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Deň detí 
v našom 

meste
V tomto roku bolo na sviatok
všetkých detí v našom meste
veselo. Deti sa tentokrát
veľmi tešili, pretože sa mohli
spoločne hrať, osláviť svoj
sviatok so svojimi kamarátmi
a spolužiakmi. Primátor
deťom všetkých škôl priniesol
slad ké darčeky. Reportáž 
z tohto dňa vám prinášame
na str. 5.

Stavanie a váľanie májov je nielen
jedno z našich obľúbených podujatí,
ale tiež tradičný zvyk, ktorý vykoná-
vali aj naši predkovia. Zanechali
nám ho aj nám. Stavanie mája bolo
prvým tohtoročným podujatím,
ktoré sa v rámci uvoľňovania epide-
mických opatrení v našom meste 
konalo.  Viac sa dočítate na str. 4.

Na začiatku letnej sezóny: Nová služba pre obyva-
teľov i návštevníkov – Výpožička bicykloV

V tomto čísle:
– Práce a rekonštrukcie v meste
– Pozvánka do múzea
– Seriál Rodáci: Detstvo U Grapy
– Krížová cesta vytvorená z pred-

metov, ktoré slúžili predkom
– Duchovné slovo
– Za Jozefom Murínom 
– Tajomstvá našich lesov
– V Krásne chránime životné 

prostredie
– Šport v meste: úspešní vzpierači

V „mesiaci lásky“ 
zdobil naše 
námestie máj

Bikesharing má veľký vý-
znam najmä preto, lebo
mesto disponuje vybudo-
vanou cyklotrasou z kaž-
dej strany a ku všetkým
dôležitým objektom. 
K dispozícii máme 40
kusov bicyklov, ktoré si
môžu občania i návštev-
níci mesta zapožičať. Roz-
miestnené budú na piatich
miestach: Kalinov, zdra-
votné stredisko, námestie
pred kultúrnym domom,
pošta, železničná stanica.

www.verejnybicykel.sk
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Milí krásňania,

blíži sa leto a s ním aj čas oddychu 
a dovoleniek. Prežite ho najmä 
v zdraví, na spoločných dovolenkách
alebo na jednoduchých prechádzkach
našou prírodou.

Aj keď nám to situácia ešte plne neumožňuje, veľmi
radi by sme sa znova stretávali. Viacerí z vás mi spo-
mínajú, telefonujú, ako veľmi im chýbajú spoločné
stretnutia. Aj preto by som chcel v blízkej budúc-
nosti navštíviť našich najstarších jubilantov. Poďako-
vať im za všetko, čo pre nás urobili.
Už aj ja sám ako dedko mám po stretnutí so škôl-
kármi a školákmi radosť, že nám rastú šikovní nasle-
dovníci. Keď vidím radosť v detských očiach, napĺňa
ma to silou a motivuje naďalej pracovať tak, aby sa
naše deti a vnúčatá mali dobre. Teším sa tiež, že
budem môcť čoskoro na úrade privítať našich 
najmladších spoluobčanov – Krásňanov.

Na konci leta sme sa spolu stretávali na tradičných
Dňoch mesta. V tomto roku oslavuje Krásno nad 
Kysucou 20. výročie udelenia štatútu mesta. Pevne
verím, že nám to pandemická situácia dovolí a bu-
deme môcť toto výročie spoločne osláviť.

S úctou a želaním všetkého dobrého

Jozef Grapa, Váš primátor

poZVÁNka Do kysuckého MúZea

Od 2. mája 2021 je Vlastivedné múzeum v Krásne nad
Kysucou po rekonštrukcii znovu otvorené pre širokú 
verejnosť. Od roku 2019 prebiehala intenzívna obnova
priestorov, ktoré boli poškodené vodou. Opravy si vy-
žiadala strecha, strop, steny a menili sa aj okná a vcho-
dové dvere. Novinkou je bezbariérový prístup. 
Vo februári 2021 rozšírila expozičné priestory múzea
nová nosná konštrukcia, na ktorej je v súčasnosti sprí-
stupnená výstava s názvom Socialistické Kysuce alebo
Takto sme žili... 

Stále expozície: 
kysucká odysea – od pravekých ľudí po astronautov
Expozícia s dominantou napodobeninou mamuta 

v životnej veľkosti, prezentuje dejiny Kysúc od najstar-
ších lovcov mamutov, cez vek Juraja Turzu až po storo-
čie kozmických letov. 

cesta do stredu Zeme
Geologická expozícia prezentuje ojedinelú mineralo-

gickú zbierku, štylizovanú do dobrodružného putova-
nia do hlbín Zeme na základe známeho románu Julesa
Verna. Tento rok ubehlo 60 rokov od prvého letu do ves-
míru. Ak navštívite múzeum v Krásne nad Kysucou 
s deťmi, tak sa každé z nich môže podieľať na vytvorení
veľkorozmerného obrazu na tému Vytvorme si svoj 
vesmír. 

Múzeum je návštevníkom sprístupnené denne počas
pracovných dní od 8. do 16. hodiny, v nedeľu od 10. do
16. hodiny. (EK)

Fontána je nielen architektonickým prvkom, ale aj 
dominantou nášho mesta a námestia pred kultúrnym
domom a mestským úradom. Je riešená ako kamenný
kvet v tvare veľkej slzy vody. Špička slzy akoby návštev-
níka smerovala na kruhové námestie. Fontána v noci
svieti a vytvára príjemnú atmosféru. Plány námestia 
s fontánou boli pripravené v roku 2007 a námestie bolo
slávnostne sprístupnené počas Dní mesta v roku 2011.

Zamestnanci mestského podniku fontánu dôkladne
vyčistili, zreparovali a hasičskou cisternou ju napustili
kysuckou vodou.

„Minulý rok nám epidemiologická situácia a vládne
opatrenia nedovolili spustiť fontánu, tento rok je tomu
inak, je opäť v prevádzke a zdobí naše mesto,“ uviedol
primátor.

Krásno nad Kysucou zdieľa ekolo-
gickejší spôsob života a nezabúda
ani na prírodu, ktorá je nevyhnut-
nou a neoddeliteľnou súčasťou ľud-
ského bytia. Šikovné ženy z
mestského podniku zrealizovali ne-
zvyčajnú kvetinovúvýsadbu. Vedľa
chodníka smerom k mestskému
úradu vysadili pestrofarebné maco-
šky v tvare symbolickej dvadsiatky.
Kvety sme dostali od sponzora a
patrí mu za to poďakovanie. 

Tento rok si mesto Krásno nad
Kysucou pripomenie významné ju-
bileum – dvadsaťročnicu od získa-
nia štatútu mesta. Zeleň bola
upravená aj pri parkovisku vedľa
farského kostola sv. Ondreja a v ďal-
ších častiach mesta.

prebieha rekonštrukcia miestnych komunikácií

svietiaca fontána na námestí 

Mesto skrášľuje
kvetinová výzdoba

Dňa 19. mája 2021 sa začala asfalto-
vať Lazná ulica a budú nasledovať
ďalšie mestské komunikácie, podľa
plánovaného harmonogramu.

„Náročnosť prác pri asfaltovaní je
v tom, že v súčasnosti úraduje ne-

stále počasie. Dodávatelia majú na-
plánované práce na niekoľko týžd-
ňov dopredu a ak sa počasie pokazí,
musia ísť na druhý deň do inej obce,
alebo na iné dohodnuté miesto. Späť
sa vrátia až vtedy, keď budú mať
opäť plán prác v Krásne nad Kysu-

cou. Mesto má v úmysle poškodené
cesty upraviť, odstrániť niektoré
chyby, ktoré na komunikáciách pre-
trvávajú, či už je to vybudovanie od-
vodňovacích rigolov, zatrubnenie 
a ďalšie havárie, ktoré znepríjem-
ňujú život občanov, ktorí bývajú 
v dotknutých miestach,“ povedal
primátor Jozef Grapa.

Jednou z výhod bude jednodu-
chšia údržba ciest cez zimné obdo-
bie pre naše mechanizmy a najmä
na jar a jeseň už nebudú mláky pred
rodinnými domami. 

S asfaltovaním sa bude pokračo-
vať podľa vývoja a ďalších kapacit-
ných možností dodávateľa až 
do jesene. Veríme, že sa podmienky
čoskoro zlepšia nielen pre vodičov
motorových vozidiel, chodcov 
a cyklistov, ale k spokojnosti nás
všetkých.

Práce na ceste prebiehajú na Les-
níckej ulici a asfaltovalo sa aj na kri-
žovatke Rázcestie a v časti Zákysučie
Uhliská.

Nový koberec na Laznej ulici

Foto 2x: Barbora Potočárová
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pripomenuli sme si tradíciu májov

Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších
darov, ktoré v živote môžeme dostať.

Prvý deň v mesiaci jún sa spája s oslavou Dňa detí. 
V meste sme si pripomenuli tento sviatok aj napriek
pandemickým opatreniam.

„Keby sa ma Boh spýtal, ktorú časť života by som
chcel prežiť ešte raz, bez váhania by som odpovedal, že
roky, kedy naše deti boli malé. Dnes som s radosťou 
zavítal do Základnej školy Mládežnícka a materských
škôl, aby som obdaroval naše deti malým darčekom. 
Aj keď viem, že to nenahradí kultúrne podujatie, ktoré
sme zvykli organizovať pri príležitosti tohto sviatku,
verím, že tento sladký balíček bude malou náhradou.

S niektorými detičkami sme sa stretli i na ihrisku 
s umelou trávou, kde im pani učiteľky prichystali pekný
športový program. Chvíľu som ich pozoroval a uistil
som sa, že nám tu vyrastá nádejná mladá generácia
športovcov. Do aktivity futbalu sa zapojil aj môj vnúčik
a musím priznať, že si rolu starého otca veľmi užívam.

Milé deti, prajem Vám z celého srdca veľa zdravia,
veľa dobrých kamarátov, aby ste si užívali bezstarostné
detstvo, lebo jeho hodnotu pochopíte, až keď vyra-
stiete,“ povedal primátor Jozef Grapa.

Úloha rodiča je poslaním. Je to asi tá najdôležitejšia
a najzodpovednejšia vec pri výchove dieťaťa. Preto si
vychutnávajme spoločné chvíle s našimi deťmi. Keď ich
bezprostredne držíme za ruku. Pri čítaní rozprávok ich
naučme rozoznávať dobré od zlého, učme ich k statoč-
nosti, k čestnosti a vštepujme im bezpodmienečný
pocit lásky, lebo si to zaslúžia všetky deti. Dieťa je 
naplnením života, jediná skutočná hodnota, čo po nás
zostane...

Deň detí
S príchodom mája, mesiaca lásky, pri-
chádza aj zvyk stavania májov, ktoré sú
symbolom príchodu jari, obnovujúcej
sa prírody a lásky. Na Slovensku máje
stavajú ako okresané stromy mládenci
pred 1. májom pred tie domy, kde je
súca dievka na vydaj.Stavia sa tiež
jeden ústredný máj pre obec alebo
mesto. V Krásne nad Kysucou sa 
dodržiava aj tradícia bozku pod roz-
kvitnutou čerešňou.

Vďaka uvoľneniu pandemických na-
riadení sa v piatok 30. apríla 2021
uskutočnilo stavanie mája pred budo-
vou mestského úradu. Postavili ho čle-

novia DHZ Krásno nad Kysucou spolu
s primátorom mesta Ing. Jozefom Gra-
pom. O hudobný a spevácky doprovod
sa postarala Folklórna skupina Vrab-
čiar. Celý mesiac sa máj vypínal 
do výšky pred mestským úradom. 

V piatok 28. mája prišiel čas na jeho
zvalenie a symbolické ukončenie jari 
a príchodu leta. 

„Po dvoch rokoch som si opäť mohol
obliecť tento ľudový kroj. Verím, že váľa-
nie mája signalizuje lepšie časy pre kul-
túrne akcie, lebo tradície sú ako stromy
späté s koreňmi zeme,“ povedal primá-
tor Jozef Grapa počas podujatia Váľa-

nie mája. K spríjemneniu piatkovej 
atmosféry prispela spevom opäť 
domáca folklórna skupina Vrabčiar 
a máj zvalili naši dobrovoľní hasiči.

Mesiac máj bol výdatný na chladné
počasie a zrážky, preto veríme, že sa
aspoň jedna pranostika vyplní a padne
na úrodnú pôdu. (JK)
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Rodáci Detstvo U Grapy

„V domčeku U Grapy sa mama narodili v roku 1898,
zomreli ako 92 ročná, mali 42 vnúčat a 42 pravnúčat.
Zostalo nás 10 súrodencov, 2 zomreli. Prezident nám
vtedy poslal 100 korún. Bratia hrali na heligónky, všetci
siedmi, rada som s nimi spievala. Preto mi ľudová pie-
seň utkvela v pamäti. 

Keď som pracovala v školskej kuchyni, prišiel Leopold
Kulich, že chce založiť folklórnu skupinu, ma to pote-
šilo. Dali nám ušiť biele kroje a vystupovali sme 
v Ochodnici. Ženy, čo spievali v skupine boli, od Ma-
cury, od Vlčova, Sýkorov, Vaní... Doktor Pavčík nás
potom viedol, bolo nám veselo. Keď mal môj najmladší
syn 7 rokov, začali sme chodiť aj po vystúpeniach. Moja

mama a manžel mi boli oporou, keď sme chodili aj 
na viac dní. Na vystúpenia ma obliekala moja mama.
Skúšky sme mávali každú nedeľu po svätej omši. 

V Banskej Bystrici sme boli v 1986 natáčať platňu, na-
táčal nás Svetozár Stračina. Boli sme najlepšie pripra-
vené a dostali sme pochvalu. Tam ma vybrali začínať
piesne a odvtedy do konca môjho pôsobenia v skupine
som robila predníčku. Blízke mi je pásmo Odchod 
do Ameriky, kde som hrala mamu, ktorá vyprevádza
syna do Ameriky. Moja mama to zažila. Jej otec 
s mamou a bratom odišli žiť do Ameriky. Mali tam ťažký
život. Moja mama bola vtedy už vydatá a ostala žiť 
v Krásne nad Kysucou. Tak ako aj ja.“

Speváčka a dlhoročná členka Ženskej folklórnej skupiny MÁria kopaskoVÁ,
roDeNÁ ŠustekoVÁ, si rada zaspieva len tak pre radosť. Na spev si nájde čas
v každej chvíli. Pracovala v školskej jedálni základnej školy, usmiatu pani 

Marišku si pamätáme všetci z našich školských čias. Vyrastala v osade U Grapy spolu
so svojimi rodičmi a deviatimi súrodencami. V rodine sa zachovávali tradície po celý
rok. Ťažký život vysoko v horách ju naučil odolnosti, láske k prírode a hlavne k pies-
ňam. Dobrá nálada ju sprevádzala v každej práci. Vydala sa a mala 4 deti – dve dcéry
a dvoch synov, má 9 vnúčat a onedlho aj 3 pravnúčatá. Od Grapy sa odsťahovala do
centra Krásna a prežila tu celý život. V Ženskej folklórnej skupine spievala od jej
vzniku až do nedávna, celých 38 rokov. Spev sa stal jej koníčkom a zaznačila mnoho
tradičných krásňanských piesní. V septembri roku 2016 si prebrala Cenu mesta
Krásno z rúk primátora Jozefa Grapu počas osláv Dni mesta. (ĽP)

Pri udelení Ceny mesta 
Krásno, 2016

Letecký pohľad na osadu U Grapy

Počas osláv 40. výročia založenia 
FS Vrabčiar v septembri 2017

Rodný dom U Grapy

Dňa 26. mája 2021 sa slávnostne spustil Bikesharing za
účasti Ing. Matúša Digu (business developera spoloč-
nosti Antik Telecom), primátora mesta Krásno Ing. 
Jozefa Grapu a poslancov mestského zastupiteľstva.

Požičovňa bicyklov alebo bikesharing, jej hlavnou
myšlienkou je poskytovať bicykle za prijateľnú cenu na
krátke trasy v mestských oblastiach. „Zdieľanie bicyklov
sme plánovali zaviesť už minulý rok, ale pre obmedze-
nia vyplývajúce z pandémie a problémy s ňou spojené
nám to nebolo umožnené. Bikesharing má veľký 
význam najmä preto, lebo mesto disponuje vybudova-
nou cyklotrasou z každej strany a ku všetkým dôležitým
objektom. Cyklotrasa smeruje k mestskému úradu,
pošte, kostole, vedie popri ZŠ, železničnej stanici, ale
nachádza sa aj v blízkosti priemyselného parku. Pretína
sídlisko Struhy i novú výstavbu bytových a rodinných
domov v Zákysučí. Práve teraz je vidieť koncepciu 
budovania cyklotrasy, alternatívnu dopravu pre cyklis-
tov,“ uviedol primátor Jozef Grapa.

K dispozícii máme 40 kusov bicyklov, ktoré si môžu
občania i návštevníci mesta zapožičať. Rozmiestnené
budú na piatich miestach: Kalinov, zdravotné stredisko,
námestie pred kultúrnym domom, pošta, železničná
stanica.

Pred použitím bicykla je potrebné sa zaregistrovať 
a stiahnuť do mobilu aplikáciu s názvom AntikSmart-
Way. Bikesharing sa môže využívať len v katastri Krásno
nad Kysucou, po cyklotrase smerom na Dunajov 
a po Oščadnicu. Mimo katastra sa bicykel zablokuje 
a nebude funkčný. Prevádzkovateľom bikesharingu je
spoločnosť ANTIK Telecom v spolupráci s mestom
Krásno.

Voľný bicykel nájdete prostredníctvom mapy v apli-
kácii. Pri samotnej výpožičke prostredníctvom apliká-
cie si načítate QR kód, ten odomkne zámok bicykla. 

Po vašej jazde, zámok manuálne uzamknete a tým sa
skončí minútová tarifikácia. Aby ste si boli istí, že sa
vám podarilo zámok zamknúť a neplatíte za jazdu ďalej,
zariadenie pípne a informáciu uvidíte aj v mobile. Pod-
mienkou využívania služby je bicykel po skončení jazdy
odparkovať na vhodnom viditeľnom mieste, aby neza-
vadzal na chodníku alebo neblokoval cestu.

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej
stránke www.verejnybicykel.sk

Bikesharing 
alebo výpožička verejných 
bicyklov aj v našom meste

Foto: Jaroslav Velička



I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť:
„Na plastike prvého zastavenia krížo-
vej cesty sú použité časti starej váhy.
Váhy symbolizujú súd Piláta, ktorý vy-
niesol nespravodlivý rozsudok.“

II. Pán Ježiš berie kríž na svoje ple-
cia: „Tŕňová koruna ukutá zo starých
drôtov symbolizuje utrpenie i poníže-
nie Krista, ktorý vypína sily, aby
mohol niesť kríž.“

III. Pán Ježiš padá prvý raz pod
krížom: „Ježiš nevládze uniesť kríž,
padá pod ním. No nazbiera sily 
a dvíha sa zo zeme. Tŕňová koruna mu
túto strastiplnú cestu ešte sťažuje.“

IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou
matkou: „Do tvaru srdca ukuté dve
podkovy symbolizujú lásku matky 
a syna, silnejšiu ako bolesť.“

V. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu
Ježišovi niesť kríž: „Spojené ohnivká
reťaže symbolizujú pomoc pri nesení
kríža. Ježiš, Boží Syn, prijal pomoc 
od obyčajného človeka.“

VI. Veronika podáva Pánu Ježišovi
ručník: „Kovové časti motýk predsta-
vujú ťažkú fyzickú prácu, ktorú vyko-
návali hlavne ženy. Na hlavách mávali
šatky. Jednou zo žien bola Veronika,
sňala si z hlavy
šatku, aby 
Kristovi utrela
tvár.“

VII. Pán Ježiš padá druhý raz 
po krížom: „Váha kríža sa pri druhom
páde zdvojnásobila...“

VIII. Pán Ježiš napomína plačúce
ženy: „Hák zo žeriavu, ktorý uniesol
veľmi ťažké náklady, je prekutý 
na krehkú ľudskú slzu.“

IX. Pán Ježiš padá tretí raz pod krí-
žom: „Koľko musel Kristus vytrpieť 
a koľko pádov zažiť pre naše spase-
nie? Ťarchu kríža, ktorý nesie vysilený
Kristus, symbolizujú ťažké tri kríže.“

X. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty:
„Nielen bolesť, ale aj potupenie...
Puknutý kríž symbolizuje obnaženého
a potupeného Ježiša.“

XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž:
„Ježiša s tŕňovou korunou na hlave
prenikla ďalšia bolesť. Aká zvrátená
môže byť ľudská zloba...“

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera:
„Reťaz pevne prikovaná ku krížu – Kri-
stus navždy spojený s krížom.“

XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža:
„Srdce Panny Márie zostalo bolestne
spojené s krížom, na ktorom zomrel
jej Syn.“

XIV. Pána Ježiša pochovávajú:
„Ježišovi najvernejší ukladajú jeho
telo do hrobu. Staré časti motyky
symbolizujú ženy plačúce nad hro-
bom. Ťažké železo symbolizuje váhu
ťažkej skaly hrobu.“

Jednotlivé výjavy krásňanskeJ krížoveJ cesty sú vytvorené zo  starých predmetov, ktoré v minulosti slúžili našim predkom pri práci.

kamenné zastavenia navrhol a výjavy krížovej cesty vytvoril architekt a sochár Ing. stanislav Mikovčák.
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Narodení

Eliška Valeková, Leonardo Poštek, Emma Blaj,  Sofia Zátorská, Kristína Ficková, David Drahňák,
Timea Suriaková, Tobias Koňušiak, Ester Falátová

úmrtia

Pavlína Čimborová, Rudolf Brhel, Mária Kubicová, Jozef Murín, Vincencia Hornišová, 
Marian Viležinský, Vladimír Macura, Jaroslav Gašperák, Zuzana Mičicová, Jozef Kašuba, Ján Capek,
Jozef Baláž, Ľudmila Pecková, František Škorvánek

sobáše

Daniel Polakovič a Erika Malíková, 
Michal Žák a Silvia Šusteková, 
Tomáš Gomola a Gabriela Pošteková

Matrika Máj – Jún 2021

Za Jozefom Murínom st.

Jozefa Murína netreba osobitne
predstavovať. Patril medzi vý-
znamné osobnosti nášho mesta. Pô-
sobil ako pedagóg, ale ľudia ho
poznali ako dlhoročného vedúceho
FS Drevár Krásno nad Kysucou. Žiaľ,
museli sme sa s ním nedávno rozlú-
čiť. Mnohí však budú na neho určite
ešte dlho spomínať a čerpať z jeho
práce, ktorú zanechal.

Jozef Murín sa narodil 15. októbra
1951 v Oravskej Lesnej. Vyučil sa za
stolára v Turanoch. V roku 1976 sa
zapísal na diaľkové štúdium na
Strednú priemyselnú školu dre-
vársku v Spišskej Novej Vsi a získal

na nej maturitné vzdelanie. Po
ukončení stredoškolského štúdia
začal pracovať v Kysuckých drevár-
skych závodoch v Krásne nad Kysu-
cou. Tu sa stal pedagógom praktic -
kého odborného výcviku na Stred-
nom odbornom učilišti drevárskom.
Pôsobil ako zástupca riaditeľa pre
praktické vyučovanie. V rokoch 2000
– 2001 absolvoval vysokoškolské štú-
dium na Univerzite Mateja Bela
v Banskej Bystrici v odbore majster
odbornej výchovy.

Vždy mal rád ľudové umenie a fol-
klór. To ho viedlo k založeniu Fol-
klórneho súboru Drevár v  roku
1976, kde potom aktívne pôsobil.
V súbore stretol svoju osudovú lásku

a  neskôr manželku Vierku. Mal
s ňou tri deti – Eriku, Jozefa a Ma-
reka. Na začiatku osemdesiatych
rokov minulého storočia sa stal ve-
dúcim súboru a  jeho zásluhou sa 
folklórne teleso vypracovalo medzi
najznámejšie na Slovensku. 
Folklórny súbor vystupoval doma
i v zahraničí. Precestovali skoro celý
svet, kúsok Kysúc zaniesli do Mexika
či Juhoafrickej republiky. Jeho 
vedúci za svoju činnosť v roku 2011
získal Pamätnú plaketu predsedu 
Žilinského samosprávneho kraja
a v roku 2016 Ocenenie primátora
mesta Krásno nad Kysucou za rozvoj
kultúry a tradícií v meste.

Ako nám Jozef Murín na našom

stretnutí zhruba pred rokom pove-
dal, prvé vystúpenie, ktoré súbor
mal po svojom vzniku, sa uskutoč-
nilo 1. mája 1997. Osud tak chcel, 
že presne v tento deň, teda v sobotu 

1. mája, sa s jeho vedúcim rozlúčila
najbližšia rodina aj my ostatní. 
Odišiel folklorista telom i  dušou.
Česť jeho pamiatke!                      (LH)

Pôsobenie Vin-
cencie Horni-
šovej v škol -
stve v našom
meste je späté
aj s novým
areá lom zá-
kladnej školy,
ktorú dali do
prevádzky na začiatku sedemdesia-
tych rokov minulého storočia. Vtedy
do nášho mesta prišli viacerí ďalší
učitelia z iných krajov Slovenska.
Pani učiteľku Horni šovú si žiaci
hneď obľúbili, bola otvorená, plná
elánu a nových plánov. Okrem
iného sa venovala aj literárnej
tvorbe – písala poéziu, ale tiež
krátku prózu. Bola taká doba, že uči-
telia mali viac času na voľné chvíle.
A tak si v škole zriadili literárny krú-
žok. Stretali sa na ňom učitelia – 
literáti a čítali si svoje práce, ktoré
napísali. Posielali ich do literárnych
časopisov. Podobne sa venovali aj
svojim tvorivým žiakom.

V škole vyučovala zemepis a deje-
pis. Písala školské kroniky a spolu 
s učiteľom Dušanom Čuntalom
viedla divadelný krúžok. Dejiny
nášho mesta ju vždy zaujímali, po-
máhala pri archeologickom vý-
skume, ktorý prebiehal v Krásne 
v roku 1966, pod vedením archeo-
lóga Antona Petrovského-Šichmana
a pomáhala pri tvorbe knihy Krásno

nad Kysucou prechádzky storo-
čiami. Snažila sa zachraňovať stopy
našej histórie, spomeňme zachrá-
nený kríž pri osade Vyšné Vane. 
Žiakov pútavo učila o veľkých osob-
nostiach histórie.

Narodila sa 12. marca 1937 v Ži-
line. Do Krásna nad Kysucou prišla
učiť v roku 1955. Vydala sa za Krás-
ňana Jozefa Horniša a narodili sa jej
dve deti. Učila až do roku 1992. 
Zomrela 24. apríla 2021 vo veku 84
rokov. Posledná rozlúčka sa usku-
točnila 29. apríla 2021 a pochovaná
je na cintoríne v Krásne nad Kysu-
cou. 

Pani učiteľka Hornišová vycho-
vala celé generácie žiakov, ktorí

potom ďalej študovali a uplatnili 
sa v hospodárskom i spoločenskom
živote. Česť jej pamiatke!            (LH)

Folklorista telom i dušou, taký bol Jozef Murín Zomrela učiteľka Vincencia hornišová

Prvomájové oslavy v roku 1978 v Krásne nad Kysucou

Folklórny súbor v roku 2012 pred kultúrnym domom v Krásne nad Kysucou

FS Drevár v roku 2004 vystupoval v ďalekom Mexiku

Počas prezentácie knihy 
Krásno nad Kysucou v roku 2007

Divadelný krúžok po vystúpení v Čadci v roku 1976, p. Hornišová druhá vpravo

Foto: Jaroslav Velička

Foto 3x: Archív FS Drevár
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Duchovné slovo

Martin Buber v jednej zo svojich poviedok ho-
vorí o múdrom rabínovi, ktorý nechcel strácať
čas, a  preto spával posediačky. Medzi prstami

mával horiacu sviečku, ktorá ho mala zobudiť, len čo sa
plameň dotkol jeho ruky. Raz ho našiel takto spať jeho
priateľ. Zhasol mu sviečku a   rabín tuho spal až do 
nasledujúceho dňa. Ráno bol svieži ako nikdy predtým,
preto vôbec neľutoval – podľa neho – takto premárnený
čas. Aj v synagóge spoločenstvo modliacich sa židov
zbadalo, že sa s ich rabínom niečo stalo. Neskôr rabín
ďakoval za túto skúsenosť a povedal, že iba teraz skúsil,
ako možno Bohu slúžiť aj spánkom a oddychom.

Je čas prázdnin a dovoleniek. Aj keď formy oddychu
a relaxácie chápe každý inak, predsa všetci túžime zba-
viť sa stereotypu. Ale napriek tomu by sme mohli uva-
žovať o tom, či by sme sa opäť nemohli vrátiť k starému
a predsa veľmi osvedčenému spôsobu odpočinku, nech
sme kdekoľvek: ponoriť sa do ticha. Isteže takéto odpo-
rúčanie protirečí všetkému, čím dnes žijeme. A predsa
pozvanie do ticha má dnes, azda viac ako inokedy,
veľkú aktuálnosť. Nielen preto, že žijeme v neustálom
hluku, ale hlavne preto, že len keď stíchneme, môžeme
pravdivejšie poznať seba a novým spôsobom aj iných.
Naozaj, kto sa odváži zanechať hluk a krik každoden-
ného života a odváži sa na dobrodružstvo nájsť seba 
samého, dostáva veľkú šancu – získať znovu svoj život
v pravom svetle. Iste, pri tejto neľahkej činnosti obja-
víme, že mnohé v  našom živote je nedokonalé, nedo-
končené, či menej dobré, ale to je tiež cesta k pravde.

O to viac, že týmto spôsobom sa dostávame na tú naj-
lepšiu cestu, ako sa stretnúť s  Bohom, a to aj cez tiché
nazeranie na svet a jeho krásu. Z dejín spásy je totiž
známe, že Boh sa nevnucuje, preto volí cestu nepatr-
ných, malých a tichých. Skúsenosť mnohých to môže
potvrdiť.

Filozof Sören Kierkegaard o  tejto skutočnosti hovorí:
„Keď sa moja modlitba stávala čoraz zbožnejšou a vnú-
tornejšou, mal som pri nej menej a menej čo povedať.
Nakoniec som úplne stíchol. Stal som sa poslucháčom.
Najskôr som si myslel, že modliť sa znamená hovoriť.
Ale naučil som sa, že modliť sa znamená aj počúvať. Tak
je to: modliť sa neznamená počúvať svoje prosby, 
modliť sa znamená stíchnuť, byť tichý a čakať, kým 
človek začuje Boha.“

Filozof z vlastnej skúsenosti ozrejmuje, a mnohí 
by sme to mohli potvrdiť, aké uzdravujúce a obohacu-
júce pôsobenie vychádza z ticha.

Keď v čase cestovania a turizmu hľadáme oddych 
a usilujeme sa zbaviť dýchavičného tempa zhonu, ktoré
sa počas roka na nás nalepilo, mohli by sme si znova
uvedomiť hodnotu ticha a ponoriť sa do jeho uzdravu-
júcej sily.

S Božím požehnaním prežime čas dovoleniek 
a prázdnin!

Marian Vojtek, dekan – farár
Michal Tichý, kaplán

Tajomstvá našich lesov

Blížiace sa leto nás čoraz viac láka vyjsť z našich príbyt-
kov a vydať sa na skúmanie lesných cestičiek. Tým, 
že sa nachádzame v úpätí lesov, možností, kam ísť,
máme mnoho. Čaro prírody láka nielen pokojnou 
atmosférou, ale aj svojou tajomnosťou. 

Aj u nás sa vyskytuje mnoho živočíšnych dru-
hov, z ktorých niektoré môžeme stretnúť
ľahko, iné ťažšie. Lesy v okolí Krásna sú do-
movom napríklad pre druhy ako jeleň
lesný, srnec lesný, daniel škvrnitý, líška
hrdzavá, medveď hnedý, vlk dravý, do-
konca i rys ostrovid, ktorý je zákonom
chránený. Oblohe spomedzi dravcov
kraľujú jastrab lesný a myšiak lesný. Pri
potulkách prírodou je veľká šanca 
zahliadnuť najmä drobné živočíchy ako
salamandra škvrnitá, slepúch lámavý,
užovka obyčajná, rôzne druhy jašteríc,
ale aj vretenicu severnú, o ktorej je
známe, že je jedovatá. Aby sa predišlo
uštipnutiu týmto živočíchom, je potrebné
dávať pozor na to, kam šliapeme a pri prekra-
čovaní spadnutého stromu vždy skontrolovať, 
či na druhej strane náhodou nie je had.

V prípade, že by došlo k stretu s väčším a nebezpeč-
nejším živočíšnym druhom ako medveď alebo diviak,
je v prvom rade podstatné zachovať pokoj. Potom začať
pomaly ustupovať, nerobiť žiadne prudké pohyby a mať
zviera stále na očiach. Jednou z možností je aj potichu
niečo hovoriť, čo by v ňom vzbudilo reflex, aby odišiel.

Ak by napriek všetkému došlo k nečakanému útoku,
najdôležitejšie je chrániť si hlavu a krk. No to sa stáva
skôr v prípade, keď ide o jedinca s mláďatami. Preto,
pokiaľ zahliadneme mláďa, nemali by sme sa k nemu
vôbec približovať, ale naopak sa snažiť vzdialiť, lebo

väčšinou po blízku pri ňom striehne aj rodič. 
Okrem toho je aj niekoľko ďalších pravidiel,
o tom, ako sa v prírode správať. Treba si uve-

domiť, že ako jej návštevníci by sme mali
dodržiavať ticho, pokoj a poriadok. 
Nezanechávať v nej odpadky a taktiež aj
netrhať rastliny, u ktorých je pravdepo-
dobné, že by mohlo ísť o jedovaté
alebo, naopak, o chránené druhy. Pri
tvorbe ohniska najmä dávať pozor 
na riziko požiaru a pri odchode dô-
kladne skontrolovať, či bolo úplne uha-

sené. 
Treba si uvedomiť, aký máme, ako

ľudia, vplyv na prírodu. Či už pri pouká-
zaní na to, ako jej dokáže uškodiť znečisťo-

vanie, alebo v súčasnosti aj veľká miera
vyrubovania lesov, čo spôsobuje, že zvieratá 

prichádzajú o svoj úkryt a ťahá ich to bližšie k ľudským
obydliam. Preto je potrebné už od malička učiť deti, ako
si vážiť prírodu, zamyslieť sa nad tým, ako sme s ňou
prepojení a aký veľký vplyv na nás môže mať ona. Práve
v čase pandémie sme častejšie vyhľadávali prechádzky
do prírody a ona nám poslúžila ako liek na dušu.

Nina Zborovančíková

Ponoriť sa do ticha

V krásnom tichom prostredí našej prírody
sa nachádzajú krížiky a malé zastavenia.

Od júna začína naša obľúbená kaplnková púť. 
Na fotografii Kaplnka Nižné Vane z minuloročnej sv. omše.

kaplNkoVé sV. oMŠe:
19. 6. o 17.00 h. Lazný potok
27. 6. o 14.00 h. U Capka
11. 7. o 14.00 h. U Blažkov
17. 7. o 17.00 h. Pri cintoríne
18. 7. o 14.00 h. U Kuljovských
24. 7. o 17.00 h. U Sýkorov
25. 7. o 14.00 h. U Hackov
1. 8. o 14.00 h. Vyšné Vane
7. 8. o 17.0 h. Jedličník
8. 8. o  14.00 h. U Lastovicov
21. 8. o 17.00 h. Na stanici
22. 8. o 14.00 h. Nižné Vane
29. 8. o 14.00 h. U Gundáša
5. 9.  o 14.00 h. U Gaša
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Na verejných priestranstvách nášho mesta boli roz-
miestnené špeciálne nádoby určené na zber jedlého
oleja. Ide o sedem kontajnerov o objeme 240 litrov, 
do ktorých budú môcť občania vhadzovať použitý pre-
cedený kuchynský olej preliaty do suchých a čistých
PET fliaš. Fľaša musí byť nepoškodená a správne uzat-
vorená. Triediť môžete všetky druhy potravinárskych
olejov (slnečnicový, olivový, repkový, sójový, palmový,
kokosový a ďalšie), tuky (maslo, margarín alebo naprík-
lad masť) a tiež všetky oleje a tuky z konzerv, šalátov,
smaženia, fritovania, fondue, zo zeleniny , mäsa, rýb,
syrov či húb nakladaných v oleji alebo marinád na gri-
lovanie. Nepatria sem motorové, mazacie ani iné 
technické oleje.

Do kontajnerov nepatrí iný druh odpadu a olej sa
nevylieva priamo do kontajnera! Použitý kuchynský
olej bude použitý na recykláciu a ďalšie využitie. Obča-
nia budú môcť vyhodiť olej kedykoľvek po naplnení
fľaše a nebudú ho musieť hromadiť a čakať na presne
stanovený termín zberu. Doterajší spôsob zberu ako
protihodnotu za toaletný papier zároveň ostáva zatiaľ
ponechaný.

kontajnery na jedlý olej sú umiestnené 
na týchto stojiskách:
– 1. mája 1163 (učiteľská bytovka)
– 1. mája 95/13 (potraviny sama)
– 1. mája 1433 (Za tescom)
– struhy 1301 (pri detskom ihrisku)
– struhy 1378 (Zelená bytovka)
– struhy 1617
– Základná škola kalinov
– parkovisko pri kostole
– Zákysučie pri coop Jednota
– Zákysučie pri nových bytovkách
– blažkov (hostinec u blažkov)

V tomto období sa Vám zároveň do rúk dostávajú 
letáky so zásadami správneho triedenia oleja a po-
stupne budete informovaní o možnostiach efektívneho
triedenia jedlých olejov.

Použitý kuchynský olej je vysoko znečisťujúcim odpadom
predovšetkým pre kvalitu povrchových a podzemných vôd.
Olej, ktorý spotrebiteľ vyleje do kanalizácie, spôsobuje usa-
deniny, upchávanie a je zdrojom potravy pre hlodavce. 
Z dlhodobého hľadiska spôsobuje zhoršenie akosti vôd. 
1 liter oleja môže znečistiť až 1 milión litrov vody. V pôde
znižuje schopnosť rastlín prijímať živiny. Recykláciou 
rastlinných olejov občania prispejú k lepšiemu životnému
prostrediu a ochrane majetku kanalizačnej sústavy mesta.
Triedením jedlých olejov a tukov pomáhate šetriť našu 
planétu, redukujete produkciu CO2 a zlepšujete vytriedenosť
komunálnych odpadov v našom meste.

poďte triediť jedlé oleje s nami

Separovaný zber JúL – AUGUST 2021
Blažkov, Zákysučie: 12. 7. 26. 7. 9. 8. 23. 8.
Krásno: 13. 7. 27. 7. 10. 8. 24. 8.
Kalinov: 14. 7. 28. 7. 11. 8. 25. 8.

Už viac ako rok prebieha pandémia ochorenia
COVID-19, ktorá ohrozuje zdravie a životy populácie 
na celej planéte. Vzhľadom na túto skutočnosť bolo vy-
konaných mnoho štúdií na zamedzenie alebo spomale-
nie šírenia sa uvedeného ochorenia, z ktorých
jednoznačne vyplynulo, že jedným z najúčinnejších
prostriedkov je zaočkovanie čo najširšej populácie –
aspoň 60-70 percent. Účinnosť a bezpečnosť všetkých
očkovacích látok (vakcín) dostupných v Slovenskej 
republike je overená európskou liekovou agentúrou.

Prečo sa dať zaočkovať?
• aby ste sa ochránili pred ťažkým priebehom ocho-

renia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými
zdravotnými následkami po prekonaní choroby, v naj-
horšom prípade aj úmrtím,

• aby ste neohrozili svojich najbližších a ostatnú 
verejnosť,

• aby ste sa mohli vrátiť k normálnemu životu (deti 
v školách, kultúrne a športové vyžitie, ostatné spolo-
čenské aktivity a neobmedzené cestovanie),

• účinnosť a bezpečnosť všetkých očkovacích látok
(vakcín) dostupných v SR je overená európskou liekovou
agentúrou.

Ako postupovať pri registrácii?
Registrovať na očkovanie sa môžete na internetovej

stránke korona.gov.sk v sekcii Registrácia na očkova-
nie – Požiadať o očkovanie, prípadne telefonicky 
na tel. čísle 0800 174 174.

Infolinka k očkovaniu:
0800 174 174

Potrebujete poradiť? Obráťte sa na pracovníkov RÚVZ
so sídlom v Čadci: 0919 453 567, 0908 704 826

Informovať sa môžete v pracovných dňoch od 8:00 
do 14:00 hod.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva 

so sídlom v Čadci

Od konca mája je možnosť pre obča-
nov mesta Krásno nad Kysucou,
ktorí odovzdali vyplnenú návratku
na kompostovanie, prevziať 
záhradný plastový kompostér na
Zbernom dvore Krásno, Kysucká
cesta č. 2, ktorý je otvorený v utorok
až piatok: 08:00 – 16:00, sobota:
08:00 – 13:00 hod.

Podmienkou prevzatia kompos-
téra je podpis Zmluvy o výpožičke
kompostéra č. 1 / 2021 a Protokolu 
o odovzdaní a prevzatí záhradného
kompostéra, ktoré sú priložené niž-
šie. Občan sa zároveň musí preuká-
zať platným občianskym preuka-
zom. Spolu s kompostérom bude

odovzdaný aj návod na montáž a
brožúra o správnom kompostovaní.

kompostéry budú odovzdávané
za nasledujúcich podmienok:
– kompostéry sú prednostne 

určené pre rodinné domy, ktoré
sú celoročne obývané 

– ak sa jedná o chatu, kompostér
bude občanom pridelený až po
uspokojení všetkých ostatných
obyvateľov rodinných domov,
ktorí zatiaľ kompostér od mesta
nedostali 

– v prípade, ak už mesto v minu-
losti na konkrétny rodinný dom
kompostér pridelilo, ďalší kom-

postér na ten istý rodinný dom
odovzdaný nebude 

– na bytové domy kompostéry 
odovzdávané nebudú – kompos-
téry pred bytové domy mesto roz-
miestnilo v súčinnosti s ich
správcami. 

Zároveň upozorňujeme občanov,
že prevzatý kompostér nie je možné
premiestniť k inej nehnuteľnosti než
tej, na ktorú bol evidovaný, a mesto
ho prenecháva užívateľovi výlučne
za účelom riadneho kompostovania
biologicky rozložiteľného odpadu 
v zmysle návodu na kompostovanie.

prevzatie kompostérov

Zálohovanie nápojových obalov a jeho vplyv na spotrebiteľa

Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého
spustenie je naplánované na 1. 1. 2022.

Vzhľadom na rastúce množstvo otázok zo strany výrobcov i verejnosti sme v spolupráci s organizáciou Správca
zálohového systému pripravili informačné reportáže.

Zálohový systém zásadným spôsobom ovplyvní spôsob triedenia odpadov a aby bol úspešný, je potrebné, aby
sa doň zapojila verejnosť.

Význam očkovania pre potlačenie ochorenia coViD-19
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Cez júnový víkend sa konali prvé
kolá mladších a starších žiakov 
a dorastencov v piatich mestách
Dolný Kubín, Košice, Trenčín, Hlo-
hovec a Krásno nad Kysucou. 

Dohromady súťažilo 13 družstiev.
Krásno nad Kysucou družstvo A ml.
žiakov skončilo na prvom mieste,
výkon 1241,5944 sin. b. Reprezento-
vali Filípek Jozef 336 b. Čimbora
Matúš 317 b. Kopásek Kristián 310b.
Matej Capek 277b. Družstvo B 8.
miesto Uhrič Tobias 268 b. Paríšek
Juraj 265 b. Kimák Daniel 244 b.
Podmanický Patrik 241 b. Hájny
Jakub 310 b.

Starší žiaci sa po prvom kole z 15
družstiev umiestnili na 1. mieste.
Družstvo A reprezentovali Miroslav
Škrobian 198b. Rábik Miroslav 170
b. Nekoranec René 167 b. Jedinák
Dominik 163 b. Madajová Viktória
po neúspešnom trhu v nadhode si
spravila osobný rekord 61 kg. Druž-
stvo vybojovalo 700,3020 sin. b.

Družstvo B obsadilo 5. miesto
579,0219 b. Reprezentovali Adámek
Braňo 154b. Maslík Radovan 150 b.
Jakubec Dávid 141 b. a započítal sa
výkon Filípka 132 b. Dorast potvrdil
do tretice, že Krásno je najlepšie 
na Slovensku v družstvách mládeže
už dlhé roky – po prvom kole 1.

miesto výkon 966,6163 sin. b. Repre-
zentovali Vladimír Macura, najlepší
pretekár súťaže, 302 b. Karol Špalek
264 b. Andrej Trúchly 200 b. Nekora-
nec Dávid 199 b.

„Chlapci vydali zo seba maximum,
oplatilo sa trénovať a som veľmi hrdý
na všetkých. Pre niektorých to boli prvé
preteky a zvládli ich na jednotku. Veľké
poďakovanie patrí rodičom, že podpo-
rujú svoje deti v športe, a chcem sa po-
ďakovať aj všetkým, čo nás podporujú
a stoja pri nás. Je to veľká výzva pre
nás už dlhé roky. Krásno je najlepším 
klubom na Slovensku a zároveň to 
je i veľká zodpovednosť,“ uviedol tré-
ner Miroslav Škrobian.

krásno je najlepším klubom na slovensku


