
gymnastov. • natáčal do programu Šláger pri
príležitosti Dňa matiek v dome kultúry.
13. 5. Rokoval ohľadom postupu prác na bytovkách v
Žiline.
14. 5. mal kontrolný deň stavby kanalizácia so sevakom.
15. 5. Rokoval s riaditeľom krasbyt-u.
16. 5. vybavoval v Prima banke čadca účty k projektom eÚ. • Rokoval s investorom v priemyselnom parku.
19. 5. Bol pri natáčaní cyklopotuliek s tv.
21. 5. Rokoval s dodávateľom o oprave ciest. • mal
stretnutie k projektu Domov dôchodcov a ďalším projektom. • stretol sa s projektantom k
chodníkom.
22. -23.5. Zúčastnil sa 30. snemu Zmos v Bratislave.
24. 5. viedol stretnutie k príprave jarmoku.
25. 5. Zúčastnil sa volieb do európskeho parlamentu.
27. 5. Rokoval vo výbore pre otázky zamestnanosti v
čadci. • mal rokovanie s primátorom milówky
o príprave cezhraničných projektov.
28. 5. na msÚ čadca mal pracovné rokovanie
k stavbe D3.
29. 5. Pripravoval materiály na zastupiteľstvo.
30. 5. stretol sa so zástupcami mestského úradu Rajec.
30. 5. Bol na valnom zhromaždení sevak-u.

2. 5.

JÚN

2. 6.

otváral Deň detí na námestí.

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, 25. mája 2019
Z počtu zapísaných voličov 5446
sa volieb zúčastnilo 1158 voličov
a účasť voličov bola 21,30 %.

Zdroj: https://www.volbysr.sk

1.
2.
3.
4.

SMER-SD
SME Rodina
ĽS Naše Slovensko
Kresťanská únia

19,39 %
17,69 %
16,44 %
12,06 %

5.
6.
7.
8.

Koalícia PS a SPOLU
SaS
KDH
KDŽP

9,02 %
5,18 %
4,73 %
4,28 %
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Vydarený deň detí

Krásny slnečný deň pripadol na
oslavu sviatku detí. Boli pre nich naplánované mnohé atrakcie, ktoré pripravilo
mesto, základná škola, hasiči a rytieri zo
Spolku sv. Šebastiána. Deťom sa priho-

voril primátor mesta Jozef Grapa: „Túto
akciu venujeme deťom ako poďakovanie
za ich celoročné úsilie, vzdelávanie a reprezentovanie mesta na rôznych športových alebo kultúrnych podujatiach, na
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žiackych olympiádach či pri pomoci v
upratovaní nášho mesta.“ Deti mohli využiť aj bezplatný vstup na skákací hrad a
malý retiazkový kolotoč, ktorý im ako
darček zaplatil primátor mesta.

PEXESO PRE DETI

Pre deti mesto Krásno nad Kysucou vydalo pexeso Spoznaj
naše mesto, pretože dbá o to, aby deti už odmalička poznali
svoje mesto a aby spoznávali zaujímavosti, pamiatky,
spolky a aby si budovali svoj vzťah k rodisku a miestu, kde
žijú. Pexeso deti prevedie a upozorní na zaujímavé miesta,
ktoré môžu spolu s rodičmi navštíviť a tiež podujatia, ktoré
sú venované špeciálne deťom, ako napríklad Deň detí, Mikuláš...
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AKé je Krásno Krásne

Mesto s krásnymi osadami

Mesto Krásno nad Kysucou leží obklopené kopcami,
v ktorých sa ukrývajú osady, kde sa začínal život našich predkov.

Krížom-krážom osadami je názov novej súťaže, ktorá pozýva na návštevu osád a aj k spoznaniu našich
koreňov, kde sa naša história začínala.
Preto aj názov nad Kysucou. Naši
predkovia na lúkach pásavali ovce a dobytok, no život bol aj v doline, kde stál
už okolo roku 1600 prvý drevený kostolík a pár domov okolo neho. Ľudia v osadách žili až do polovice 20. storočia, keď
sa začali sťahovať dolu, bližšie k práci
a aj k školám. Dnes osady ožívajú a ľudia
opäť objavujú krásu prírody a ticha.
Preto aj darček pre Vás – mapa pre cyklistov i turistov, aby sa Vám lepšie orientovalo. Pripravujeme pre Vás aj
publikáciu o našich osadách, ktorú predstavíme na Dňoch mesta.
Mesto Krásno nad Kysucou odkrylo
jedinečný potenciál historických osád,
ktorými disponuje, a sprístupnilo jednotlivé osady tak, aby boli dostupné pre turistov a vhodné na cykloturistiku.
V osadách sú umiestnené informačné
prvky v podobe tabúľ, na ktorých sú popísané zaujímavosti a vyfotené objekty,
ktoré by mohli turistov zaujímať. Do
cieľa vás bez problémov navedie 42 smerových tabuliek trasy s kilometrovníkom,
20 rázcestníkov a farebné turistické značenie.

Kalendár vývozu 2019

separovaného zberu pre rodinné domy

Mesto plánuje oživiť tieto čarokrásne
osady, preto vyhlasuje súťaže „Krížomkrážom osadami“ a „O najkrajšiu fotografiu“.
KRÍŽOM-KRÁŽOM OSADAMI
Vašou úlohou v tejto súťaži je osobne
navštíviť 16 tradičných osád mesta
Krásno nad Kysucou, odfotiť sa s informačnou tabuľou, ktorú nájdete v danej
osade, a následne vašu návštevu zaznamenať na stránke osady.mestokrasno.sk.
Na konci súťaže budú vyžrebovaní a
ocenení traja súťažiaci, ktorým sa podarí
do 31. októbra 2019 navštíviť všetky
osady.

facebookovej stránke mesta, kde po skončení súťaže 3 fotografie s najväčším počtom lajkov získajú zaujímavé ceny. Preto
neváhajte, foťte, nahrávajte, lajkujte a
zdieľajte!
Kompletné informácie o súťaži, súťažné podmienky a informácie o osadách
nájdete na stránke osady.mestokrasno.sk.
Súťaž potrvá do 31. 10. 2019.

O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU
Táto súťaž je určená pre všetkých,
ktorí radi fotografujú, a jej podmienky sú
jednoduché. Ak sa vám podarí urobiť
dobrý záber z mesta Krásno nad Kysucou, ako napríklad panoráma a fotka pamiatok, prírody a podobne, neváhajte a
pridajte ho do súťaže na stránke
osady.mestokrasno.sk. Po schválení budú
fotky pridané do súťažného albumu na

Blažkov 29. 7. a 26. 8. Krásno 30. 7. a 27. 8. Kalinov 31. 7. a 28. 8.

UPOZORNENIE: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! ĎaKUjEME.
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Počas Dňa Zeme pomáhali školáci i drevári
Krásňan

už tradične 22. apríla si pripomíname deň Zeme. raz do roka sa tak upozorňuje na našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje.

Stredná odborná škola drevárska a stavebná sa zapojila do
projektu ZELENÁ OÁZA, a preto jej aktivitou bola revitalizácia zanedbaných verejných priestranstiev pri autobusovej zastávke Krásno – Rázcestie. Žiaci tento úsek vyčistili, zostrihali
kroviny a zasadili mladé okrasné stromčeky. Postupne sa vytvorí príjemná zóna nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre našich žiakov, cestujúcich a turistov čakajúcich na autobusy,
nakoľko zastávka sa nachádza na križovatke ciest Žilina –
Čadca – Bystrická dolina. Taktiež sa podieľali na čistení mesta
v spolupráci s Mestským úradom Krásno. Zbierali sa odpadky,
ktoré sa separovali do vriec a odvážali na skládku.
Mgr. M. Gavenčiaková

V máji sa žiaci z elokovaného pracoviska ZŠ Krásno Kalinov v rámci turistického krúžku, zúčastnili sa akcie zameranej
na vyčistenie trasy: Most lásky – cyklotrasa – detské ihrisko
v Kalinove od odpadkov. Deti vyzbierali strmý terén od cyklotrasy po okraj rieky Bystrica, vyčistili ho od plastových fliaš,
plechoviek a iného odpadu. Šikovné deti z vychádzky prišli
unavené, ale spokojné, že pomohli prírode a skrášlili naše prostredie.

Ako lepšie separovať a žiť bez odpadkov?

najviac odpadov tvoríme v domácnosti. Čoraz viac sa hovorí o živote bez odpadkov a dávaní
veciam druhú šancu a tiež o snahe znižovať používanie plastov v domácnostiach.

Jedna ekodrogéria s čapovanou kozmetikou je i v Čadci
Kozmetika a domácnosť –
všetky prípravky, ktoré potrebujeme v domácnosti sú väčšinou v plastovom obale.
Mesačne do jednej domácnosti putuje niekoľko desiatok
fľaší so šampónmi, gélmi na
pranie, avivážou, prostriedkom na riad, okná, dlážky....

a ku každému nákupu si berieme vždy novú igelitovú
tašku. Toto všetko už nemusí
byť, ak... Taška sa dá nahradiť
krásnymi látkovými taškami,
ktoré sa dajú v prípade zašpinenia vyprať a je ich možné
používať neustále. Na ovocie
a zeleninu si zobrať taktiež lát-

kovú tašku namiesto nekonečných malých igelitových sáčkov.
Existujú obchodíky, kde
čapujú gélové prášky na pranie, aviváže, čističe na podlahy, WC, okná i tekuté mydlá,
sprchové gély. Stačí, keď si
vždy prinesiete so sebou
prázdnu plastovú fľašu, do
ktorej vám načapujú všetko,
čo potrebujete. a ceny? Sú
veľmi porovnateľné, častokrát
nižšie ako v bežných veľkých
nákupných strediskách. Plastové fľaše tak môžete používať
tiež skoro do nekonečna.
Čapované prípravky sú
väčšinou šetrnejšie aj k prírode a neobsahujú agresívne
látky znečisťujúce životné prostredie. Čapovaná kozmetika
je bez parabénov a ďalších
škodlivých látok na pokožku.

Šetrné k prírode sú napríklad
aj bambusové či papierové vatové tyčinky, ktoré sa v plastovom stave sa dlho rozkladajú v
prírode. Medzi novinky patria
aj vyrábané látkové či dokonca
háčkované tampóny na odličovanie. Mamičky začínajú
opäť baliť svoje deti do látkových plienok, pretože odpad z
jednorázových plienok je alarmujúci. je mnoho príkladov,
ako sa dá žiť bez odpadkov a
šetriť nami zničenú prírodu.
Obchodíky, ktoré používajú
jedlo na váhu, si toto jedlo môžete nabrať do vami prinesených nádob, tašiek.
Všetky zlepšováky sú
vlastne už dávno známe, používali ich naše staré mamy a
my prichádzame až teraz na
to, že to bolo najlepšie.
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Poďakovanie seniorom
Krásňan

stretnutie seniorov s vedením mesta začína byť peknou tradíciou. nebolo tomu inak ani v stredu
24. apríla 2019, keď sa už tretí rok stretáva primátor mesta so seniormi, aby im zagratuloval
k významnému medzníku narodenín, ktoré oslávili v prvom štvrťroku 2019.

Už počas príchodu pozvaných ľudí bolo vidieť na ich
tvárach, že sa na spoločné
stretnutie tešia a obľúbili si
ho.
Na úvod milého stretnutia
sa im prihovoril primátor
mesta Ing. Jozef Grapa a vyjadril úprimnú radosť z toho,
že prijali jeho pozvanie a prišli na podujatie, ktoré usporadúva mesto na ich počesť a
úcty k ich veku a životnému
dielu: „Ste generácia, ktorej
treba za všetko, čo ste pre
svoje deti a spoločnosť urobili, poďakovať. Sme vďační
za to, čo ste doteraz spravili
pre rozvoj mesta a robíte na-

Vanda Balážová
Tobiáš Slovák
Natália Košťalová
Bella Strapáčová
Rebeka Baričiková

sobáše

ďalej, či už v záujmových spolkoch, vystupovaním vo folklórnych skupinách, ale i
činnosťou v združení seniorov, alebo individuálne pri
svojich rodinných domoch,
ako aj pri výchove svojich
vnúčat a pravnúčat. Prežívajte
ďalšie dni v šťastí a zaželajme
si, aby sme sa v dobrom
zdraví zišli na takejto milej
slávnosti aj v rokoch budúcich,“ povedal primátor.
Na znak vďaky a úcty za
vykonanú prácu i podporu im
venoval primátor mesta Ing.
Jozef Grapa malý darček.
Ako býva zvykom na oslavách
narodenín sa nielen gratuluje,

MATrIKA

noví sPoluobČania
Adam Kopásek
Olívia Vavrová
Sára Kormancová
Filip Mravec
Viktória Bátorková

Matej Cvenček a Barbora Dominková
Pavol Bajcár a Michaela Šurábová
Anton Murgač a Ivana Kubalová
Marek Ševčík a Mária Lehocká
Ing. Jozef Černý a Mgr. Katarína Kuljovská

oslavuje a vyslovujú želania,
ale narodeniny sú spojené aj s
dobrou zábavou, ktorej zárukou bol ľudový rozprávač, bývalý člen dychovej kapely
Moravanka pán Franta Uher
z Lanžhota. Kultúrny program sa niesol v príjemnej atmosfére a v dobrej nálade, za
čo bol pán Uher odmenený
búrlivým smiechom a potleskom.
Stretávajme sa aj naďalej,
rozprávajme sa, tolerujme si
navzájom chyby i nedostatky,
pochváľme klady, lebo nikdy
nevieme, či nám osud dopraje
stretnúť sa aj nabudúce v
takom hojnom počte.

Filip Zbončák
Ondrej Meľo
Radovan Jakubík
Sofia Fongusová
Nina Pagáčová

navždy nás oPustili

Justína Jakubcová
Emil Brňák
Anton Murgaš
Miroslav Held
Anna Galgánková

Mária Jedináková
Milan Kľučka
Stanislav Zuzčák
Milan Kopásek
Anton Capek
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Patrónom hasičov je sv. Florián. Píše sa, že bol dôstojníkom rímskej armády.
Zomrel mučeníckou smrťou.
je vzývaný ako ochranca
pred ohňom alebo vodou,
pred neúrodou, búrkou, ale
aj suchom. Zobrazuje sa
s džbánom v ruke hasiaci
horiaci dom a v rukách má
zástavu. jeho sviatok pripadá na 4. mája.

jUBILAnTI
Máj – jún 2019
90 rokov
Mária Lahutová

85 rokov
Margita Gavlasová
Štefánia Jendrišáková
Ing. Emil Švábik
80 rokov
Viera Kuljovská
Ján Vojtík
Anton Šuráb
Justína Kopásková
75 rokov
Ester Fábryová
Jozefa Švábiková
Irena Lehocká
Mária Backová
Emil Macura
Karel Wilczek
Irena Božeková
70 rokov
Jozef Mahút
Justína Gavlasová
Jarmila Zacharová
Ing. Josef Droščin
Viera Mičutová
Mária Beňová
Margita Tvrdá
Elena Kormancová

Hasiči oslávili svojho patróna sv. Floriána

Každoročne sa členovia Dobrovoľného hasičského zboru Krásno stretávajú na sv. omši v kostole sv. Ondreja,
aby oslávili svojho patróna v slávnostných uniformách. Slávnosť sv. Floriána
je pre nich výnimočným. Dekan Marian
Vojtek spomenul, že by sa na sv. Floriána

mali obracať aj ako na ochráncu ich životov, ktoré často nasadzujú či už v boji
so živlom, alebo pri záchrane životov
iných. Hasiči svoj deň oslávili aj slávnostným obedom a spoločným posedením.
Dobrovoľný hasičský zbor patrí k najstarším a najaktívnejším spolkom v

meste. Ich história sa začala písať už v
roku 1924. V poslednom období veľa zasahovali pri požiaroch, ktoré sa v období
sucha rozmohli. Pomáhajú aj pri všetkých kultúrnych podujatiach, za čo im
ďakujeme.
ĽP

Životné jubileum 90 rokov oslávila
pani Mária Lahutová
Dňa 4. mája 2019 oslávila naša obyvateľka pani Mária Lahutová
krásne životné jubileum 90 rokov. K narodeninám prišiel jubilantke
zablahoželať okrem príbuzných aj primátor mesta Ing. Jozef Grapa s
kyticou kvetov a darčekovým košom.
„V deň Vašich vzácnych narodenín prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie
roky s istotou viedol Vaše kroky, nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech
splní každé z Vašich prianí. Milá oslávenkyňa, prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí
Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti, porozumenia
a lásky.“ Na záver milého stretnutia nechýbal ani pamätný zápis do
kroniky mesta.
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Foto: Jaroslav Velička

K nedožitým 70. narodeninám
nášho rodáka kanonika Pavla Šadláka

Tento rok sme si pripomenuli nedožitú 70-tku kanonika
Pavla Šadláka, nášho rodáka,
ktorý ako kňaz dlhé roky pôsobil v Rajeckej Lesnej a tam je
aj pochovaný. Zaslúžil sa o vybudovanie najväčšieho dreveného betlehemu na Slovensku

a tiež o to, že miestny kostol
bol povýšený na Baziliku
minor.
Ako Pavol Šadlák sám spomína vo svojom životopise, narodil sa 15. januára 1949
v Krásne nad Kysucou. Otec
Rudolf bol železničiar a mama
Mária, rodená Mihálková, väčšinou pracovala na roli a, ako
bolo vtedy zvykom, starala sa
o deti. Pavol bol najstarší z piatich detí. Do základnej školy
chodil v Krásne, neskôr sa išiel
učiť do Váhostavu v Žiline za
zámočníka – zvárača. Po ukončení učilišťa v roku 1967 chodil
na montáže a zároveň študoval
na Strednej priemyselnej škole
strojníckej v Žiline. Už vtedy
zatúžil stať sa kňazom, no
musel mať vychodené gymná-

zium, aby ho vzali na fakultu.
Popri už spomínanej strojníckej škole študoval aj na Gymnáziu v Čadci. Pracoval a popri
tom študoval vlastne na dvoch
školách. Tak získal výučný list
a dve maturity a mohol ísť študovať na Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú
fakultu v Bratislave. Po piatich
rokoch štúdia ho vysvätili za
kňaza.
Jeho prvé pôsobisko bola
Dubnica, potom prišiel za kaplána k p. dekanovi Danihelovi
do Konskej pri Rajci. Neskôr
bol správcom farnosti v Predmieri. Prišli ďalšie pôsobiská:
Hrabové, Plevník, Mikšová,
Maršová, Rašov. Po piatich rokoch odišiel za správcu farnosti
do Trenčianskej Turnej. Tam

bol sedem rokov. Napokon ho
15. februára 1990, boli práve
fašiangy, preložili do Rajeckej
Lesnej, kde už ostal natrvalo.
Kanonik Pavol Šadlák sa
rád vracal do svojho rodiska.
Stretal sa tu s rodinou a
s ľuďmi, ktorých poznal. Tu
zvyčajne aj oslavoval svoje životné jubileá. Keď sa zasa niektorý Krásňan zastavil u neho
v kostole v Rajeckej Lesnej,
hneď sa ho ujal, uhostil ho, ako
sa patrí, a porozprával sa
s ním. Mal svojich rodákov
v úcte. „Pracoval som na česť
a slávu Božiu a pre dobro a jednotu slovenského národa,“ boli
posledné slová, ktoré si zapísal.
A ešte v pamäti ostalo to jeho
typické: „Buďte veselí!“
LH

Veľkú noc sprevádzalo teplé jarné počasie

Veľkonočné trojdnie, ktoré
je pred vyvrcholením Veľkej
noci, sa aj v našej farnosti začalo Zeleným štvrtkom. Večernú omšu v kostole Sv. Ondreja celebroval dekan ICLic.
Mgr. Marian Vojtek. Počas nej
na pamiatku Pánovej večere
umyl nohy dvanástim veriacim. Počas pobožnosti zaviazali zvony vo všetkých farnostiach.

Na Veľký piatok sa konala
procesia spojená s veľkonočnou Krížovou cestou. Veriaci
putovali ku kaplnke do osady
U Gavlasa. Na púti sa zišli
stovky veriacich – obrovský
zástup ľudí. Prišli si uctiť veľkonočný sviatok. Ozývali sa
aj hlasy: „Kde je naša slávna
televízia? Asi ju nezaujímajú
podobné podujatia...“ Pútnikov na krížovej ceste viedli

naši dvaja kňazi. Sprevádzalo
ich slnečné počasie. Pri kaplnke sa všetci pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva.
Popoludní sa v kostole konala
adorácia pri Božom hrobe.
V posledný deň Veľkonočného trojdnia sa večer o pol
ôsmej konali obrady Bielej soboty – obrad svetla, liturgia
slova a liturgia Eucharistie.
Opäť sa ozvali zvony. Zvesto-

vali Veľkonočnú nedeľu, sviatok zmŕtvychvstania Ježiša
Krista. Veľké víťazstvo nad
smrťou a nádej pre všetkých
kresťanov. Skončil sa pôst,
v nedeľu sa mohol podávať
slávnostný obed. Veľká noc
potom pokračovala šibačkami
a oblievačkami. Boli plné pohody a radosti, k čomu prispelo aj teplé jarné počasie.
LH
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Veľkonočná súťaž má svojich víťazov

17. apríla 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie
súťaže „o najoriginálnejšiu selfie fotografiu“
s veľ konočným zajacom a tromi kraslicami,
ktorý zdobil jarné námestie.

Troch výhercov srdečne privítal na Mestskom úrade primátor mesta Jozef Grapa a odovzdal najmenším pekné ceny: prútený košík plný veľkonočných sladkostí, obľúbenú detskú
skladačku LEGO a to najdôležitejšie – korbáč na šibanie dievčat. Do súťaže o najkrajšiu fotografiu s veľkonočným zajacom,
ktorý zdobil námestie pred kultúrnym domom, prišlo celkom
49 fotografií a boli ocenené tieto autorky:
1. miesto: Júlia Pagáčová Čimborová s počtom 737 lajkov
2. miesto: Monika Šurabová s počtom 710 lajkov
3. miesto: Denisa Vaňovcová s počtom 447 lajkov

„Veľkonočná výzdoba na
námestí urobila radosť malým
i veľkým a vďaka nej si urobili
aj pekné fotografie. Dnes sme
ocenili troch víťazov s najväčším počtom lajkov. Veľmi na
prekvapilo, že tí najlepší mali
viac ako 700 lajkov, a potešilo
ma, že som im mohol odovzdať
pekné ceny. Ku korbáčom,
ktoré mal doteraz v opatere náš
zajko, dostali i stavebnicu
značky LEGO, s ktorou sa
môžu aktívne zahrať a rozvíjať
si tak jemnú motoriku. Rodičov
potešili veľkonočné košíky, v
ktorých majú pripravené veľkonočné vajíčka a iné sladkosti
pre šibačov, ktorí určite navštívia ich domácnosť,“ dodal pri-

mátor mesta. Tí, ktorí neuspeli, môžu vyskúšať šťastie v
novej súťaži „O najkrajšiu fotografiu“. V nej bude vašou
úlohou odfotiť čokoľvek z
nášho mesta, či to už bude
krásna panoráma, príroda,
historická pamiatka..., výber
necháme už len na vás.
Fotografovanie a zachystávanie krásnych momentov je
novodobým
fenoménom.
Popri vašich cestách mestom
určite zachyťte ten moment,
ktorý vás najviac osloví. tešíme sa na vaše fotografie.
Viac informácií nájdete na
stránke osady.mestokrasno.sk

rozlúčka s absolventmi strednej školy

Slávnostná rozlúčka absolventov v Strednej odbornej
škole drevárskej a stavebnej sa
konala v prvý júnový pondelok. Pri slávnosti im odovzdali
maturitné vysvedčenia, ocenenia za študijné výsledky, vyhodnotili aktívnú činnosť a reprezentovanie školy v rôznych
súťažiach.
V dome kultúry sa pri tejto
príležitosti stretli primátor
mesta Ing. Jozef Grapa, riaditeľ Strednej odbornej školy
PaedDr. Ján Palko a pedagógovia s jej absolventmi, rodičia a zástupcovia médií. Cenu
primátora mesta Krásno udelil primátor absolventom Vladimírovi Pastvovi z 2. Ad
triedy a Kataríne Mackovej
zo 4. B triedy za vzornú reprezentáciu mesta a školy v
odborných súťažiach na regionálnej a celoslovenskej úrovni.
Riaditeľ školy ocenil dvoch
z úspešných absolventov Mi-

roslava Grochala zo 4. A triedy
a Kristínu Lucákovú zo 4. B
triedy za vynikajúce študijné
výsledky.
Združenie rodičov a priateľov školy udelilo Cenu Rady
rodičov absolventom Samuelovi Jedinákovi a Ľubošovi Šeligovi zo 4. A triedy a Soni Bá-

torkovej zo 4.B triedy za reprezentáciu školy.
Ocenení boli aj absolventi:
Daniel Pollák, Ľuboš Šeliga,
Samuel Jedinák, Miroslav
Grochal, Dávid Krčmárik a
Patrik Baroňák zo IV.A triedy,
Vanesa Kuljovská, Soňa Bátorková, Katarína Macková,

Kristína Lucáková, Adam Vyšlan a Boris Grežďo zo IV.B
triedy, Nikola Michalisková,
Mária Kucharčíková a Vladimír Pastva z II.Ad triedy, ktorí
reprezentovali školu na rôznych súťažiach.
Mgr. Mária Gavenčiaková

Krásňan

Detský folklórny súbor sedmohlások
úspešne reprezentuje naše mesto
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Čo je hlavnou náplňou vašej
práce?
Našou víziou je naučiť deti
zmysluplne tráviť voľný čas,
prehlbovať v budúcej generácii úctu k tradíciám, naučiť
ich poznať náš regionálny fol-

klór a pozitívny postoj k našej
národnej kultúre. Jeho cieľom
je zachovať dedičstvo našich
predkov ukryté v piesňach,
obyčajach a tradíciách. Z toho
vyplýva aj náplň našej práce.
Vyhľadávame a do repertoára
pripravujeme piesne, ktoré
boli nadlho stratené a takmer
zabudnuté. Zaspievané s radosťou a od úprimného
srdiečka ich chce Sedmohlások posielať medzi ľudí, aby
ešte chvíľočku pobudli medzi
nami a prinášali rozveselenie
a potešenie na duši.
Vytvárame pásma piesní,
hovoreného slova a krátkeho
divadelného výstupu na spôsob „ľudového divadla“ z každodenného života našich
predkov.

Pripomeňte niektoré vaše
aktivity, napr. vystúpenia, úspechy...?
DFS Sedmohlások sa od
samého vzniku pravidelne zúčastňuje podujatí konaných v
Základnej škole Mládežnícka
– Mesiac úcty k starším –
Stretnutie so seniormi, Misijný jarmok, Fašiangy
i v meste Krásno nad Kysucou
– Dni mesta Krásno nad Kysucou, Svätojánsky jarmok,
Deň matiek, Stavanie a váľanie mája, benefičné koncerty.
Veľmi si vážime, že krátko
po založení súboru sme boli
prizvaní na spoluprácu pri
tvorbe živého vysielania
RTVS z nášho Kostola sv. Ondreja – „V slovenskom Betleheme“.

Hudobná skupina KoMA oslávila už 15 rokov

Hudobná skupina KoMa z Krásna nad Kysucou vznikla v roku 2003. Jej zakladajúcim členom
je eduard Koprna.

dFs sedmohlások vedie od roku 2015 Paeddr. Mária Kováčiková. Účinkujú pri mestských kultúrnych
podujatiach i v rámci základnej školy. Po súbore drevár a skupine vrabčiar patria k ďalším úspešným
foklórnym zoskupeniam. súbor má krásne kroje a veľa šikovných detí, ktoré reprezentujú naše mesto.
Kedy a ako vznikol Detský
FS Sedmohlások?
DFS Sedmohlások vznikol
v októbri 2015. Pracuje ako
záujmový útvar pri CVČ pri
ZŠ v Krásne nad Kysucou.
Vznikol z túžby odovzdať našej najmladšej generácii aspoň
čriepky z lásky k slovenskému
folklóru, ktorú mi od malička
vštepovali moji rodičia a starí
rodičia. Všetci boli vynikajúci
speváci a otec i starý otec hrávali na heligónke.
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Aké je zloženie súboru?
Členmi súboru sú deti z materských škôl a žiaci Základnej
školy v Krásne nad Kysucou.
Sú to deti, ktoré vystupujú s elánom a radosťou, ako sme mali
možnosť presvedčiť sa o tom
pri viacerých príležitostiach.
Čo vaše plány, očakávania
do budúcnosti?
Snažíme sa spracovať nazbieraný hudobný materiál,
pripravovať nové pásma, prinášať verejnosti oživené spomienky na našu minulosť prostredníctvom ľudových piesní
a zvykov. Plánujeme so súborom rôzne vystúpenia, prehliadky, slávnosti, na ktorých
chceme reprezentovať našu
školu, mesto i región.
Zhováral sa LH

Po prvých pokusoch
o tvorbu vlastných pesničiek
a niekoľkých personálnych
zmenách sa kapela ustálila
v prvom dlho fungujúcom zložení so Zuzanou Gacíkovou
na poste speváčky a Lukášom
Belešom na gitare.
Kapela sa postupne udomácňovala na slovenskej hudobnej scéne. V priebehu
ďalšej existencie sa na rôznych postoch v kapele vystriedalo niekoľko hudobníkov.
Známa je aj z účinkovania na
našich mestských podujatiach, ako napr. Dni mesta.
Od roku 2018 hlavné jadro
kapely tvorí Michaela Martykanová (spev) a Eduard Koprna
(basová
gitara,
programovanie). Obaja muzikanti aktívne spolupracujú
s rôznymi slovenskými i zahraničnými hudobníkmi.
Diskografia kapely obsahuje dva cd albumy, niekoľko
EP, singlov a videoklipov.
Debutový album kapela
KOMA nahrala so speváčkou
Zuzanou Gacíkovou v roku
2017.

Druhé CD album s názvom Dimension z roku 2015,
už so speváčkou Michaelou
Martykanovou, ktorá do kapely nastúpila v roku 2012, získal s podporou českého
hudobného vydavateľstva Vivala a rôznych tlačových a webových médií pozitívne ohlasy
na Slovensku i v zahraničí.
Z albumu vzniklo niekoľko videoklipov, z ktorých
zaujalo najmä čierno-biele
video ku skladbe Gloomy
Monday, v ktorom okrem speváčky Michaely v hlavnej
úlohe protagonuje známy
krásňanský rodák, pedagóg,
herec a divadelný režisér
Pavol Zátek. Réžie videoklipu
Gloomy Monday sa ujal Gregor Nadzam. Futuristický animovaný videoklip ku skladbe
Horror Story získal 1. miesto
v redaktorskej rade webového
magazínu Rocker v kategórii
animovaný videoklip. Ďalšia
skladba z albumu Dimension
s názvom Silent Storm vyhrala hitparádu Demovnica
Rádia FM. Niekoľko mesiacov sa tiež udržala v hitparáde

českého rádia Soundwawe.
Španielské rádio This is only
rock Radio, pre ktoré KOMA
poskytla exkluzívny rozhovor,
rotuje Silent Storm už viac
ako 4 roky pravidelne vo svojom vysielaní.
Silent Storm s bonusovou
skladbou Close your eyes
v roku 2018 znovu vydalo hudobné vydavateľstvo Sliptrick
Records z Lotyšska a grafické
štúdio Flock of Crows motion
design k nej vyrobilo nové textové video. O skladbu prejavilo tiež záujem producentské
štúdio v USA, ktoré sa venuje
výrobe krátkometrážnych filmov.
Zaujímavou skúsenosťou
pre členov kapely bolo v roku
2011 nahrávanie v priestoroch štúdia Slovenského rozhlasu v Bratislave, z ktorého
dostali pozvanie. Zo spolupráce s ostravským DJ-om
vzniklo niekoľko zremixovaných autorských skladieb
KOMA v štýle DnB. V súčasnosti Michaela a Eduard
v spolupráci s východoslovenským gitaristom Milanom Hanečákom a s pomocou
gitaristu a grafika Lukáša Beleša pracujú na hudobnej
tvorbe orientovanej na štýl
pop–rock.
Pieseň Ako motýľ je pilotným singlom z aktuálnej hudobnej produkcie KOMA.
Singel je výsledkom spolupráce členov skupiny s autorskou
dvojicou
Štefan
Svetský/Pavol Kusý, ktorí s
pôvodnou verziou skladby
prerazili na Košickom zlatom
poklade v roku 2015. Ako
motýľ v súčasnosti rotuje tiež
v slovenskom rádiovom éteri.
Z pripravovaného cd albumu
je okrem singlu Ako motýľ
zverejnená ďalšia pieseň, melancholická balada s názvom

Sanitka. Ako motýľ i Sanitka
sú spracované v pôvodnom
slovenskom znení i v anglickom jazyku.
Speváčka Michaela Martykanová v roku 2019 vyhrala
hlavnú cenu medzinárodného
hudobného festivalu ČADCAPOP.
Kapela doteraz odohrala
viac než 400 hudobných vystúpení po celom Slovensku.
Zúčastnila sa rôznych lokálnych aj celoslovenských hudobných súťaží. Jej členovia
aktívne spolupracujú pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v meste
Krásno
nad
Kysucou
a jeho blízkom okolí. Ich snahou je tiež zvýšenie príťažlivosti domácej hudobnej scény
a osloviť širšiu vrstvu populácie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Zvýšiť tiež záujem o
slovenskú amatérsku hudobnú scénu, ktorá má určite
čím prispieť do nášho kultúrneho prostredia.
cd eP
Horror Story (2014),
Loneliness (2015),
Kamarát (2016), Doctor
Doctor (2016), Gloomy
Monday (2016), Covers
Collection, vol.1 (2017),
Covers collection, vol. 2
(2018).

single
Prelud mesta (2004),
Tak iba leť (2007), Vráť sa
(2013), Eat me tonight
(2015), Silent storm
(2015), Close your eyes
(2018), ako motýľ (2019),
Sanitka (2019).

videoklipy
Vráť sa, Horror story, I am
alive, Gloomy Monday,
Lady in Black, Ten starý
dům se rozpadá.

Web: https://www.komaslovakia.eu
Facebook: https://www.facebook.com/kapelaKOMa

Aj Krásňan sa zúčastnil svetových dní
mládeže v Paname
Krásňan

Ako bolo na Svetových
dňoch mládeže v Paname?
Keď som prvýkrát zazrel plagát týkajúci sa nadchádzajúcich Svetových dní mládeže,
ktoré sa mali konať v Paname,
povedal som si, že celkom rád
by som tam išiel. Predsa len,
na SDM som predtým nebol
a cítil som, že to môže byť
dobrá skúsenosť.
Takže, keď kamarátka posledný deň pred oficiálnym
ukončením prihlasovania navrhla, že poďme, kocky boli
hodené. Prihlásili sme sa,
uhradili registračný poplatok,
kúpili letenky smer Panama a
už len čakať na deň D.
Vlastne, ešte jednu vec bolo
treba vybaviť – očkovanie.
Žltačka, brušný týfus, žltá
zimnica.
Tu, v strednej Európe,
ľudia o Paname ako krajine
príliš veľa nevedia. Niet sa
vlastne ani čomu diviť. Predsa
len, je to malá krajina veľmi
ďaleko od nás. Panama je krajina v strednej Amerike. Susedí s Kolumbiou na juhu a s
Kostarikou na severe. Zo Slovenska je vzdialená viac než
10 000 kilometrov. Ak by
niekto čakal, že v Paname
bude v januári zima, bol by na

omyle. V Paname totiž nepoznajú štyri ročné obdobia ako
tu na Slovensku. Majú len dve
– obdobie dažďov a obdobie
sucha. Obdobie sucha trvá od
decembra do apríla. Práve
počas tohto obdobia je počasie mimoriadne stabilné, neprší takmer vôbec a je veľmi
teplo. Počas nášho pobytu
sme každý deň mali slnečné
počasie a bolo veľmi horúco.
Ďalšia vec, čo nás prekvapila,
bolo, že hoci bolo slnečno,
slnko tu každý deň počas celého roka zapadá takmer rovnako a o pol siedmej už je
tma. Je to kvôli tomu, že krajina sa nachádza blízko rovníka. V krajine je oficiálnou
menou americký dolár.
Čo sa týka Panamčanov,
mali sme s nimi milú skúsenosť. Na každom rohu sa na
nás pútnikov usmievali a zdravili nás. Mali sme z nich
veľmi dobrý pocit. Väčšina
obyvateľstva sú katolíci a
zrejme aj to bol dôvod, prečo
sa tieto Svetové dni konali
práve v tejto krajine. Miernou
nevýhodou bolo, že väčšina
ľudí hovorí len po španielsky
a dokonca aj v hlavnom meste
je problém dohovoriť sa angličtinou.

Po takmer jedenásťhodinovom lete sme konečne pristáli v cieli našej cesty – v
Panama City – hlavnom
meste Panamy a dejisku Svetových dní mládeže. Akcia, na
ktorej sa (nielen) mladí katolíci stretnú ako jedna veľká rodina. Už atmosféra po prílete
na letisko naznačovala, že sa
chystá niečo veľké. Všade
bolo veľa mladých oblečených v národných dresoch,
mávajúcich vlajkami. Spievali
a usmievali sa. Úsmev bol pre
tieto dni typický. V tých
dňoch ho bolo v Paname naozaj dostatok.
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Našťastie netrvalo dlho,
kým sme si zvykli na časový
posun – v Paname býva totiž
o 6 hodín menej než na Slovensku. Na teplotný rozdiel sa
zvykalo však ešte ľahšie – ísť
z mrazivej zimy (na Slovensku boli v tom čase mínusové teploty) do teplej
Panamy, kde panovalo každý
deň viac než 30°C, na to sa
dalo zvyknúť rýchlo. Po zorientovaní sa na letisku sme
našli spoj do nášho ubytovania. Bolo to škola na okraji
hlavného mesta. Táto škola
bola miestom ubytovania
celej slovenskej skupiny (zo
Slovenska náš prišlo 200 pútnikov). Okrem nás tam však
boli aj Mexičania a iní. Ubytovanie bolo vcelku skromné.
Každý si našiel svoj kútik, rozložil karimatku, spacák a bol
zabývaný. Áno, nebol to päťhviezdičkový hotel, ale pravdupovediac, nám to vôbec
nevadilo. Myslím, že to tu
nikto ani nečakal.
Svetové dni mládeže sa začali oficiálne v utorok podvečer
svätou
omšou
s
panamským arcibiskupom.
Od stredy do piatku bol doobedňajší program podobný.
Každá krajina dostala od organizátorov pridelenú farnosť
s kostolom buď priamo v Pa-

ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 15

Krásňan
name, alebo v jej blízkosti.
Téma týchto Svetových dní
bola: „Hľa, služobnica Pána,
nech sa mi stane podľa
Tvojho slova.“ Všetci pútnici
sa vždy doobeda zoskupili
podľa národností a prebiehali
kvázi „národné dni mládeže“.
Keďže nás Slovákov nebolo
až tak veľa, slovenskí organizátori sa dohodli s tými českými a doobeda sme tak
mávali spoločné česko-slovenské katechézy. Tieto zahŕňali svedectvá pútnikov, ale
aj samotnú katechézu našich
otcov biskupov. Mottom týchto katechéz bolo dôverovať
Bohu a plniť jeho vôľu. Zo
Slovenska bol prítomný náš
žilinský biskup, otec Tomáš
Gális. Ten vo svojej katechéze
hovoril, ako on vkladal dôveru do Božích rúk, keď sa v
mladosti po svätom príjimaní
začal modlievať: „Priprav ma,
Pane, a priveď ma tam, kde
ma Ty chceš mať.“
Po národnej katechéze nasledovala svätá omša a potom
čas na obed. Obedy a večere
boli riešené formou poukážok, ktoré sme dostali od organizátorov a ktoré sme
mohli využiť vo vybraných
reštauráciách po celom
meste. Výber bol naozaj široký a bolo len na nás, na čo
sme mali chuť.
Poobede bol program voľnejší. My sme popoludnia využili na spoznávanie Panamy
City, aj keď času nebolo veľa,
pretože podvečer sa už začínal hlavný program so Svätým
Otcom,
pápežom
Františkom v centre mesta.
Vo štvrtok bolo oficiálne privítanie Svätého Otca, ktoré
bolo naplánované na zhruba
17:30. Piatok bola zas krížová
cesta s pápežom Františkom.
Víkend bol v znamení
púte. Po rannej svätej omši
sme vyrazili putovať na
miesto záverečného zhromaždenia. Toto sa nachádzala pár
kilometrov za mestom. Pri samotnom putovaní sme stretávali množstvo domácich,
ktorí boli veľmi milí a usmie-

vaví. Po tom, čo sme dorazili
na miesto a našli svoj sektor,
sme hľadali miesto na rozloženie svojich vecí. Hoci oficiálny program sa začínal až
o šiestej hodine večer a my
sme prišli na miesto pred treťou, takmer celá trávnatá plocha nášho sektora bola
obsadená. O šiestej, po privítaní Svätého Otca, sa začal
oficiálny program – večerná
adorácia. Atmosféra bola
vskutku výnimočná. Tma,
úplne ticho a desaťtisíce ľudí
na jednom mieste, ktorí prišli
za Pánom Ježišom.
Po skončení oficiálneho
programu nasledovala ešte
modlitba posvätného ruženca
a pomaly sme šli spať. Spať
sme ostávali na mieste záverečného zhromaždenia, každý
mal spacák a karimatku, a
keďže v Paname je teplo aj
cez noc, bolo to vcelku v pohode. Ráno o ôsmej hodine
sa začala posledná oficiálna
časť programu SDM – záverečná svätá omša s pápežom
Františkom. Keďže SDM boli
v Latinskej Amerike, kde sa
zväčša hovorí po španielsky, a
keďže väčšina pútnikov bola
práve odtiaľto, nie je prekvapivé, že svätá omša bola v španielčine. Hoci základné
modlitby sme mali po španielsky k dispozícii, kázeň tam
nebola. A keďže nie sme takí
dobrí v španielčine, vymysleli
sme to jednoducho. Cez inter-

net sme počúvali slovenský
preklad v rádiu Lumen. Síce
vysielanie bolo oneskorené o
pár sekúnd oproti realite pred
nami, ale to nám až tak neprekážalo. Podľa niektorých
zdrojov bolo na tejto záverečnej svätej omši viac než 700
000 pútnikov z celého sveta,
najviac však práve zo Strednej
a Južnej Ameriky. Napriek takému vysokému počtu sa celé
podujatie obišlo bez nepríjemných momentov. Nezaznamenali sme žiadne veľké
tlačenice, krádeže, žiadnu
opitú mládež či iné nepríjemné momenty.
V nedeľu pred obedom sa
teda oficiálny program SDM
skončil. Avšak, keďže my sme
mali letenky až na štvrtok, mali
sme ešte pár dní na spoznávanie tejto úžasnej exotickej krajiny. Videli sme toho naozaj
veľmi veľa. Okrem prehliadky
samotného hlavného mesta,
ktoré kombinuje stredovekú
španielsku architektúru s modernými mrakodrapmi, sme
stihli aj návštevu blízkeho dažďového pralesa, najväčšieho
obývaného sopečného krátera
na svete, či návštevu najväčšej
atrakcie Panamy – panamského kanála.
Panamský kanál sa považuje za jeden z novodobých
divov sveta. Je to v podstate
vykopaná vodná cesta krížom
cez strednú Ameriku, ktorá
skracuje plavbu nákladným

lodiam o viac než 10000 kilometrov. Hoci je jeho dĺžka len
80 kilometrov, táto cesta trvá
lodiam viac než 11 hodín.
Priemerná cena za prejazd
lode je 150 000 dolárov a najvyššia cena, ktorá bola zaplatená za prejazd kanálom, bola
375 000 dolárov! Zaujímavosťou je aj to, že tento poplatok
sa platí vždy výhradne v hotovosti a pre prejazd kanálom je
treba sa objednať jeden rok
vopred! Výhodou prejazdu kanálom je, že lode ušetria približne 10 dní cesty, ktoré by
inak museli stráviť oboplávaním celej Južnej Ameriky.
Tento kanál prináša Paname
do štátneho rozpočtu viac než
2 miliardy amerických dolárov.
Som rád, že som mal tú
možnosť zažiť tento projekt.
Svetové Dni sú totiž unikátnym zážitkom. Okrem poznávania cudzej krajiny a iných
ľudí majú totiž aj duchovnú
pridanú hodnotu. SDM sú
prvom rade stretnutie s
Pánom Bohom a inými mladými katolíkmi a našou veľkou kresťanskou rodinou.
Ďalšie Svetové dni sú síce až
v roku 2022, ale aspoň je viac
času sa na ne tešiť! A navyše
Lisabon je predsa len o niečo
bližšie než Panama. :)
Lukáš Falát
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Vzpierači vybojovali majstrovské tituly
Krásňan

na majstrovstvá slovenska mladších žiakov,
ktoré sa konali v družstevnej pri Hornáde,
pricestovalo aj desať pretekárov z Krásna.
súťažilo sa v trojskoku, hode dvojkilovou loptou, v trhu a nadhode technickom.

Pre Jozefa Filípeka, ktorý
štartoval v kategórií do 35 kg,
to boli prvé majstrovstvá Slovenska. Mladík z Krásna pri
svojom debute na majstrovstvách zaznamenal tento
výkon: trojskok 460 cm, hod
dvojkilovou loptou 490 cm, trh
14 kg a nadhod 18 kg. Výkon
151 sinclearových bodov vyniesol Filípekovi 5. miesto.
Druhá a jediná zástupkyňa
klubu medzi dievčatami Viktória Madajová štartovala v kategórií do 45 kg. Viktória sa
blysla bravúrnym výkonom:

trojskok 600 cm, hod dvojkilovou loptou 660 cm, trh 22 kg a
nadhod 30 kg. Nedala súperkám šancu a výkonom 203
sinclearových bodov vybojovala
titul majsterky Slovenska.
V kategórií do 39 kg hájil
farby klubu Radko Maslík. Ten
zaznamenal tieto výkony: trojskok 590 cm, hod dvojkilovou
loptou740 cm, trh 22 kg a nadhod 34 kg. Skvelý výkon vyniesol klubu z Krásna druhý zlatý
kov.
V kategórií do 44 kg štartovali až traja pretekári Krásna.

Ako prvý sa predstavil Jakub
Rábik, ktorý predviedol tieto
výkony: trojskok 470 cm, hod
dvojkilovou loptou 580 cm, trh
22 kg a nadhod 28 kg. 170
bodov sinclearových bodov stačilo Jakubovi na konečné 9.
miesto. Marko Ďurčan skončil
na 2. mieste výkonom 240 sinclearových bodov (trojskok 660
cm, hod 850 cm, trh 31 kg a
nadhod 37 kg). Bol to celkovo
tretí najlepší výkon celej súťaže.
Posledný z družstva Miroslav
Škrobian si podal bravúrny
výkon a vyhral túto kategóriu
výkonom 271 sinclearových
bodov (trojskok 610 cm, hod
dvojkilovou 800 cm, trh 45 kg
a nadhod 55 kg).
V kategórií do 49 kilogramov reprezentoval klub René
Nekoranec, ktorý zaznamenal
tieto čísla: trojskok 550 cm,
hod dvojkilovou loptou 810 cm,
trh 37 kg a nadhod 46 kg.
Tento výkon 243 sinclearových

bodov zaznamenali dvaja pretekári. Keďže René štartoval ako
druhý v poradí, skončil na 2.
mieste.
Dominik Jedinák štartoval v
kategórií do 55 kilogramov.
Svojím výkonom (trojskok 470
cm, hod dvojkilovou loptou 710
cm, trh 30 kg a nadhod 37 kg)
nedal súperom šancu a vyhral
získal zlatý kov.
Branislav Adámek bojoval v
kategórií do 61 kg. Výkonom
trojskok 560 cm, hod dvojkilovou loptou 840 cm, trh 36 kg a
nadhod 50 kg si zaručil prvé
miesto.
Daniel Kimák štartoval
medzi chlapcami nad 61 kg.
Pre Daniela to bol krst ohňom,
veď absolvoval vôbec prvú
súťaž. Výkonom trojskok 370
cm, hod dvojkilovou loptou
490 cm, trh 16 kg a nadhod 23
kg skončil na 7. mieste. Vzpierači z Krásna získali spolu päť
zlatých a dve strieborné medaily.

viacero záujemcov o tento krúžok.
Deti v krátkom čase dokazujú, že majú schopnosti sa
ďalej rozvíjať, zúčastňovať sa
na rôznych súťažiach a reprezentovať naše mesto pri špor-

tových aktivitách. ako prisľúbil
primátor mesta jozef Grapa: „
Keď bude dostatočný záujem o
gymnastiku, snahou mesta
bude vytvoriť vhodné podmienky so základným vybavením pre jej fungovanie. Pribudli
pre gymnastov a gymnastky aj
dve kladiny a hrazda, kde môžu
zdokonaľovať
gymnastické
prvky."
Vďaka trénerom a nadšencom na čele s jánom Drahňákom sa im podarilo vybaviť i
ďalšie športové pomôcky, a tak
telocvičňa praská vo švíkoch.
je radosť sa pozerať na päť –
šesťročné deti, čo všetko dokážu predviesť na kladine či žinenke.

Gymnastika pritiahla množstvo detí

Podľa súčasných zistení pedagógov či rôznych odborníkov
sa všetci zhodli na tom, že
mladí ľudia majú málo pohybu
a predpísaným hodinám telesnej výchovy sa zámerne vyhýbajú. ale v Krásne sa tieto
tvrdenia nepotvrdili. Mesto vytvára vhodné športové podmienky pre futbal, vzpieranie,
cyklistiku, tenis či hokej a spoločne sme so športovými nadšencami
otvorili
krúžok
športovej gymnastiky. Skúsené
trénerky mali záujem rozvíjať
gymnastiku od tých najmenších a vybrali si práve naše
mesto za predpokladu, že im
vytvorí vhodné podmienky na
ich prácu. Gymnastika je vše-

stranný šport telesných cvičení, rozvíja pohybové zručnosti a prilákala nesmierne veľa
malých detí a rodičov nielen z
nášho mesta, ale i okolitých
obcí. Žiaľ, z kapacitného hľadiska sme museli odmietnuť
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