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Dvojmesačník mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU
Do kažDej Domácnosti

Pozývame vás do nového
detského vodného sveta

Najvyššia vojana
v Krásne mala
7 metrov

Prví Krásňania osídlili
toto územie približne
pred 700 rokmi
Pripomínajú nám ich drevené
sochy muža – drevorubača a
ženy – matky s dieťaťom v náručí,
ktoré nedávno pribudli do mesta.
Predstavujú tradičné hodnoty našich predkov, ku ktorým patrila
rodina, viera v Boha, úcta k prírode a vlastnosti nášho pracovitého ľudu.

Mladí Krásňania z pľacu
Lazný potok, centra mesta i
z Kalinova sa aj tento rok
rozhodli postaviť vojanu.
Pracovali na nej neúnavne
niekoľko týždňov. Postavili
ju nad Hôrkami a bolo ju
krásne vidieť, presne tak
ako sa kedysi v Krásne stavala v každej osade. Zvyk
stavania voján je v Krásne
nad Kysucou dlhoročnou
tradíciou a dodržiavajú ju
už aj dnešní mladí ľudia.
Hovorí sa, že na sv. Jána je
výnimočná noc, ktorá má
svoju moc. Naši predkovia
v svätojánsku noc zbierali
liečivé bylinky, ktoré mali
mať zázračnú moc a uzdravovali chorých.

Gurmánsky festival prilákal stovky návštevníkov

Viac sa dočítate na s. 11
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V

edenie mesta pripravilo pre
mladé rodiny už viacero
projektov, aby vytvorilo
vhodný priestor pre atraktívny život a
výchovu detí v Krásne. Okrem zrekonštruovanej ZŠ, MŠ, otvorenia nových tried v školskom klube detí,
postavených športovísk sme zrealizovali i bytovú výstavbu pre mladé rodiny, zahájili sme s rekonštrukciou
ZUŠ, aby sme rozšírili športové a kultúrne možnosti využitia.
„Síce sme vybudovali niekoľko detských ihrísk, ale stále nám chýbali interiérové priestory počas upršaného a
zimného obdobia, kde by sa rodiny s
deťmi mohli socializovať, stretávať sa, či
len tak odreagovať od každodennej rutiny. Podarilo sa, a tak sme nedávno
otvorili Detské centrum pre matky s
deťmi, ktoré je veľmi obľúbené a navštevované zo širokého okolia Kysúc. Potom
som hľadal ďalší priestor, kde by rodiny
s deťmi mohli tráviť i horúce letné dni,
keď je piesok od slnka prehriaty a ihrisko
rozpálené. Pristúpili sme k budovaniu
Vodného detského ihriska s rôznymi hracími prvkami, spojený s oddychovou
zónou a s klasickým ihriskom so športovými prvkami. V rámci regiónu bude jediné a jedinečné,“ povedal primátor
Jozef Grapa.
V sobotu, 9. júla, bol detský bazén
napustený vodou a v týchto dňoch sa
už deti môžu tešiť na novú atrakciu,
ktorú si v horúcich letných dňoch
iste vychutnajú.
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Detský vodný svet je dostavaný,
čaká na malých návštevníkov
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Obľúbené bicykle sa opäť vrátili do ulíc
Krásňania a návštevníci mesta
budú môcť po zimnej údržbe opäť využívať zdieľané bicykle od 5. mája
2022.
Prvý rok od spustenia si zapožičalo
bicykle 678 občanov a najazdili spolu
1487,71 km. Zdieľané bicykle sa využívali najmä na cestu do práce a školy.
Mapa používania hovorí, že bicykle
slúžili na prepravu k železničnej stanici alebo za prácou do priemysel-

ného parku, prípadne z niektorých
oblastí k autobusovým zastávkam.
Bicykle po ukončení sezóny neboli
vo väčšej miere poškodené, len 4 bicykle potrebovali opravu uzamykacieho systému, ktorú vykonal
dodávateľ. V súčasnost vyhodnocujeme požiadavky občanov na niektoré
doplnenie stanovísk a jedno z reálnych sa javí stanovište na autobusovom nástupišti – Rázcestie, kde

mesačne prechádza približne 20-tisíc
cestujúcich.
Novinkou je zrušenie depozitu vo
výške 20 Eur, stačí si nabiť kredit a bicykel bude k dispozícii. Spoločnosť
ANTIK Telekom vám automaticky
presunie vaše peniaze na kredit v aplikácii ANTIK SmartWay + navyše
vám priráta 1 hodinu bonusového
času, viac informácií nájdete na
www.antik.sk.

Prvá letná sv. omša sa konala U Capka
Aj tento rok sa začala Tour de
Krásno, púť po početných krásňanských kaplnkách. Letné omše pod
holým nebom, na ktoré sa naši veriaci vždy tešia, budú trvať počas celého leta.
Prvá letná pobožnosť sa netradične
uskutočnila už v polovici júna. Po
omši v krásňanskom kostole, ktorú
viedol novokňaz Jozef Kopáč a odovzdal na nej aj svoje novokňazské požehnanie, sa veriaci v popoludňajších
hodinách premiestnili ku kaplnke do
mestskej časti U Capkov. Kaplnku postavil pred rokmi pán Šustek. Aj napriek horúčave sa na priestranstve
pred kaplnkou zišlo veľké spoločenstvo. Sv. omšu pod holým nebom celebroval dekan ICLic. Mgr. Marian
Vojtek, správca našej farnosti. Privítal
všetkých zúčastnených a poprial podujatiu omšových pútí Tour de
Krásno veľa zdaru.
Apeloval na veriacich, aby v neľahkej súčasnosti hľadali pomoc najmä

tam, kde ju vždy nájdu – v Božej prítomnosti. Poďakoval sa obyvateľom
časti U Capkov za to, že umožnili
zdarné uskutočnenie pobožnosti.

Omšu venoval im aj ostatným prítomným. Ďalšie sv. omše sa konali pri kaplnke v Laznom potoku, U Blažkov a
U Sýkorov, U Kuljovských. LH
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Slovenská pošta informuje
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Krása v dreve ukrytá

Slovenská pošta, a. s., oznamuje svojim zákazníkom, že
s účinnosťou od 1. júla 2022 do 31. augusta 2022 bude na
Pošte Krásno nad Kysucou realizovaná zmena otváracích
hodín pre verejnosť. Pošta bude otvorená:
Pondelok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00
Utorok
8:00 – 12:00
12:30 - 15:00
Streda
8:00 - 11:00
14:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Piatok
8:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Ďakujeme za porozumenie.

Nové drevené sochy sú už osadené v oddychovej zóne pri mestskom úrade a predstavujú prvých obyvateľov Krásna.
Muža klčujúceho lesy a ženy – matky s dieťaťom v náručí.

Separovaný
zber

V máji v roku 2022 vyvrcholili aktivity projektu Odkrývanie a ochrana
spoločného dedičstva Krásno nad Kysucou a Frenštát pod Radhoštěm.
Projekt, ktorý podporila EÚ z Fondu
malých projektov mal niekoľko aktivít medzi slovenským mestom
Krásno nad Kysucou a českým Frenštátom pod Radhoštěm.
V rámci neho rezbári zo Slovenska
i Čiech vytvorili drevené sochy na
motívy tradičného spôsobu života a

kultúry regiónu Kysúc a Beskydska.
Cieľom projektu bolo priblížiť širokej
verejnosti zaujímavosti o folklóre, tradíciách, remeslách prihraničného regiónu. Sochy boli predstavené
verejnosti počas Váľania mája v
Krásne nad Kysucou za účasti zástupcov partnerského mesta, ako aj umeleckých súborov z oboch krajín.
S históriou, vývojom i s kultúrou
Krásna nad Kysucou je spojené i
drevo. Kysuce kedysi pokrývali husté

JÚL
AUGUST
2022
BLAžKOV,
ZáKySUčie
11. 7., 25. 7.
8. 8., 22. 8.
KráSNO
12. 7., 26. 7.
9. 8., 23. 8.
KALiNOV
13. 7., 27. 7.
10. 8., 24. 8.

Výtržníci
znečistili
fontánu
Dňa 4. mája 2022 zistila
hliadka Mestskej polície v
Krásne nad Kysucou znečistenie fontány, ktorá sa nachádza na námestí pred
Mestským úradom. Preverovaním bolo zistené, že
dňa 3. 5. 2022 v čase o 17.45
h naliali do fontány šampón
nezistenej značky mladiství
A. F., L. J. a maloletý M. Ď.
Uvedeným skutkom spôsobili poškodenej organizácii
Mesto Krásno nad Kysucou
doposiaľ nezistenú škodu.

Odpad nepatrí ku
kontajnerom
Upozorňujeme občanov, že odpad patrí do košov a určených smetných nádob alebo na Zberný dvor, kde sa
bude ďalej separovať. Nie je možné odpad odkladať vedľa
koša, pretože zberná spoločnosť ho nepozbiera. Ak je
odpad uložený do voľného priestoru, považuje sa to za vytvorenie čiernej skládky, teda trestný čin.
V súčasnosti Mestská polícia vyhodnocuje i kamerové
zábery z čiernych skládok, ktoré niekto vytvoril za
Domom služieb. Prosíme občanov, aby nás včas upozornili na takýchto páchateľov. Často sa stáva, že sú to ľudia
mimo nášho mesta. Mestská polícia nainštalovala viacero
fotopascí na miesta, ktoré sú v súčasnosti monitorované
kamerovým systémom. Identifikácia páchateľov čaká finančná pokuta alebo stíhanie pre trestný čin založenia
čiernej skládky.

lesy. Tak tomu bolo aj začiatkom 14.
storočia, keď do Krásna prišli prví
osadníci. Územie pokrývali husté
lesy, bolo ho treba obývať a vytvoriť
predpoklady nielen pre existenciu významných obchodných ciest, ale aj na
vznik osád, rozvoj dedín. Drevo bolo
všadeprítomné. Zo spracovaných
stromov, vyklčovaných, aby bolo kde
pásť ovce a dobytok, si ľudia stavali
obydlia. Na drevených pltiach splavovali Kysucu a po nej zvážali drevo na
juh. Drevom kúrili, používali ho na
výrobu náradia i mnohé krásne predmety, ktorými si zútulňovali domovy.
Z obdobia stredoveku sa zachovala v
Krásne aj drevená socha Madona s
dieťaťom, ktorá je jednou z najvzácnejších pamiatok Kysúc.
Krásno nad Kysucou, mestečko ležiace na sútoku riek Kysuca a Bystrica, bolo povestné spracovaním
dreva. Sídlili tu píly, sklady dreva pri
železnici a neskôr bol postavený drevospracujúci závod Drevina. S Drevinou je spojené aj založenie Strednej
drevárskej školy a tiež vznik FS Drevár. V nedávnej minulosti bolo v
rámci sochárskych sympózií v Krásne
vytvorených niekoľko diel: sv. Rodina
so zvieratami v maštaľke a Traja králi.
Spolu vytvorili Betlehem v životnej
veľkosti, ktorý je symbolom Vianoc,
ale aj kresťanských hodnôt.

Matrika zosnulých
MáJ 2022
Katarína Kopásková – 52 rokov
Jozef Mahút – 48 rokov
Peter Jurga- 55 rokov
Martin Rajtek – 61 rokov
Ján Jakubec – 68 rokov
JÚN 2022
Helena Podoláková – 79 rokov
Alojzia Kinierová – 91 rokov
Alenka Budošová – 57 rokov
Anna Droštinová – 71 rokov
Milan Vojtek – 71 rokov
Johana Šusteková – 90 rokov
Miloslav Kuric – 58 rokov

Odpočívajte v pokoji

Krásňan
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Rodáci

Krásňanské hory vo mne zanechali stopu
rezbár Michal Kopásek v tomto roku oslávil okrúhle 40. narodeniny. Základnú školu vychodil v Krásne nad Kysucou. Po strednej škole pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje ako projektový manažér v oblastzi
inžinieringu. Životná cesta a záľuba v kreslení ho doviedla ku koníčku – rezbárstvu. Pre mesto Krásno nad Kysucou
vyrobil postavy dvoch kráľov a pastiera. Sochy sú v životnej veľkosti, vyrezané z topoľa a sú súčasťou Betlehema pri
farskom kostole. V tomto roku počas váľania mája a sochárskeho medzinárodného sympózia v našom meste predstavil
svoje nové sochy, a to Drevorubača a Matku s dieťaťom. Sochy budú zdobiť naše mesto a budú pripomínať prvých
Krásňanov. Zúčastňuje sa aj na rezbárskych sympóziách so slovenskými i zahraničnými rezbármi. Vyrezávanie sôch
je jeho koníčkom, k obľúbenej téme patria postavy svätcov. Na sympóziu v Kysuckom Novom Meste naposledy vznikla
socha sv. Jozefa a zhotovil aj najväčšiu lavičku na Slovensku do obce Skalité. Žije v Dolnej Tižine, kde sa s manželkou
Mariannou usadili, majú 3 deti – Ellu 10 r., Michala 2,5 r. a Kláru 8 mesiacov. Do rodiska sa často vracia a voľné chvíle
trávi s rodinou v krásňanskej prírode.

Socha Drevorubača vznikla na sympóziu podľa sochy akademického sochára Vojtecha Ihriského (1899 – 1988), rodáka z Krásna

Michal Kopásek: „K tvorbe sôch
som sa dostal náhodou a viaže sa to k
môjmu rodisku. Bol som raz na výlete
na bicykli nad Krásnom a pri oddychu som zbadal spadnutý strom. Povedal som si, že by som raz chcel mať
takú stoličku. Tu boli moje začiatky s
drevom, vyrezávaním ručne i motorovou pílou. Vidím v kuse dreva postavy i zvieratá, ktoré chcem z neho
vyslobodiť. Keď som sa dopočul, že na
Veľkej Rači sa koná sympózium, zaujalo ma to. Dva roky som sa tam chodil pozerať a zhovárať s ľuďmi, ktorí
majú podobný koníček a ďalší rok som
sa sympózia zúčastnil i ja ako rezbár.
Mal som dobrých učiteľov.

Duchovné slovo
Obdobie prázdnin a dovoleniek dáva mnohé príležitosti
navštíviť nové miesta či pobudnúť na miestach dôverne
známych. Mnohí z nás, súkromne alebo s cestovnými
kanceláriami, sa rozbiehame do rôznych častí našej vlasti,
ale aj za jej hranice. Značná časť cestujúcich sa však nevydáva na cestu len pre poznanie nových miest či za oddychom, aj keď nemožno tieto hodnoty vylúčiť, ale
snahou mnohých je navštíviť milostivé pútnické miesta.
Cez Európu sa tiahla od začiatku kresťanstva hustá sieť
dôležitých pútnických ciest, na ktorých putovali kresťania
z východu na západ a zo severu na juh: do Ríma k hrobom
apoštolov Petra a Pavla alebo do Svätej zeme k miestam
života a smrti Ježiša alebo k najkrajnejšiemu miestu Európy (Finis terrae) do Santiaga de Compostela k hrobu
apoštola Jakuba Staršieho. Aj prostredníctvom modlitieb
týchto v skorších časoch nikdy sa nekončiacich pútí sa
stala Európa kresťanským Západom.
Púte neslobodno zaradiť medzi „turizmus“. Sú niečo
celkom iné ako cestovanie a prehliadky historických a
umelecky zaujímavých miest. Sú viac ako krajinkársky jedinečné vyhliadkové body. Na pútnických miestach sám
Pán Boh dáva svoje znamenie. Tak sa to vždy verilo. Pútnické miesta sú tie „kľúčové miesta“ milosti Božej, na
ktorých sa stali hmatateľné zázraky a ešte stále sa dejú.
Sú miestami stretnutia Boha a človeka. V nich sa dotklo to
večné časného, neviditeľné viditeľného a vyvolalo to údiv
a vďačnosť človeka, ktorú videl v kostoloch a kaplnkách.
Pútnické miesta sú kontaktné body vo viditeľnom tvorstve, ktoré označil sám Boh.
V pútiach sa sprístupňuje a uskutočňuje bytostný vzťah
človeka – pútnika na tomto svete, ktorý na svojej pozemskej púti modliac sa a prosiac úpenlivo hľadá životnú
cestu. Životný príbeh každého človeka aj Božieho Syna,
ktorý sa stal človekom, je príbehom jednej cesty. Dejiny
spásy sú dejinami cesty. Nájdenie pravdy je príbeh cesty,

druhej ráno. Nechýbal mi spánok,
hnal ma dopredu pracovný zápal a
tešil som sa, že je to pre Krásno nad
Kysucou. Nedávno som dokončil ďalšie dve sochy, a to sochu Drevorubača
a Ženu s dieťaťom ako postavy prvých
Krásňanov, ktoré budú pripomínať
vznik Krásna. Prvá Krásňanka vyjadruje rodinu ako najsilnejšiu hodnotu
v našom živote. A tiež silu rodiska,
miesto, kde sme sa narodili. Mám pochodené všetky krásňanské osady,
hory v našom meste a práve hory vo
mne zanechali stopu. Vždy sa tu rád
vraciam. Hoci žijem inde, srdcom
som stále v Krásne a nemám pocit, že
som niekedy odišiel, mám to tu rád.“

Púť – Cesta za Bohom
pohyb hľadania zmyslu života treba uskutočniť putovaním, aby mal človek skúsenosti o posledných cieľových
otázkach.
Boh je v dejinách a cez svoju dejinnosť dynamickým
Bohom. Sám Boh akoby si obliekal pútnické šaty, aby hľadal ľudí, aby bol pre ľudí otvorený ako Boh dobra a ľudomilnosti (porov. Tit. 3,4). Dejiny starozákonného Božieho
ľudu sú dejinami putovania, ktoré sa neustále obnovujú v
povinnej púti dospelých Izraelitov do Jeruzalema. Aj 12ročný Ježiš sa zaradil medzi pútnikov (porov. Lk2, 41 – 53).
Jednotlivec, ako aj celý Boží ľud sa nachádza na pútnických cestách, kde sa darí najlepšie so spoločníkmi: „Sme
hosťami na zemi a putujeme bez oddychu s mnohými ťažkosťami smerom k večnej vlasti,“ hovorí výstižne Georg Thurmair.
Pútnické miesta sú v geografii spásy priesečníkmi, v
ktorých sa cesty Božie stretnú s cestami ľudí, cesty milosti s cestami viery. Putujúci Boží ľud chce získať skúsenosti na pútnických miestach pozerajúc naspäť, na dejiny
vzniku milosti. Je však súčasne naplnený nikdy neochromujúcou nádejou, že dosiahne vo svojich utrpeniach vypočutie svojich prosieb. Púte vymaňujú, podľa starých
pútnikov, jednotlivého kresťana zo svojej samoty a zatmenia Boha. Prežíva spoločenstvo a vieru a stávajú sa tak pre
neho útechou a posilou jeho kresťanskej existencie. Aj
keby pútnici neboli vyslyšaní vo svojich starostiach a
utrpeniach, vracajú sa z týchto miest s vnútorným svetlom
milosti a priateľstva s Bohom a ľuďmi. (Podľa knihy: Na
ceste k všednému dňu)
S Božím požehnaním prežime čas dovoleniek a prázdnin a možno snáď i ako pútnici, ktorí chcú čerpať z Božích milostí!
Marian Vojtek, dekan
Miroslav Crkoň, kaplán

Tour de Krásno 2022
Kaplnková púť

Michal Kopásek so svojou rodinou na prechádzkach našou
krásnou prírodou

Vyrezánanie postáv je pre mňa filter, relax a mám z toho čistú hlavu a
radosť z výsledku. Najťažšie je dať
soche život a pohyb. Chcem, aby moje
sochy boli v pohybe a aby niesli nejaké
posolstvo, aby mali city a hĺbku.
Drevo ku Krásnu vždy patrilo, v
minulosti i dnes. Mojím obľúbeným
drevom je dub a lipa. Robievam aj z
topoľa, jedle. Ostatné dreviny využívam pri práci menej.
Pre moje rodisko som ako prvé robil
dvojmetrové sochy do Betlehemu. V
tom čase som ich nemal kde robiť a
dochádzal som preto na Rakovú, kde
som mal dočasnú dielňu. Začal som s
prácou o šiestej poobede a končil o
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Vstup áut bude povolený smerom od Domu služieb, vozidlá môžu parkovať na pešej zóne pred kostolom sv. Ondreja. Po požehnaní budú motorové vozidlá vychádzať
smerom okolo supermarketu COOP Jednota. Dopravu
bude usmerňovať Mestská polícia. riaďte sa prosím ich
pokynmi.

JÚL
Sobota 16. 7. o 14.00
Nedeľa 17. 7. o 14.00
Nedeľa 24. 7. o 14.00
Sobota 30. 7. o 17.00
Nedeľa 31. 7. o 14.00

Kaplnka pri cintoríne
Kaplnka Vyšné Vane
Kaplnka Nižné Vane
Kaplnka U Gavlasa
Kaplnka U Hacka

AUGUST
Sobota 6. 8. o 17.00
Nedeľa 7. 8. o 14.00
Nedeľa 14. 8. o 14.00
Sobota 27. 8. o 17.00
Nedeľa 28. 8. o 14.00

Kaplnka v Jedličníku
Kaplnka U Gaša
Kaplnka U Lastovicov
Kaplnka na stanici
Kaplnka U Gundáša

SePTeMBer
Nedeľa 11. 9. o 14.00

Kríž vo Vlčove
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Hasiči oslávili svojho patróna sv. Floriána
Florián má meniny začiatkom
mája. V tento deň si pripomíname aj
sviatok sv. Floriána, vojaka, ktorý
zomrel mučeníckou smrťou, keď sa
ako veliteľ ešte za rímskych čias postavil na obranu uväznených kresťanských legionárov. Sv. Florián, ako
sa píše v jeho životopise, je patrónom hasičov, kominárov, pekárov,
hrnčiarov, hutníkov a tiež ho považujú za ochrancu pred neúrodou,

búrkou a suchom. Aj naši hasiči ho
oslávili ako svojho patróna. V nedeľu 8. mája sa v sviatočných uniformách zišli krásňanskí hasiči na sv.
omši v našom kostole sv. Ondreja.
Omšu celebroval ICLic. Mgr. Marian
Vojtek. Vyšiel hasičom v ústrety,
hoci mal vtedy povinnosti aj v inej
farnosti. Hasiči sa po omši stretli
v hasičskej zbrojnici.
LH

Ľudové tradície u nás stále žijú...
Váľanie mája a rezbárske sympózium

Program pre mamičky pripravili krásňanské deti
MAMA – jednoduché slovo, ktoré
sa skladá z dvoch slabík a štyroch písmen. A predsa je náročné. Byť
mamou je za odmenu, za nekonečnú
lásku, obetu a trpezlivosť.
Druhú májovú nedeľu oslavujeme
Deň matiek, ktorý patrí všetkým
mamám na celom svete. V Krásne
nad Kysucou sa 8. mája 2022 pri tejto
milej príležitosti uskutočnil slávnostný program, v ktorom sa predstavili Slniečka a Motýliky, deti z
materskej školy a žiaci zo Základnej
umeleckej školy (M. Valiková – hra na
klavíri, J. Kolembus – hra na heligónke, M. Neveďal – hra na klavíri, S.
Kormancová a T. Stanová – spev, R.
Brhelová, S. Červená, K. Mitková –
hra na klavíri, Š. Pagáč – gitara. Klavírny sprievod Ján Kováčik).

Mamy nemajú žiadny harmonogram, usmernenie ani žiadnu školu,
aby vedeli, ako majú vychovávať svoje
deti. Mama nemá obyčajné, ale mohutné veľké srdce, lebo toľko lásky a
starostí, čo sa do srdca zmestí, môže

mať len mama. Poďakovanie patrí
všetkým zúčastneným, účinkujúcim,
pani riaditeľkám, pani učiteľkám a
hlavne deťom, ktoré s láskou pripravovali tento program pre svoje matky.

Ľudové tradície v Krásne nad Kysucou stále žijú. Ani rýchly rozvoj nášho
mesta nemôže ovplyvniť, aby sme zabudli na zvyky našich rodičov a prarodičov.
Vedeniu radnice záleží na uchovávaní zvykov a tradícii a pri každej príležitosti ich prezentuje mladšej
generácii. Tak tomu bolo aj v piatok
27. mája 2022, kedy sa na námestí
okrem Váľania mája zorganizovala i
Májová veselica. V programe vystúpili

Deň detí sme si užili naplno,
Deň detí patrí medzi najoslavovanejšie sviatky na Slovensku. V tento
deň je všetka pozornosť sústredená
na naše ratolesti a tie sa ho už nevedia
dočkať, je pre nich špeciálnym sviatkom.
Slnečný 5. jún 2022 a námestie
pred kultúrnym domom plné detí,
sladkostí, hier a zaujímavých atrakcií,
aj taká bola prvá júnová nedeľa, ktorá
sa niesla v duchu oslavy dňa detí. V
prvom rade sviatok symbolizuje dôležitosť týchto malých a krehkých bytostí. Mesto Krásno pripravilo
skutočne bohatý program pre deti.
Odštartoval ho koncert zo ZUŠ, v ktorom sa predstavili deti zo speváckeho
zoskupenia, z tanečného odboru

„Červené jabĺčko“, akustická gitara,
saxofón, elektrická gitara, sláčikové
oddelenie a heligónkový súbor. V
areáli Základnej školy Mládežnícka
prebiehala Cesta rozprávkovým
lesom, kde si deti užili mnoho zábavy.
Pozrieť si mohli aj kynologické
ukážky psovodov z Colného úradu Žilina alebo ukážky práce hasičov. Nechýbalo ani obľúbené maľovanie na
tvár či lukostreľba spolku sv. Šebastiána. Zábavná bola i jazda na koňoch, vláčiku, autíčkach, či iných
kolotočoch. Zadarmo si mohli deti
poskákať na nafukovacej požiarnej
zbrojnici so šmýkačkou, alebo sa odfotiť s maskotom SpongeBob. Každé
dieťa bolo obdarované zmrzlinou BiBi

od miestneho predajcu a inými sladkosťami v rámci programu Dňa detí.
Ďakujeme moderátorke Zuzane
Zuzčákovej Gacíkovej, ktorá nás sprevádzala celým programom, a všetkým, ktorí svojou ochotou a snahou
nám pomohli zorganizovať Deň det.

nielen súbory z Kysúc, ale aj z partnerského mesta Frenštátu pod Radhoštěm, valašský súbor Sedmikvítek.
Takýchto podujatí je málo a pri
prvej príležitosti sa mesto snaží zorganizovať podujatie na vysokej
úrovni. Tento rok je to s partnermi z
Českej republiky. Ďakujem viceprimátorovi Jiřímu Unruhovi a jeho
manželke, že prijali naše pozvanie a
prišli spoločne s valašským súborom
Sedmikvítkom vystupovať do nášho

mesta. V rámci projektu Odkrývanie
a ochrana spoločného dedičstva, operačný program Interreg V-A SK- CZ,
sme kultúrnu akciu rozšírili o rezbárske sympózium, v ktorom majstri
rezbári vyrezali tri sochy.
Máj zvalili hasiči DHZ Krásno nad
Kysucou. V programe sa predstavila i
folklórna skupina Vrabčiar či Kysucká
muzička. Do tanca na Májovej veselici
hrala a spievala kapela Rock Band.

námestím sa ozýval detský smiech

Krásňan
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Uvítanie detí do života
Gurmánsky festival prilákal stovky návštevníkov

1. jún je Medzinárodný deň detí a práve v tento deň sme
symbolicky zorganizovali slávnosť Uvítanie detí do života.
V kinosále kultúrneho domu sme privítali deti narodené
v druhom polroku za rok 2021. Uvítanie najmenších Krásňanov bolo kvôli pandémii koronavírusu načas pozastavené. Okrem rodičov prichádzajú aj iní rodinní
príslušníci, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia a podobne.
Druhé uvítanie detí sa konalo dňa 22. júna v budove
mestskej radnice, kde ich opäť slávnosnte privítal primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Kultúrny program si pripravili
heligonkárky zo Základnej umeleckej školy Krásno a deti
z Materskej školy Lesnícka.
„Želám vám, aby vo vašich rodinách vládli zdravie,
láska, pohoda, želám vám veľa spoločne prežitého šťastia.
Milí rodičia, vychovávajte svoje malé poklady s láskou a
trpezlivosťou, aby dieťa, ktoré dnes držíte v náručí, raz po
rokoch poskytlo svoje náručie vám,“ povedal primátor
mesta Jozef Grapa. Ako býva zvykom, mamičky si z uvíta-

nia odniesli ružu, dieťatko finančný darček od mesta a
spoločne peknú spomienku na túto milú udalosť. Na záver
nechýbali ani podpisy do Pamätnej knihy. Za obdobie január – apríl 2022 sa v našom meste narodilo 18 detí, 13
chlapcov a 5 dievčat. Neobvyklé bolo privítanie dvojičiek
Pavla a Filipa.

Nedeľa 19. júna 2022 patrila
Svätojánskemu jarmoku, Gurmanskému festivalu i Folklórnemu festivalu. Návštevníci sa
mohli spoločne zabaviť, zaspievať i dobre sa najesť a ochutnať
mnoho dobrôt.
Účastníci si mohli pochutiť i
na pečenom diviakovi. Pavol
Šutý pripravil túto pečenú delikatesu, ale aj pekný zážitok s poľovníckymi fanfárami. Na výber
tu boli i desiatky iných jedál. Návštevníci si pochvaľovali i netradičné exotické jedlá, ktoré pripravila miestna kórejská kuchyňa, ktorú prezentovali zamestnanci firmy Eliastech.
Medzi netradičné jedlá patrilo i
jedlo od domáceho Historického
spolku sv. Šebastiána. Nechýbala
ani kuchyňa starých materí, ktorej recepty pripravovali osadníci
z našich osád. Ich vnuci a pravnuci oprášili osvedčené recepty
a pripravovali pravé slovenské
šúľance s makom, tvarohom,
domáce pirohy či klasické bryndzové halušky s oškvarkami. Ne-

zabudli ani na zemiakové placky,
posúchy s kapustou a slaninkou... Poľovnícky a osadnícky
guľáš nakŕmil stovky návštevníkov.
Na úvod 7. ročníka Folklórneho festivalu privítala moderátorka Zuzana Zuzčáková Gacíková všetkých hostí a postupne na
na javisku vystriedali viaceré folklórne skupiny a súbory. O
skvelú zábavu sa postarali: heligonkárka Vaneska Tomčalová,
DFS Drevárik, Kysucká muzička,
FS Drevár, FSk Vrabčiar, Zborovskí heligonkári, ĽH HoŤaPo.
Svätojánsky jarmok prezentovali remeselníci z Kysuckého
kultúrneho strediska so svojimi
vlastnosručne zhotovenými výrobkami.
Ďakujeme všetkým organizátorom, remeselníkom a účinkujúcim, ktorí sa postarali o
výnimočnosť tohto nášho obľúbeného podujatia. Toto podujatie sa uskutočnilo vďaka
projektu: Odkrývanie a ochrana
spoločného dedičstva.

Skončil školský rok 2021/2022
Posledný školský deň začal slávnostnou sv. omšou a pokračoval na školskom dvore. Základnú školu navštevuje 545
žiakov. Tých najlepších ocenil riaditeľ školy Vladimír Targoš, a to žiaka Jakuba Neveďala a Maťa Kováča. Primátor
mesta Jozef Grapa ocenil žiakov, ktorí reprezentujú školu a boli to dvaja žiaci 9. ročníka – Benedikt Poláček a Matej
Šustek. Na záver sa rozlúčili deviataci a ostatní žiaci im urobili špalier a potleskom ich vyprevadili zo základnej školy.
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Hodina vlastivedy u pána primátora

Krásno nad Kysucou – mesto športu
Najmladšie mesto na Kysuciachsa
neustále rozvíja. Pred piatimi rokmi
sme otvorili prvé futbalové ihrisko s
umelou trávou a osvetlením.
Ihrisko spĺňa najvyššie parametre
futbalovej asociácie UEFA, či už svojou rozlohou, alebo kvalitou. Veľkou
výhodou je, že ihrisko je možné využívať celoročne. Futbalové mužstvá ju
využívajú na tréningy či prípravné zápasy. V zimných mesiacoch je cez ví-

V stredu 4. mája 2022 navštívili žiaci a pedagógovia
3. ročníka Základnej školy
Mládežnícka v rámci výučby hodiny vlastivedy
mestskú radnicu. Krátka
exkurzia potvrdila, že vidieť
a počuť na vlastné uši dá
deťom oveľa viac ako len
teória z učebníc.
Primátor mesta Jozef
Grapa prijal dve triedy tretiakov najprv v zasadacej
miestnosti mestského úra-

du. „Tu sa stretávame s
mestskými poslancami na
spoločných rokovaniach,
kto sa prihlási môže do mikrofónu pripomienkovať
postrehy. V tejto miestnosti
prebieha i hlasovanie mestského zastupiteľstva a slúži
aj na sobášenie, možno
som práve tu pred niekoľkými rokmi sobášil aj vašich rodičov,“ povedal.
Ďalej ich oboznámil s
prácou, ktorú vykonáva

MeSTSKý PODNiK
KráSNO NAD KySUCOU, s.r.o.
Traktor CA 541 AC:
Dovoz materiálu do 1,5 h – 45,60 € s DPH
Nad 1,5 h príplatok za každých 30 min. – 12 € s DPH
Mulčovanie – 55,20 € s DPH
Volvo CA 883 CO
(uskladnenie si zabezpečuje občan – mimo zber. dvora):
Občania – pristavenie a odvoz kontajnera – 66 € s DPH + 1,68 €/km
Občania mimo mesta – pristavenie a odvoz kontajnera – 66 € s DPH
+ 1,92 €/km

každé oddelenie mestského
úradu. Potom ich primátor
pozval do svojej pracovne,
kde im požičal insignie a
popri tom mu žiaci kládli
rôzne otázky. Napríklad ich
zaujímalo či tá “medaila“ je
celá zo zlata a kedy sa otvorí
vodný svet. „Síce moja kancelária praskala vo švíkoch,
ale pozerať sa na detskú radosť, keď sedeli na primátorskom stolci a mohli si
poťažkať richtárskou baku-
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ľou stojí za to,“ dodal J.
Grapa.
Žiaci i pedagógovia boli
veľmi vďační primátorovi
mesta, že mohli vyučovaciu
hodinu stráviť prospešne.
Na záver hodiny, než zazvonil zvonček im zaželal veľa
úspechov v škole, ale i na
mimoškolských aktivitách.
Vyjadril nádej, že o pár
rokov, budú možno jeho
potencionálni následníci,
ktorí budú na čele mesta.

CAT 242 B:
Občania mesta – 36 € s DPH/1 hod.
Občania mimo mesta – 40,80 € s DPH/1 hod.
Firmy – 40,80 € s DPH/1 hod.
Fekal CA 809 AT: objem fekálneho vozidla je 3 m3, dĺžka hadice je cca 15 m
občania mesta Krásno nad Kysucou:
Cena podľa najazdených km – 1,80 € s DPH/1 km
Vytiahnutie septiku – 30 € s DPH
Poplatok na ČOV – 9 € s DPH/1 vytiahnutie septiku
občania bývajúci mimo mesta Krásno na Kys.:
Cena podľa najazdených km – 2,16 € s DPH/1 km
Vytiahnutie septiku – 37,20 € s DPH
Poplatok na ČOV – 9 € s DPH/1 vytiahnutie septiku

CeNNíK – POSKyTNUTie AUTOBUSU – platnosť od 1. 7. 2022
Jazda do 50 km
Cena za 1 km jazdy – 1,56 €/km s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni – 10,80 €/h s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend – 18 €/h s DPH

Jazda nad 150 km
Cena za 1 km jazdy – 1,32 €/km s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni – 10,80 €/h s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend – 18 €/h s DPH

Jazda od 50 km do 150 km
Cena za 1 km jazdy – 1,44 €/km s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu v týždni – 10,80 €/h s DPH
Cena za čas poskytnutia autobusu cez víkend – 18 €/h s DPH

Poznámka: Pri poskytnutí autobusu vo sviatok sa účtuje doplatok
vo výške 12 €/hod s DPH (t.j.10 €/hod. bez DPH)
Schválil: Marián Šustek, riaditeľ podniku

kend umelá tráva obsadená od rána
do večera.
Okrem spomínaného ihriska
mesto Krásno disponuje i futbalovým
štadiónom, hokejovou arénou, OCR
workoutovým ihriskom, unikátnou
cyklotrasou či ďalšími menšími ihriskami pre deti a mládež. Nie nadarmo naše mesto nazývajú mestom
športu.
V rámci projektu Rozvojom futba-

Vladimír Macura z Krásna je
majstrom sveta vo vzpieraní
Vladimír Macura, slovenský vzpierač a odchovanec TJ
Tatran Krásno nad Kysucou, sa stal trojnásobným majstrom sveta do 17 rokov v kategórii nad 102 kg na MS mládeže v Mexiku.
V najťažšej hmotnostnej kategórii zvíťazil v trhu (151
kg) aj v nadhode (181 kg). V celkovom súčte 332 kg triumfoval s presvedčivým náskokom 17 kg. Po tituloch na
Majstrovstvách Európy 2021 do 15-17 rokov je to pre neho
ďalší veľký úspech.
S telesnou hmotnosťou 127,5 kg bol druhý najťažší v kategórii, viac kíl mal iba domáci Vizcarra Meza (132,3 kg),
ktorý skončil na 4. mieste. Vladimír Macura bol jediný
slovenský reprezentant na tomto mládežníckom šampionáte. Štartovali na ňom reprezentanti narodení v rokoch 2005 – 2009.
Gratulujeme k jeho veľkému úspechu a všetkým jeho
trénerom, ktorí mu dopomohli k historickému výsledku.

lových schopností k podpore športu v
pohraničí sa v meste Krásno nad Kysucou uskutočnilo školenie futbalových trénerov UEFA B a školenie
UEFA C. Ide o výkon lektorskej činnosti, ktorý pozostáva z odovzdávanie
potrebných teoretických vedomostí.
Predmetom školenia bola kontaktná,
dištančná, teoretická, praktická časť
a workshopy v skupinách a spoločne.
Výučba prebiehala v blokoch, pričom
tréneri boli školení prakticky aj teoreticky. Školenia sa vzájomne paralelne dopĺňali. Počet respondentov
bol pre licenciu B 16 (4 českí partneri)
a pre licenciu C 24. Cieľom projektu
bola analýza kvality práce trénera, s
ktorou sa počíta pri futbalových zápasoch, a zlepšenie ich zručností pre
ďalšiu prácu s mládežou.
Respondenti získali licenciu UEFA
B, ktorú možno považovať za vysoký
štandard. Časť ich kolegov si prehĺbila vedomosti v rámci licencie C.
Mesto Krásno nad Kysucou uhradilo všetky náklady súvisiace s projektom a trénerskú licenciu si mohli
zabezpečiť aj tréneri prípraviek či
mládeže. Veríme, že naše mesto prispelo k skvalitneniu futbalu nielen v
Kysuckom regióne, ale aj v celom Žilinskom kraji. Nech entuziazmus a
nadšenie pre futbal im vydrží čo najdlhšie, aby získané skúsenosti odovzdávali ďalšej futbalovej generácii.
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Kysucký futbalový sviatok
Naše mesto žije futbalom
V sobotu 18. júna 2022 na futbalovom štadióne TJ Tatran Krásno nad
Kysucou sa hral turnaj najmladších
futbalistov, na ktorom sa zúčastnili
desiatky najmenších nádejí. S potešením sa prišli na deti pozrieť aj ich rodičia a posúdiť, ako futbalovo rastú.
Turnaj bol súčasťou cezhraničného
projektu rozvojom futbalových
schopností k podpore športu v pohraničí. V príhovore primátor mesta
Jozef Grapa zdôraznil že, projekt bol
vypracovaný pre zlepšenie kvality futbalu nielen v Krásne, ale aj na Kysuciach. V rámci spomínaného projektu
sme vyškolili desiatky trénerov, či už
na licenciu UEFA B alebo UEFA C. Želáme si, aby mladí futbalisti napredovali, preto potrebujeme veľa kvalitných projektov, ktoré budú rozvíjať
futbalovú generáciu detí, pretože neskrývajú nadšenie a zapálenie pre
šport. Rodičom patrí ďakovanie za ich
trpezlivosť i za to, že deti vedú k
športu a venujú im svoj voľný čas. Sobota ukázala, že na Kysuciach máme
veľa nadaných detí, ktoré sa tešili z
každej dobrej futbalovej akcie.
V rámci projektu sa nakúpili rôzne
tréningové pomôcky, ale i moderné
zariadenia, ako napr. smart prístroje,
ktoré merajú nielen pulz, počet krokov, tep srdca, ale i ďalšie parametre.
Aj takého vybavenie skvalitní prí-

pravu mladých futbalistov a umožní
profesionálne pracovať s trénermi,
ktorí získali nové futbalové licencie.
Malým i veľkým futbalistom prajeme veľa fanúšikov a správnych ľudí

okolo seba, ktorí sa s horlivosťou venujú tomuto športu, ako i dostatok zanietených funkcionárov a organizátorov.
Foto: M. Ondrúšek

Horný rad zľava: tréner Vladimír Kuťka, Pavol Lastovica, Matej Rajnoha, Radovan Fujak,
Marián Jarabica, Michal Novotný, Tomáš Ševčík, Kristián Švancár, Matúš Ševčík, Šimon Beňo.
Dolný rad zľava: kapitán mužstva Libor Ďuratný, Shoma Deguchi, Marián Podolák, Boris
Kopásek, Kristián Gábor, Kamil Koleno, Andrej Tvrdý, Adrián Podmanický

Domáci majstrovský zápas,
na ktorý čakali všetci futbaloví
nadšenci skoro tri a pol roka. TJ
Tatran Krásno nad Kysucou vyzval na domácom trávniku rivala zo susednej Čadce. Počas
uplynulých skoro štyroch rokov
sa derby odohralo len na čadčianskej pôde. Prvé stretnutie
medzi obidvoma mužstvami sa
odohralo už v roku 1924, keď sa
z víťazstva v pomere 0:4 radovala Čadca. V súčasnej podobe
derby poznáme bez prestávky
už 12 rokov, pričom sa za túto
dobu odohralo 19 vzájomných
stretnutí. Zápas v záverečnej
časti sezóny súčasnej TIPOS III.
ligy – Stred skončil výsledkom
3:1 v prospech TJ Tatran Krásno
nad Kysucou.
EK

Do futbalového klubu TJ Tatran Krásno nad Kysucou
sa vracia známe meno
Po necelých piatich rokoch sa do
štruktúr futbalového klubu TJ Tatran
Krásno nad Kysucou vracia známe
meno. Je ním staronový tréner Vladimír Kuťka, ktorý v Tatrane pôsobil v
sezónach 2013/2014 a 2016/2017. Po
odchode z Krásna prevzal v roku 2014
mladší dorast U17 v MŠK Žilina. Medzi
jeho známe pôsobiská patrili tiež MŠK
Žilina, kde pôsobil v A mužstve v roku
2009 a s tímom dosiahol v najvyššej
slovenskej futbalovej súťaži výborné
druhé miesto. Martinu pomohol ku
postupu do druhej ligy v roku 2018,
Čadcu zachraňoval v roku 2019. Futbalový klub TJ Tatran Krásno nad Ky-

sucou, vďaka jeho trénerským schopnostiam, v roku 2014 vybojoval udržanie sa v stredoslovenskej súťaži, ktorú
do konca tejto sezóny poznáme pod
názvom TIPOS III. liga Stred.
Okrem trénera družstvo Tatrana
posilnili dve nové zahraničné posily,
konkrétne 22-ročný útočník Zion
Monday Akele a 21-ročný stopér Michael Daberechi Anyasodor. Obaja
futbalisti pochádzajú z Nigérie v Afrike. Konkrétne Zion pochádza z
mesta Benin City a Michael z Obosimy. Ich prvým európskym pôsobiskom bol ukrajinský klub FC Legioner
Dnipro (Dnepropetrovsk). Po vypuk-

nutí vojnového konfliktu obidvaja
Ukrajinu opustili. Ich ďalšie futbalové
kroky viedli cez Maďarsko do tímu Tatrana Krásno nad Kysucou, v ktorom
úspešne absolvovali výkonnostné skúšky. Zion Monday Akele za Tatran debutoval na začiatku apríla tohto roku,
keď nastúpil na ligový zápas proti Dolnému Kubínu. Michael na Veľkú noc
proti Liptovskému Hrádku.
Novým hráčom, trénerovi a celému
futbalovému
družstvu
prajeme
úspešné dokončenie aktuálnej sezóny
a veľa síl v tej nasledujúcej.
EK

Tréner Vladimír Kuťka opäť v Krásne

Útočník Zion Monday Akele z Nigérie

Stopér Michael Daberechi Anyasodor
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