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Nová tradícia – na sv. Krištofa boli
požehnané motorové vozidlá

Svätý Krištof je známym
patrónom cestovateľov,
pútnikov i motoristov. Na
obrazoch sa znázorňuje
ako bradatý muž, ktorý na
chrbte nesie dieťa Ježiša.
Je akýmsi sprievodcom a
ochráncom v ťažkých chví-
ľach na cestách. Od stre-
doveku sa k nemu ľudia
utiekali, pretože cesty 
v minulosti boli plné ne-
pokojov a zbojníkov. Vydať
sa na dlhšiu cestu zname-
nalo ísť do ohrozenia vlast-
ného života, preto prosili 
o pomoc sv. Krištofa, aby
ich chránil a bezpečne
mohli prísť na určené
miesto. Túto tradíciu po-
žehnania áut zažil pán
dekan v Taliansku, a preto

ju navrhol aj v našom
meste. Mnohí z nás denne
dochádzajú do práce au-
tami a nie je samozrejmos-
ťou, že bezpečne prídeme
do cieľa. Časté dopravné
nehody nás nabádajú 
k tomu byť pozorní, ba
kresťania sa pred cestou 
i prežehnávajú.

V sobotu 24. júla 2021
farský úrad v spolupráci 
s mestom Krásno nad Ky-
sucou zorganizovali po-
žehnanie motorových
vozi- diel. Na túto príleži-
tosť dal pán dekan doviesť
relikviu sv. Krištofa
a priamo ňou požehnával
autá i motorky. Relikvia sv.
Krištofa je časť kosti tela
tohto svätca uložená 

v ozdobnom zlatom reli-
viári. Autá boli odstavené
pred farským kostolom
popred Dom služieb a cez
Ulicu kpt. Karola Pagáča.
Dopravu usmerňovala
mest- ská polícia. „Tešíme
sa, že sa podarilo v hoj-
nom počte požehnať autá,
požehnanie sme dávali
spoločne, ale aj každému
individuálne,“ povedal 
de- kan Marian Vojtek.

„Požehnať sa mohli
prísť všetky ročníky áut,
nielen tie nové. Som milo
prekvapený, aký veľký 
záujem bolo o toto požeh-
nanie, veď prišlo skoro sto
áut, ktoré čakali na sláv-
nostný okamih,“ povedal
primátor Jozef Grapa.

V tomto čísle nájdete:

V auguste naše mesto navštívila
podpredsedníčka vlády Slovenskej
republiky a ministerka investícií,
regionálneho rozvoja a informati-
zácie SR Veronika Remišová. Mes-
tu prisľúbila pomoc pri riešení 
aktuálnych problémov.

Rodisko je len jedno. To, čo nám
naši predkovia zanechali, je našou
dedovizňou.

Hasičský zbor Krásno nad Kysucou
pri príležitosti ododvzdania novoz-
rekonštruovanej zbrojnice usporia -
dal krásnu slávnosť.

Relikvia sv. Krištofa
bola na túto príležitosť
dovezená z Ríma
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Finišuje sa s veľkým projektom 
a čaká sa na kolaudáciu
Veľký projekt „Zásobovanie vodou,
odkanalizovanie a čistenie odpado-
vých vôd regiónu Stredné Kysuce“
čaká na svoje ukončenie. Pre Seve-
roslovenské vodárne a kanalizácie,
a. s., Žilina vydal Obvodný úrad 
životného prostredia v Čadci povo-
lenie ešte v roku 2009. 

Výstavba kanalizácie prebiehala 
v  meste Krásno nad Kysucou a ďal-
ších obciach – Nová Bystrica, Stará
Bystrica, Radôstka, Klubina, Zborov
nad Bystricou, Oščadnica v celkovej
dĺžke 123,46 km vrátane  kanalizač-
ných prípojok. V projekte je aj dobu-
dovanie vodovodnej siete v meste
Krásno nad Kysucou a obciach Nová

Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica 
o celkovej dĺžke 22,41 km vrátane
zaústení vodovodných prípojok.
Stavba bola členená na stavebné ob-
jekty a konkrétne v Krásne to boli
vodovod, rekonštrukcia vodného
zdroja, kanalizácia, rekonštrukcia
čističky odpadových vôd.

„Stavebné práce sú ukončené 
a dokončievajú sa povrchové úpravy
vozoviek. Je podaná žiadosť na 
kolaudáciu všetkých stavebných 
objektov,“ informoval primátor
mesta Jozef Grapa.

Žiadosti o kolaudáciu boli staveb-
níkom Severoslovenské vodárne 
a kanalizácie, a. s., Žilina už doru-

čené na Okresný úrad Čadca. 
Posledná žiadosť bola doručená dňa
24. júna 2021. Prvým skolaudova-
ným objektom by mala byť čistička
odpadových vôd v našom meste.

Kanalizačné a vodovodné vetvy sú
odtlakované, z novorealizovanej 
vodovodnej siete sú odobrané
vzorky, ktoré boli zaslané na Regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva
a spĺňajú všetky normy, ktoré sú kla-
dené na bezproblémovú distribúciu
vody. 

„Verím, že v štvrtom štvrťroku
tohto roku bude možné postupne
napájať prvých odberateľov, či už na
kanalizáciu alebo na vodovod,“ 
povedal primátor.

Separovaný zber SeptemBer – oKtóBer 2021
Blažkov, Zákysučie: 6. 9. 20. 9. 4. 10. 18. 10.
Krásno: 7. 9. 21. 9. 5. 10. 19. 10.
Kalinov: 8. 9. 22. 9. 6. 10. 20. 10.

MeSto zaváDza 
eleKtRoNIcKú evIDeNcIu oDPaDov

Aj keď bola nedeľa 8. augusta 2021
dňom oddychu a nič nerobenia, prí-
roda neoddychuje. Ľudia s radosťou
prijali ponuku zo združenia Sem to
nepatrí. V spolupráci s Level reality
a priateľmi prírody prišli aktivisti
vyčistiť našu prírodu. V prvom rade
mesto Krásno ďakuje všetkým zain-
teresovaným zo združenia, organi-
zátorom a ľuďom, ktorí k nám
merali cestu z ďalekých miest Slo-
venska, až z Košíc. 

Niektorí občania si ešte stále 
neuvedomujú, že neporiadok robia
vlastným pričinením. Odpad vyvá-
žajú častokrát k brehom vodných
tokov. Pitná voda je u nás zatiaľ 
samozrejmosťou, ale nie všade vo
svete to tak je. Skoro celý osobný 

automobil sa našiel v horách nad
Krásnom. Ďalej veľké množstvo
plastov a iných materiálov, ktoré
znečisťujú prírodu. Vyviezli ich ne-
zodpovední ľudia na neprístupné
miesta, odkiaľ s námahou skupina
odstraňovala odpad. Jednou z účast-
níčok čistenia nášho mesta bola
Marta Čaradová. Vyslovila názor, že
sa hanbí, čo všetko vedia Krásňania
vyhodiť do prírody. Nestačí iba napí-
sať a upozorniť, kde všade sa nachá-
dza čierna skládka, ale je potrebné
spolupracovať pri zisťovaní pácha-
teľa, ktorý nežiaduci odpad na dané
miesto vyviezol.

Ešte stále si málo uvedomujeme
dôležitosť čistej prírody a málo 
myslíme na generáciu, ktorá po nás

bude žiť v týchto nepekných pod-
mienkach. S vďakou sa obraciame
na rodičov, ktorí učia svoje deti
láske k prírode a učia ich vážiť si ju.
Všetky odpadky majú svoje miesto 
a v našom meste máme vytvorené
podmienky na to, aby sme dokázali
okolitú prírodu ochrániť a nie ju 
zaplavovať odpadom.

Mesto Krásno pristúpilo k zavedeniu
elektronickej evidencie zberných
nádob na zmesový komunálny
odpad pomocou RFID čipov. Vďaka
nim bude mesto viesť evidenciu 
o uskutočnených výsypoch a bude
tak mať informácie o množstve vy-
vezeného odpadu. Od utorka 17. au-
gusta 2021 začína s čipovaním
zberných nádob na zmesový komu-
nálny odpad. Začne sa Ulicou 
1. mája, potom sa budú zverejňovať
ďalšie lokality. Postup pri čipovaní
bude nasledovný:
❱ poverení pracovníci mesta najskôr

skontrolujú, či objem zbernej ná-
doby, ktorá sa bude čipovať, zod-
povedá aktuálne platnému VZN

Mesta Krásno nad Kysucou a Roz-
hodnutiu o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady

❱ v prípade nesúladu skutočného
stavu s VZN a rozhodnutím pra-
covník poznačí nesúlad a dohodne
sa s občanmi na spôsobe zosúlade-
nia (výmene nádoby)

❱ v prípade súladu objemu zbernej
nádoby s VZN pracovník zabez-
pečí podpísanie Preberacích/Odo-
vzdávacích protokolov poplatník-
mi, t. j. občanmi mesta a umiest-
nenie čipu na nádobu. Žiadame
vás preto, aby bola v čase čipova-
nia vašej ulice k dispozícii osoba,
ktorá zabezpečí podpis (ideálne

osoba, na ktorú je vydané rozhod-
nutie).

V čase čipovania zberných nádob
na Vašej ulici prosím vyvezte zbernú
nádobu na miesto vyhradené pre
výsyp. Po očipovaní a po odsúhla-
sení povereným pracovníkom
mesta môžete nádobu opäť stiahnuť.

V prípade, že nebudete v deň 
čipovania Vašej ulici k dispozícii, 
oznámte prosím vyhovujúci termín
čipovania spolu s kontaktnými
údajmi na adresu: info@mesto-
krasno.sk. Prosíme vás o trpezlivosť.
Veríme, že tento proces spolu zvlád-
neme bez väčších komplikácií a v čo
najkratšom čase.

Pribudli nové parkovacie miesta V meste Krásno nad Kysucou sa 
podarilo priamo v areáli materskej
školy vybudovať nové miesta na par-
kovanie. Mesto naplánovalo 
výstavbu desiatich parkovacích
miest pre rodičov detí, ktoré ma-
terskú školu navštevujú. Materská
škola sa nachádza na frekventovanej
ulici. Parkovanie v jej blízkosti je
komplikované, najmä počas rannej
špičky, keď potrebujú rodičia dieťa
zaviesť do materskej školy. Veríme,
že sa týmto krokom zjednoduší 
doprava na Lesníckej ulici a parko-
vacie miesta potešia rodičov detí.

ODKANALIZOVANIE STREDNÝCH KYSÚC

NoViNka

Foto: Jaroslav Pitoňák

Príroda je len jedna, preto nášmu mestu 
pomohli aj dobrovoľníci z iných regiónov



V nedeľu 20. júna 2021
bola slávnostne otvorená
zrekonštruovaná a vyno-
vená hasičská zbrojnica.
Slávnosť začala sv. omšou
vo farskom kostole. Sláv-
nostného otvorenia sa zú-
častnil primátor mesta
Jozef Grapa, predseda
DHZ Krásno Marián Šus-
tek, poslanci mestského
zastupiteľstva, členovia 
a predseda územného vý-
boru DPO Čadca a kolego-
via z DHZ susedných obcí
Dunajov, Oščadnica, Zbo-
rov nad Bystricou, Klu-
bina, Radôstka, Stará 
a Nová Bystrica. Všetci ha-

siči boli v slávnostných
uniformách a sprievod
mestom vzbudoval pozor-
nosť.

Pred zbrojnicou odzneli
slávnostné príhovory a 
pozdravy hostí, odhalila sa
pamätná tabuľa na tento
deň. Priestory hasičskej
zbrojnice požehnal dekan
ICLic. Mgr. Marian Vojtek
spolu s kaplánom Mgr. Mi-
chalom Tichým a novovys-
väteným kňazom Mgr.
Milošom Kadášom. 

„Otvorenie novej hasič-
skej zbrojnice bolo záro-
veň i ocenením práce
hasičov za ich nezištnú

pomoc pre mesto. Hasiči
doteraz vždy sídlili v provi-
zórnych priestoroch, ktoré
na danú dobu boli nevyho-

vujúce, akoubola naprík-
lad stará zbrojnica oproti
mestskej tržnici, ktorá 
nespĺňala kritéria 20. a nie
21. storočia. Istý čas par-
kovali v garáži mestského
podniku, neskôr v malej
kotolni, do ktorej zatekalo
a ničila sa technika, vzhľa-
dom k nevhodným pod-
mienkam,“ povedal
primátor Jozef Grapa.

Krásne vynovené prie-
story pochválili i profesio-
nálni hasiči. Priestory si
rekonštruovali naši hasiči
a strávili tu stovky hodín
počas svojho voľného
času. Práce sa napokon
podarili a výsledok 
je krásny. Sú to reprezen-
tatívne priestory, kde
okrem techniky budú
môcť vychovávať aj novú
generáciu hasičov.

Financie na rekonštruk-
ciu hasičskej zbrojnice
boli získané z dotácie Mi-
nisterstva vnútra Sloven-
skej republiky a z mests-
kého rozpočtu.   ĽP
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Narodenie dieťaťa je v rodine veľkou
udalosťou, na ktorú všetci s láskou
čakajú. Pre naše mesto je to mimo-
riadna udalosť, a preto pokračujeme
ďalej s tradíciou Uvítania najmen-
ších obyvateľov.

„Je mi veľmi ľúto, že sme museli
porušiť tento dlhoročný zvyk a ne-
mohol som vás privítať na Mestskej
radnici od septembra 2019, lebo
nám to pandemická situácia nedo-
voľovala,“ povedal primátor Jozef
Grapa.

Vďaka uvoľneniu opatrení sme
mohli pozvané deti vo štvrtok 24.
júna 2021 privítať v kinosále kultúr-

neho domu. Na úvod stretnutia sa
predstavili hudobne nadaní žiaci zo
Základnej umeleckej školy Krásno 
a predviedli svoj talent. Nasledoval
príhovor primátora mesta Jozefa
Grapu, v ktorom okrem iného 
zaznelo: „Dnes sme sa tu spoločne
stretli, aby sme precítili veľkú chvíľu
naplneného životného šťastia, aby
sme medzi nami privítali nových 
občanov mesta Krásno nad Kysu-
cou. Je mi ľúto, že nám do života
vstúpila pandémia koronavírusu 
a ovplyvnila viaceré podujatia.
Preto mi dovoľte, aby som to dnes
odčinil, aj keď s časovým oneskore-

ním. Vaše deti už nie sú malé 
bábätká v kolíske, ale bezstarostne
pobehujú po vlastných a verím, že
vám doma robia aj malú neplechu.“

Po príhovore mamičky predstavili
svoje ratolesti a prevzali si finančný
darček a ružu od primátora mesta.
Na záver podujatia nechýbali 
podpisy do pamätnej knihy a spo-
ločná fotografia.

Byť rodičom je nielen radosť, ale
vyžaduje si to aj mnoho povinností
a starostí. Úloha rodiča je poslanie.
Je to tá najdôležitejšia a najzodpo-
vednejšia vec v živote.

jK

vraciame sa späť k tradícii uvítania detí

90 rokov
Anna Rábiková

85 rokov
Anna Kučeríková
Helena Gavlasová

80 rokov 
Anna Ďuranová
Anna Vojtušová
Matej Macura
Milan Kuric

75 rokov
Anton Hajný
Oľga Buková

Mária Nevedelová
Jolana Švábiková
Anna Macurová
Mária Miková

70 rokov
Miroslav Rafaj
Štefan Kavalek
Mária Valíková

Anton Kuljovský
Anna Ďurčanová
Viera Zuzčáková
Jolana Zátková

Vladimír Korhelík

Realizácia cezhraničných projektov v rámci operačného
programu Interreg PL – SK zanechala odozvu aj v Poľ-
skej republike. Nápady, ktoré mesto uskutočnilo cez
tieto projekty v rámci Európskej únie, majú úspech aj
na poľskej strane. V stredu 11. augusta 2021 navštívil
naše mesto riaditeľ Slovenského inštitútu vo Waršave
Adrián Kromka a starosta obce Gmina Nowiny Sebas-
tian Nowaczkiewicz. Na radnici ich srdečne privítal pri-
mátor mesta Jozef Grapa. V diskusii sa rozprávali 

o budúcej spolupráci s novým partnerom Gmina 
Nowiny, obce ležiacej severne od Krakova, o nových 
výzvach, o prezentácii mesta Krásno nad Kysucou 
a Kysúc na Slovenskom inštitúte vo Waršave. Gmina 
Nowiny, meste je rozlohou územia a priemyslom po-
dobná nášmu mestu. Obe strany majú záujem na spra-
covaní projektov, ktoré v rámci vzájomnej spolupráce
prinesú nové nápady, myšlienky a ich realizáciu, zod-
povedajúce moderným požiadavkám ich obyvateľov.

KRáSňaNSKí haSIčI 
Majú Novú zbRojNIcu

Nový cezhraničný partner z Poľska – Gmina Nowiny

V rámci programu Dní mesta Krásno nad Kysucou sa 
v nedeľu 5. septembra 2021 uskutoční v priestoroch 

kultúrneho domu otvorenie výstavy obrazov 
J. HaceKa s názVom DeDoVIzeŇ

srdečne Vás na toto milé stretnutie
všetkých pozývame do výstavnej siene o 16.00 h

Výstavu si môžete pozrieť do konca septembra 2021.

DNI MeSta 2021
a vernisáž výstavy diel rodáka Justína Haceka

blahoželáme jubilantom
júl – august 2021
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Školský rok 2020/2021 bol veľmi poznačený dištanč-
nou výučbou, náročnou pre žiakov, učiteľov i rodi-

čov. Zladiť prácu, domácnosť a učenie sa s deťmi museli
riešiť rodičia a nebolo to jednoduché. Učitelia hľadali
nové učebné postupy ako zjednodušiť učenie a motivo-
vať detí v takejto ťažkej situácii. Žiači prvého stupňa boli
v škole viac ako tí zo starších ročníkov. A po roku sa ko-

nalo záverečné slávnostné ukončenie školského roka. 
V stredu 30. júna 2021 si deti odniesli koncoročné 

vysvedčenie a zatvorili sa brány škôl na dva mesiace.
Pred oficiálnym rozdaním vysvedčení sa konala 
sv. omša v Kostole sv. Ondreja, apoštola, ktorú celebro-
val dekan farnosti ICLic. Mgr. Marian Vojtek s kaplánom
Michalom Tichým. Potom sa deti s úsmevom rozbehli
na školský dvor, kde ich privítal riaditeľ školy Mgr. Vla-
dimír Targoš spolu s ostatnými pedagógmi.

Cenu primátora mesta tento rok získala Lucia Woj-
taszková z 9.A za výborný prospech a reprezentáciu
školy. Cenu riaditeľa školy si odniesol Mário Lastovica
z 9.B. V rámci ukončenia školského roka sa vyhodnotila
školská olympiáda a riaditeľ odovzdal medaily víťazom.
Žiaci súťažili v behu, skoku a v ďalších športových 
disciplínach. Na záver sa konala emotívna rozlúčka 
s deviatakmi, ktorí boli v tento deň poslednýkrát žiakmi
základnej školy. Vyprevádzali ich žiaci celej školy potle-
skom.

V stredu 28. júla 2021 v zasadačke mestského úradu
sme odovzdali ceny fotografom, ktorí sa zapojili 
do našej jesennej súťaže s názvom Moje obľúbené miesto
v Krásne nad Kysucou. Do súťaže sa zapojilo 15 fotogra-
fov a 5 najkrajších fotografií získalo ocenenie. Najmlad-
šia fotografka má 11 rokov. Oceňovanie bolo viackrát
preložené kvôli zlej pandemickej situácii. Výhercom
ešte raz blahoželáme! Redakcia

Do Krásna v júli opäť zavítali historické vozidlá
Auto je ako krásna žena, ak sa 

o ňu staráte, ubezpečujete ju o svojej
láske, venujete jej pozornosť a svoj
čas, odvďačí sa vám dobrou a ver-
nou službou.

Počas zimy a jari neúnavne pre-
biehali prípravy na 24. ročník podu-
jatia BESKYD RALLYE, ktorý
organizuje Turzovský veterán club,
združenie priateľov historických vo-
zidiel a milovníkov starej techniky.
Na prvom ročníku sa zúčastnilo 24
vozidiel, ďalší rok 41 a postupne sa
podujatie rozrástlo do úctyhodných
viac ako 100 účastníkov. Od samého
začiatku v roku 1998 sa uskutočňuje
ako spanilá jazda beskydskou kraji-
nou. Cieľom podujatia sa stalo pre-
zentovanie krás a histórie celého
Euroregiónu Beskydy. Každý rok sa
organizátori navyše snažia predĺžiť
trasu do niektorej zaujímavej oblasti
Kysúc či blízkej Moravy. Do Krásna
nad Kysucou si cestu za veteránmi
našiel aj obľúbený moderátor televí-

zie JOJ Ján Mečiar spolu s manžel-
kou. Pravidelne sa zúčastňuje 
na zraze historických vozidiel.

Na realizácií tohto podujatia sa
podieľajú aj všetky mestá a obce,
ktorými spanilá jazda prechádza. 
V Krásne nad Kysucou sa veterány
zastavili v sobotu 31. júla 2021
v čase od 11:30 do 13:30 hod.

Pre návštevníkov organizátori Be-
skyd rallye pripravili neopakova-

teľné múzeum na kolesách, ktoré
malo približne sto exponátov, čo
predstavovalo približne dvesto
účastníkov nielen z Českej republiky
a Slovenska, ale aj z Poľska či 
z Nemecka. Tento ročník bol záro-
veň memoriálom Ladislava Dlhopol-
čeka, dlhoročného predsedu 
a zakladateľa Turzovského veterán
klubu, ktorý zomrel 27. januára
2020. eK

Dňa 11. augusta 2021 sa v Krásne pod vedením predsedníčky ZPCCH a
Jednoty dôchodcov Margity Ďurišovej konal nultý ročník športových hier.
Jednotlivé disciplíny pripravila Jolana Labaková. Hádzalo sa šípkami,
guľou, hral sa stolný tenis, loptové hry i preliezalo sa cez preliezky. Okrem
seniorov sa hier zúčastnili aj deti zo ZPCCH so svojimi rodičmi. Súťažili
všetci prítomní, každý bol odmenený darčekom. Všetci sa potešili spoloč-
nému stretnutiu, zorganizovanému po dlhšej dobe. Zúčastnených prišiel
pozdraviť aj primátor mesta Jozef Grapa.

Športové podujatie jednoty dôchodcov

Odovzdali sme ceny
výhercom fotosúťaže

Výhercovia fotografickej súťaže: Dominik Štrba, Anna Nogová,
Dada Kuljovská, šéfredaktorka novín Krásňan Ľubica Podolá-
ková a výherkyňa Lenka Drahňáková, Peter Šugho

Slávnostné ukončenie 
školského roka 
2020/2021

Jednota dôchodcov patrí medzi aktívne
krásňanské združenia. Kvôli pandémii sa
dlhší čas nemohli stretávať, organizovať
svoje obľúbené podujatia, preto nultý roč-
ník športových hier, do ktorých zapojli aj
ostatné vekové skupiny, všetkých potešil.
Mali príležitosť sa stretnúť a spoločne pre-
žiť voľný čas. Po športe všetkých čakalo
občerstvenie vo vynovených priestoroch
reštaurácie Kolkáreň.
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Dňa 28. júna 2021 sme sa rozlúčili vo farskom kostole sv. Ondreja apoštola a 29. júna
v kostole v Kalinove s kaplánom Michalom Tichým, ktorý v našej farnosti pôsobil 
od roku 2018. Jeho novým pôsobiskom od 1. júla bude farnosť Žilina.

Aj keď všetci vieme, že táto chvíľa raz musela prísť a Vy meníte pôsobisko pastorá-
cie, bude pre nás ťažké rozlúčiť sa. Pán kaplán, ďakujeme Vám za každé povzbudenie,
milé slovo, za každú sviatosť, myslíme na Vás vo svojich modlitbách. Zo srdca Vám
ďakujeme za Vašu obetavú službu a otvorené srdce, ktoré je vždy ochotné poslúžiť. 
V novom pôsobisku Vám prajeme mnoho Božích milostí, požehnania a síl v kňazskej
službe. PáN KaPláN, PáN boh zaPlať! Moderátorským slovom nás počas

celého dňa sprevádzala Zuzana Ga-
cíková Zuzčáková. Hlavne deti, ale 
i rodičia si prišli na svoje v podobe
rôznych atraktívnych úloh a stano-
víšť, ktoré si pre ne pripravili naši
animátori z eRka pod vedením 
Juraja Buchtu. Výzvou bola lezecká
stena pod dohľadom Jána Drahňáka
a Juraja Kubu. Mário Šimašek a naši
hasiči si pripravili atraktívnu vodnú
streľbu na terč. Historický spolok 
sv. Šebastiána nás preniesol do stre-
doveku, kde sme si mohli vyskúšať
lukostreľbu. Maľovanie na tvár pod
taktovkou Evky Cagáňovej preme-
nilo detičky v krásne zvieratká i roz-
právkové postavičky či superhrdi -
nov. 

Rodičia mali možnosť zrelaxovať
pri bowlingu, zatiaľ čo sa ich rato-
lesti mohli pohrať v oddychovom
kútiku s hračkami, knižkami a oma-
ľovánkami – za starostlivosť o deti
týmto ďakujem Kristínke Rábikovej.
V podvečerných hodinách začali
koncerty. Prvým hosťom bol pesnič-
kár pre deti Miro Jilo, svojím úprim-

ným, tvorivým, radostným a vtip -
ným vystúpením získal srdcia ma-
lých i veľkých. Následné vystúpenie
známeho kresťanského rappera
Martina „Augustína“ Dvornického
(projekt Godzone) oslovilo hlavne
našich mladých tínedžerov. Martin
v atraktívnom podaní hudby a slova
v nás zanechal hlboké posolstvo
viery. Vlastnou tvorbou a krásnym
hlasom pohladila naše uši i dušu
Krásňanka Stela Halvoníková 
a veľmi podobne pokračoval Dávid
Jopčík s kapelou, ktorý nám dodal
odvahu, že hoci v našom živote sa
vyskytnú naozaj ťažké situácie, kedy
my alebo naši blízki bojujeme 
o život, môžeme veriť a máme Komu
dôverovať, lebo náš Boh je dobrý
otec, ktorý sa o nás naozaj stará. 
A v tomto duchu sa niesol celý náš
Deň rodiny, ktorého mottom bolo:
„Otec nablízku…“ Otec, ktorý miluje,
chráni, stará sa, raduje sa, vedie, 
pomáha, napomína v láske, vycho-
váva… 

Deň rodiny bol i poďakovaním za
našich starostlivých a láskavých

otcov. Tento krásny projekt sme
mohli realizovať vďaka projektovej
súťaži a finančnej podpore z Pasto-
račného fondu Žilinskej diecézy 
a občianskeho združenia Kultúrny
prameň. Za organizačnej podpory 
a sponzorstva od mesta a pána pri-
mátora Jozefa Grapu, od pána 
dekana vdp. Mariana Vojteka a našej
farnosti. 

Ďalší sponzori: Mäsiarstvo 
Buchta, Stavebniny Capek, rod. 
Gavlasová a ďalšie nemenované 
rodiny, ďakujeme aj za každý fi-
nančný príspevok počas podujatia.
Ďakujeme tiež CVČ pri základnej
škole – Martinovi Ondruškovi – za
zapožičanie rekvizít pre jednotlivé
stanovištia a reštaurácii Kolkáreň za
skvelé jedlo a obsluhu počas celého
dňa. Osobitne by som sa chcela 
poďakovať rodinám i jednotlivcom,
ktorí sa aktívne podieľali na prí-
prave podujatia: rod. Badžgoňová,
rod. Ková čová, rod. Ladňáková, rod.
Poláčková, rod. Pošteková, rod. Ši-
mašková, rod. Halvoníková, rod.
Kvašňovská, rod. Štrbová, Ľubica
Podoláková, Zuzana Konštiaková,
Juraj Buchta, za fotografovanie Edo
Koprna a zdravotnícky dohľad 
Zuzana Gajdošíková. 

Veríme, že si „Deň rodiny“ nájde
miesto medzi stálymi podujatiami
pre našu farnosť a mesto – tešíme sa
na ďalší ročník.

Mária Gavendová 
za všetkých organizátorov 

(zodpovedná za projekt)

Deň RoDINy 2021

Privítanie nového kaplána
Od júla 2021 nastúpil do našej farnosti nový kaplán Mgr.
Miroslav crkoň, ktorý je rodákom z Považskej Bystrice.
V rokoch 2018 – 2021 pôsobil ako kaplán v Martine 
a v súčasnosti v našom meste. V piatok 9. júla 2021 ho
privítal na mestskom úrade spolu s dekanom farnosti
Marianom Vojtekom primátor mesta Jozef Grapa. 
Pánovi kaplánovi prajeme veľa zdravia, úspechov 
a trpezlivosti v jeho pastoračnej činnosti. Vyprosujme
mu od Pána Boha silu a veľa Božieho požehnania.

Dňa 11. júla 2021 sa v našej farnosti a meste podarilo zorganizovať 
podujatie Deň rodiny. Toto podujatie je organizované v rámci celého Slo-
venska a sme skutočne radi, že sme sa mohli pripojiť aj my. Náš deň začal
sv. omšou pre rodiny vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola, kde litur-
giu sv. omše sprevádzal spevácky zbor Makabi. Následne program pokra-
čoval poobede na ihriskách pri štadióne, svojím spevom a s veľkou
radosťou nás uvítala skupina Dizraeli.

Rozlúčka s kaplánom Mgr. Michalom Tichým,
ktorý bol v našej farnosti 3 roky

Keď príde deň s chvíľou lúčenia, 
skončí sa sen, vrznú kľúče brán,

v srdci mám len púšť, v spánkoch cítim chlad, 
lúčim sa s tou, tou, ktorú mám rád.

„Milí Krásňania, tieto slová piesne Karola Konárika mi
dlho zneli v srdci, keď som sa dozvedel, že sa moje pôsobe-
nie vo farnosti Krásno nad Kysucou v úlohe kaplána končí.
Lúčenie s krásňanskou farnosťou bolo pre mňa veľmi ťaž-
kým obdobím. Všetci ste mi totiž prirástli k srdcu.

Do Krásna som prišiel ako kňaz s ročnou praxou, aby
som mohol na novom mieste získať nové pastoračné skú-
senosti. Prostredie Kysúc mi bolo od prvej chvíle veľmi
blízke a okamžite som pocítil láskavosť, srdečnosť a pri-
jatie zo strany vás – farníkov. Nikto nevedel, aké roky
nás čakajú. A že z troch rokov môjho pôsobenia v Krás -
ne bude polovica obdobia poznačená pandémiou, ktorá
nám (s prestávkami) zabráni sa naďalej aktívne stretá-
vať. Napriek tomu sa nám podarilo za toto obdobie 
vybudovať krásne priateľské vzťahy a som veľmi vďačný
za každú chvíľu, ktorú som mohol medzi vami prežiť.
Dúfam, že ako ja na vás, aj vy na mňa budete v dobrom
spomínať.

Chcel by som touto cestou poďakovať najmä Pánu
Bohu za milosť, že ma prostredníctvom pána biskupa
Tomáša poslal k vám do Krásna nad Kysucou. Ďalej
pánu dekanovi Marianovi za otcovské prijatie, vedenie
a bratskú spoluprácu na fare. A, samozrejme, aj všet-
kým vám, s ktorými sme mohli tvoriť krásne rodinné
spoločenstvo. Zvlášť ďakujem miništrantom, kostolní-
kom, mladým, spevákom a hudobníkom i učiteľom
na oboch školách.

Na novom pôsobisku v Žiline na vás všetkých veľmi
rád spomínam a kus Krásna budem stále nosiť vo svo-
jom srdci. Kedykoľvek ste vítaní v Katedrále Najsvätejšej
Trojice v Žiline. Rád vás tu uvidím.“

S PozDRavoM KaPláN MIchal tIchý

Pán kaplán medzi svojimi
farníkmi – posvätenie
krásňanského betlehemu
a sv. omša pri kaplnke na
stanici.



Aj tento rok sa u nás koná známa kaplnková púť.
Počas celého leta. Veriaci ju nazvali Tour de
Krásno ako analógiu na svetoznáme cyklistické

preteky Tour de France, ktoré sa uskutočňujú približne
v tomto období. Celá kaplnková procesia sa skladá z jed-
notlivých omší. Ľudia sa na nich stretajú pod holým
nebom. Počasie môže vyjsť, môže byť slnečné, horúce,
ale býva aj pod mrakom, ba veriacich neraz prekvapí
búrka či vytrvalý dážď. Nič ich však neodradí od účasti
na podujatí. 

Kaplnkové pobožnosti pod holým nebom sa začali 
v júni v Laznom potoku. Zároveň je to aj začiatok let-
ného obdobia. Počasie bolo pekné, slnečné, možno
trošku prihorúco. Búrka nás tentoraz obišla. Omšu pred
početným publikom celebroval dekan ICLic. Mgr. Ma-
rian Vojtek.

Na druhý deň bola potom omša aj pri kaplnke
U Capka. Kaplnku pred rokmi postavil pán Šustek. Aj tu
vyšlo počasie. V priebehu tohto obdobia sme sa zároveň
lúčili s pánom kaplánom Mgr. Michalom Tichým.

Nasledovali júlové pobožnosti pod holým nebom.
Najskôr sa veriaci zišli U Blažkov. Trochu popŕchalo, ale
obloha sa čoskoro vyjasnila. Túto omšu opäť celebroval
pán dekan Marian Vojtek. Koncelebroval ju nový pán
kaplán Mgr. Miroslav Crkoň, ktorý pochádza z Považ-
skej Bystrice a do našej farnosti prišiel z Martina. 

Na ďalšej sv. omši v Kaplnke pri cintoríne bol náš pán
dekan sám. Najskôr veriacich čakala pomerne dlhá púť

do osady U Kuljovských. Počasie opäť bolo slnečné. Do-
zreli čerešne, pri stupáku na kopec sme si mohli zopár
sladkých plodov obrať zo stromu pri ceste... Ďalšie omše
v pravom letnom počasí sa uskutočnili U Sýkorov a pri
kaplnke U Hacka. Veriaci z hackovskej osady si pripo-
menuli 5. výročie vysvätenia tejto našej najmladšej 
kaplnky. 

Kaplnkami na prelome júla a augusta, v ktorých sa
uskutočnila omša pod letnou oblohou, boli božie stánky
U Gavlasa a vo Vyšných Vaniach. Horúce počasie pri-
nieslo početné búrky a hojný dážď. Tieto však pútnikov
neodradili. Veriaci sa tak mohli zísť aj pri našej najvyš-
šie položenej kaplnke vo Vyšných Vaniach. Celá júnová
a júlová letná púť bola spojená s hodmi. Ľudia pozývali
do svojich príbytkov a na dvory hostí, aby sa s nimi 
porozprávali a ponúkli im pohostenie. Boli to rôzne
maškrty, ako chutný guláš, voňavé zákusky a koláče.
Hody trvali neraz do neskorých večerov a ľudia budú 
určite na ne v dobrom spomínať. 

Následujúce dve sv. omše sa konali v kalinovskej časti
Krásna nad Kysucou, a to v Jedličníku a U Lastovicov. 

zrenovovali si kaplnku v Kalinove
Kaplnku v časti Kalinov pri základnej škole dal ešte

na začiatku minulého storočia postaviť miestny rodák
z Krásna Ondrej Maslák. Ako mnoho iných ľudí z Kysúc
a okolia aj on musel kvôli práci a živobytiu odísť pred 
1. svetovou vojnou do Ameriky. Zrejme sa mu tam da-

rilo, lebo neskôr sa na krátky čas vrátil spoza mora 
do nášho kraja. Postavil tu kaplnku, najmä z vďaky za
Božiu pomoc. Vysvätili ju 6. mája 1934. Ondrej Maslák
sa potom vrátil do Ameriky. Veriaci v Kalinove sa roz-
hodli, že kaplnku zrenovujú. Kedysi sa pri nej v letnom
období konali sväté omše, no po vybudovaní kostola sa
všetky pobožnosti premiestnili doň. Ľudia ešte minulý
rok urobili na stavbe vonkajšie úpravy. Dali jej novú 
fasádu, opravili ploty, položili dlažbu a vymenili staré
a opotrebované veci za nové. Na jar potom zrekonštruo-
vali vnútornú časť, vymenili elektrické vedenie, obno-
vili oltár, na steny dali novú omietku, urobili lavičky
a stoličky. Medzi ostatnými veriacimi zorganizovali
zbierku, ktorú použili na obnovu. Kaplnka je zasvätená
Panne Márii Ružencovej. V prvú augustovú nedeľu 
sa pri nej opäť konala sv. omša. lh

NAJBLIŽŠIE KAPLNKOVé SV. OMŠE:
NE 29. 8. o 14.00 h. – U Gundáša
NE 5. 9. o 14.00 h. – U Gaša
NE 12. 9. o 14.00 h. – Vlčov

19. 6., Lazný Potok. Foto: Ľ. Podoláková 11. 7., U Blažkov, Foto: L. Hrubý 17. 7., pri cintoríne, Foto: L. Hrubý 18. 7., U Kuljovských, foto: L. Hrubý 24. 7., U Sýkorov, foto: G. Saksonová 25. 7., U Hacka, foto: L. Hrubý

31. 7., U Gavlasa, foto: S. Podoláková 1. 8., pri ZŠ Kalinov, foto: Ľ. Podoláková 7. 8., Jedličník, foto: G. Saksonová 8. 8., U Lastovicov, foto: Ľ. Podoláková 22. 8., Nižné Vane, foto: Ľ. Podoláková

Krásňanskí veriaci 
a návštevníci sv. omší ďakujú 

organizátorom i tým, 
ktorí sa o kaplnky starajú.

Kaplnkové sväté omše sú malé hody v osadách a mestských častiach Krásna

21. 8., na stanici, foto: E. Koprna
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Nenahraditeľná hodnota
Aj človek dnešných čias hľadá hodnoty, ktoré by

mohli jeho život obohatiť a naplniť v prirodzenej i  nad-
prirodzenej rovine.

Možno nie je pre nás novinkou, že v ostatných rokoch
získali vedci značné množstvo dôkazov o tom, že medzi
vierou a fyzickým zdravím existuje priama súvislosť. 
Z  výsledkov dvoch anglických štúdií vyplýva, že pravi-
delní návštevníci bohoslužieb trpia zriedkavejšie na roz-
ličné choroby, počnúc vysokým krvným tlakom 
a končiac tuberkulózou, ako tí, ktorí do kostola necho-
dia. Príčina tohto javu nie je dosiaľ objasnená. Podľa Dr.
Jeffreyho S. Levina aktívna účasť človeka na nábožen-
ských obradoch mu poskytuje spoločenskú oporu, 
obmedzuje účinky stresu a nabáda k dodržiavaniu
správnej životosprávy. „Nie je však vylúčené,“ pozname-
náva, „že odolnosť organizmu voči chorobám upevňuje
optimizmus a najmä nádej na spasenie.“

Potvrdzuje to aj prieskum uskutočnený medzi vojno-
vými veteránmi v Durhame, podľa ktorého starší muži,
veriaci v Boha, trpeli depresiami oveľa zriedkavejšie ako
ostatní vyslúžilci.

Pozornosť v odborných kruhoch vyvolal aj experi-
ment anglického kardiológa Randolpha C. Byrda, ktorý
požiadal dobrovoľníkov z  radov pacientov nemocnice

v San Franciscu, aby sa denne modlili. Keď porovnával
výsledky liečby so skupinou pacientov, ktorí sa nemod-
lili, bol prekvapený: prvá skupina sa zaobišla bez dýcha-
cích prístrojov a potrebovala päťkrát menej antibiotík
ako druhá skupina nemodliacich sa ľudí. Z toho doktor
R.C. Byrd vyvodil záver: „Viera v Boha a dlhý život 
bez zdravotných ťažkostí sa vzájomne podmieňujú.“

Potvrdzuje to aj Adolf Adam, 80-ročný pastorálny teo-
lóg a vedec z  oblasti liturgie v Mainzi, ktorý napísal malú
knižku o starobe, kde okrem iného uvádza: „Kto v sta-
robe pozerá na svoj život očami viery, napĺňa sa silnou 
a posilňujúcou dôverou v milosrdného Boha, z viery 
a modlitby do neho prúdi vnútorná sila, ktorá ho na-
priek ťažkostiam staroby napĺňa radosťou.“

Keď niekto spozná, že existuje sila, ktorá lieči, keď
niekto na vlastnom tele pocítil silu modlitby, silu viery,
vtedy sa dvere jeho života otvorili. Tento človek je pre-
svedčený: Boh nie je iba idea, je skutočne Bohom. 
A ja som – kdekoľvek a kedykoľvek – v jeho dobrých 
rukách a On ma vedie po ceste k večnosti. Nech nás toto
poznanie sprevádza po celý život.

MaRIaN vojteK, dekan – farár
MIRoSlav cRKoň, kaplán

Emília a Pavol Targošovci
50 rokov spoločného života

Nemôžeme si vybrať miesto,
kde sa narodíme. No sú
miesta, ktoré nám prirastú k

srdcu vďaka koreňom, ktoré tam cí-
time. Návrat do dedovizne sa stáva
pre nás vzácnym až tajomným a cí-
time tam našich predkov. Ich život,
zmýšľanie, prácu i lásku, ktorú odo-
vzdávali z generácie na generáciu.
Kráčať cestami i chodníčkami nad
Krásnom, výhľad z výšky do doliny
oživuje spomienky na minulosť. 
Na život tu prežitý. Naši predkovia
sa usádzali nad Krásnom aj napriek
ťažkému životu v horách, popasovali
sa s prírodou a naučili sa žiť na 
týchto krásnych miestach. Dokonale
vystihnuté je to v básni, ktorá je 
na začiatku cesty na  kalváriu.

janka hrtusová: Privysoko
Ak hľadáš rovinu

pútnik
potom si zblúdil
Nájdeš len grapy
vŕšky a strminy

stráne
Smreky a jedle

siahajú k nebeskej bráne
Stvoriteľ posadil tento kus zeme

privysoko
a nebo stiahol nízko,

aby na svojich dovidel,
aby mal svojich blízko

...naozaj, vysoko na krásnych lú-
kach obklopených štíhlymi stro-
mami v šume vetra máme pocit, že
je nebo blízko. Akoby len na dotyk
ruky. Tu v týchto miestach si posta-
vili naši predkovia svoje drevené
domy a tu prežívali lásku, príchod
detí na svet, každodenný život i roz-
lúčky. Zem plná kamenia nerada vy-
dávala svoje dary a pýtala za to tvrdú
námahu a dlhé hodiny práce. 

Cestou po kalvárii v úlomkoch
našej minulosti, ktoré sú vložené 
v jednotlivých zastaveniach, mô-
žeme tušiť, koľko námahy sa za ich
životom skrývalo. Boli tu šťastní.
Hoci denne prekonávali kilometre
chôdze. A napokon, pohľad z roz-
hľadne, keď budeme očami prechá-
dzať po okolitých kopcoch a lúkach,
zastane nám v tichej minulosti.
Možno tam zahliadneme pasúce sa
kravičky, ktoré na pašu vodili hlavne
deti, schovávačky i naháňačky v prí-
rode. Na kosenie trávy a zvážanie
sena. Na okamihy, ktoré bežne už
nevidíme a hlavne sa nerobia tak
namáhavo, s kvapkami potu na čele.
Niektoré z toho sme zažili aj my.
Spomienky, ktoré dnešné deti už 
neuvidia a nezažijú. Spomienky,
ktoré tieto miesta ozvláštňujú 
a akosi nás ťahajú domov, do dedo-
vizne. Láska k miestam, kde žili naši

predkovia, je v nás hlboko zakore-
nená a nesieme si ju životom.
Miesta, ktoré akoby chránili a objí-
mali naše mesto – naše osady, sú
vzácnosťou a darom. V týchto ťaž-
kých časoch sme mohli hocikedy
kráčať prírodou a zhlboka dýchať
čerstvý vzduch. Nabíjali nás energiu
a silou, ktorú sme potrebovali 
v práci i každodennom živote. Čas-
tokrát sú liekom na ubolenú dušu.

Je krásne zamilovať sa do miesta,
kde je naša minulosť. Ten pocit je
hlboko v nás a nikdy sa nestratí.
Naše spomienky by sme mali daro-
vať aj našim deťom, aby raz cítili tú
silnú lásku aj oni a mysleli na 
návraty do dedovizne a nikdy 
na ne nezabudli...

ĽubIca PoDoláKová

NávRat 
Do DeDovIzNeDuchovné slovo

Zlatá svadba

NaRoDeNí: Liliana Vojtušová, Dávid Var-
mus, Izabela Šupicová, Nina Lukáčová, Leo
Potočár, Karolína Jánošíková, Samuel Mas-
nica, Alex Gomola, Eliška Mikulová, Adam
Podolák, Oliver Jedinák, Eliška Murčová,
Eliška Kováčová

úMRtIa: Jozef Šadlák, Mária Vojtíková, Ru-
dolf Dráb, Mária Macejková, Anna Stehlová,
Ján Kopásek, Oľga Plošticová, Jozef Mahút,
Rudolf Kormanec, Rastislav Capek, Elena
Ďuranová, Vlasta Čimborová, Mária Štef-
ková, Agnesa Lehocká, Viera Ivanisková,
Vladimír Poštek 

SobáŠe: Ján Murčo a Lenka Gallová, Erik
Hunčík a Nikola Mindeková, Martin Poto-
čiar a Júlia Šusteková, Lukáš Šuráb a Kate-
řina Kalusová, Ing. Dušan Mikoláš a Ing.
Nikola Lehocká

MatRIKa
júl – august 2021

Svoj manželský sľub si po 50 rokoch obnovili vo farskom
kostole. Pavol je rodák z Krásna Kalinova, pracoval ako
elektrikár a Emília je rodáčka z Makova, ktorá prišla učiť 
do Základnej školy v Krásne nad Kysucou. Tu sa zoznámili
a po svadbe usadili. Majú dve dcéry a tešia sa zo šiestich
vnúčat.
Manželom Targošovcom blahoželáme!

Foto: Štefan Strýček ml.
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Turistický oddiel HKO a mesto Krásno nad Kysucou Vás
srdečne pozývajú na II. ročník turistického pochodu
KRÍŽOM-KRÁŽOM OSADAMI, ktorý sa uskutoční 
v Krásne v sobotu 4. septembra 2021.
MIESTO A ČAS PREZENTÁCIE A ŠTARTU: Námestie
pred kultúrnym domom, od 7:30 do 8:00 hod.
Spoznajte krásňanské osady, pokochajte sa krásnou prí-
rodou, tradičnou ľudovou architektúrou a vychutnajte
si očarujúce panoramatické výhľady. Krásne výhľady
vám poskytne aj novovybudovaná rozhľadňa U Jantov.
Na výber sú 3 trasy, všetky so začiatkom pri Mestskom
úrade:
MoDRá tRaSa 11,5 km – 4,5 hod.
MsÚ Krásno nad Kysucou – U Gavlasov – U Šustkov – 
U Grapov – U Jantov – Vlčov – Zákysučie – MsÚ Krásno
nad Kysucou
zeleNá tRaSa 20 km – 7,5 hod.
MsÚ Krásno nad Kysucou – U Gavlasov – U Šustkov –
Vojtov vrch – U Macurov – U Drozdov – Nižné Vane –
Vyšné Vane – Vodáreň – MsÚ Krásno nad Kysucou
čeRveNá tRaSa 30 km – 11,5 hod.
MsÚ Krásno nad Kysucou – U Gavlasov – U Šustkov –
Vojtov vrch – U Macurov – Dunajov – U Drozdov – Nižné
Vane – Vyšné Vane – U Gašov – U Šurabov – Most lásky
a priateľstva – U Kuljovských – U Lastovicov – Kalinový

vrch – U Hackov – Estakáda – MsÚ Krásno nad Kysucou

ŠTARTOVNé: 3 € (deti do 15 rokov 1 €)
V štartovnom: občerstvenie, upomienkové predmety
UPOZORNENiE: účasť na vlastné riziko
Bližšie informácie: jaroslav.pagac@mestokrasno.sk, 
Tel.: 0917 529 045. informácie o osadách nájdete 
na stránke https://osady.mestokrasno.sk

PozváNKa turistický pochod Krížom-krážom osadamiRodáci Krásno je inšpiratívne mestečko

„Krásno je veľmi inšpiratívne mestečko. Zámerne ho-
vorím o mestečku a myslím to len v tom najlepšom
zmysle slova, pretože to je všeobecne asi to najlepšie
miesto pre život – ešte stále má pozitíva dedinky a ešte
nemá negatíva veľkého mesta. Zaujímavé je aj tým, že
už oddávna ide nielen o zemepisnú, ale aj kultúrnu kri-
žovatku Kysúc – nezabúdajme, že tadiaľto viedla už
v staroveku frekventovaná diaľková cesta. Možno to nie
je na prvý pohľad viditeľné, ale tá dávna história je
v Krásne stále prítomná.

V Krásne som s niekoľkoročnými prestávkami prežil
zatiaľ celý život a budem rád, ak to tak bude aj naďalej.
Patrím tu a ostanem tu. Máme tu poruke všetky vymo-
ženosti mesta a pritom sa z námestia do prírody mô-
žeme dostať za malú chvíľu. To je na tom úplne
najúžasnejšie – z rušnej ulice pod klenbu smrekového
lesa doslova za pár minút. A tvorivej práci akéhokoľvek
druhu sa tu naozaj darí – nie je náhoda, že z Krásna 
pochádzajú kreatívni ľudia, to prostredie k tomu priam
ponúka.

Čo sa týka krasňanských miest a zákutí, tých som si
obľúbil viacero, aj keď je pravdou, že mnohé dostali už
novú tvár. Silne na mňa pôsobí predovšetkým sútok 
Kysuce a Bystrice, to je taká kysucká obdoba sútoku
Váhu a Dunaja, ibaže oveľa v menšom :-) A pokiaľ
nemám hovoriť iba o prírode, v spomienkach si stále
držím pôvodnú obecnú knižnicu na hornom poschodí
dnešného mestského úradu – tam sa začínal pre mňa
svet literatúry a fantázie, na to azda nikdy nezabud-

nem. A pri tejto príležitosti musím veľmi oceniť aj fakt,
že Krásňania majú vďaka už tradične prajnému vzťahu
otcov mesta ku kultúre stále svoju knižnicu – v dnešnej
dobe – ako môžeme vidieť inde – to už nie je samozrej-
mosťou, a je skvelé, že ako tunajší rodáci máme ku kni-
hám vypestovaný taká nevšedný vzťah. Ak sa mi k tomu
v minulosti podarilo prispieť aj v tom smere, že tu máme
aj múzeum, cítim to ako veľké osobné zadosťučinenie.“

Spisovateľ a publicista Miloš Jesenský, autor takmer pol
stovky kníh a esejí, ktorých témami sú záhady a história,
spolupracoval aj na mnohých ďalších publikáciách. 

V tomto roku oslávil svoje okrúhle životné jubileum. Knihy mu
vychádzajú v českom, poľskom a anglickom jazyku – ostatné
roky hlavne na Slovensku. Už v roku 1998 v Prahe získal oce-
nenie Krištáľový tiger a ocenenie najúspešnejší slovenský 
spisovateľ literatúry faktu a hraničných javov. Medzi zaují-
mavé témy jeho kníh patria Záhady 19. storočia, Krajina zá-
zrakov, Alchýmia, Po stopách templárov na Slovensku,
Templári Legendy cti a slávy, Tajomné miesta Slovenska, 
Javorníky, Juraj Jánošík, Žofia Bosniaková a mnohé ďalšie. 
V našom meste patrí k známym osobnostiam, aj vďaka jeho
pôsobeniu vo funkcii riaditeľa Kysuckého múzea, keď sa 
v Krásne v kultúrnom dome otvorila nová pobočka múzea 
s replikou mamuta v životnej veľkosti. Rodisko nosí vo svojom
srdci a je pre neho inšpiráciou od detstva. Hľadá súvislosti 
a odkazy v histórii a je neúnavným hľadačom záhad. Už teraz
možno povedať, že je krásňanským spisovateľom s najväčším
počtom kníh v histórii. V súčasnosti pracuje vo vydavateľstve
Belianum, prednáša na Žilinskej univerzite, je ženatý a žije 
v Krásne nad Kysucou. ĽP

Ako riaditeľ Kysuckého múzea zviditeľnil naše mesto otvore-
ním pobočky múzea, v ktorom je replika mamuta

Škola futbalu je športovo-
vzdelávací projekt zame-
raný na športovanie detí a
mládeže vo veku 5 – 15
rokov. V termíne od 5. do
9. júla 2021 sa kemp Škola
futbalu po prvýkrát usku-
točnil v našom meste. 

Zúčastnilo sa ho 26 prihlá-
sených detí, z toho jedno
dievča.

Okrem celodenných
špor tových aktivít a súťaží
bol pre účastníkov pripra-
vený zaujímavý sprie-
vodný program v podobe

návštevy kúpaliska v Žiline
alebo výstup na rozhľadňu
v našom meste. Posledný
deň kempu bol zakončený
napínavým turnajom a vy-
hodnotením. Denný futba-
lový kemp sa uskutočnil
pod vedením skúsených

trénerov a metodikov. 
Ambasádorom kempu bol
bývalý tréner TJ Tatran
Krásno Pavol Staňo a hlav-
ným trénerom na kempe
Vladimír Stenchlák. Cie-
ľom projektu Škola futbalu
2021 bolo prilákať mladých
nádejných športovcov 
a nájsť nové talenty, ktoré
by sa vďaka ďalšej príprave
mohli v budúcnosti stať
pokračovateľmi súčasnej
futbalovej generácie. 
V rámci projektu bol vybu-
dovaný priestor na tri-
búne, z ktorého mohli
dianie na ihrisku sledovať
významní hostia a futba-
loví delegáti. MŠK Žilina 
a TJ Tatran Krásno boli
spoluorganizátori poduja-
tia Škola Futbalu 2021. Pro-
jekt finančne podporil
Žilinský samosprávny kraj.
(eK)
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Kemp Škola futbalu po prvýkrát v Krásne
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