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V tomto čísle nájdete:

Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou
Do kažDej Domácnosti

Pamiatka
zosnulých
V týchto dňoch viac ako
inokedy spomíname na našich zosnulých. Navštevujeme cintoríny, zapaľujeme
sviečky a modlíme sa. Na
cintoríne sa v myšlienkach
stretávame s tými, ktorí nás
predišli do večnosti.
V tomto roku je, na rozdiel
od minuloročného zákazu
návštev, cintorín otvorený
a upravený ako dôstojné
miesto posledného odpočinku.

Vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže

V

Krásno očami detí

eľmi nás potešilo, že do súťaže Krásno očami detí sa zapojilo skoro 90 detí z materských, základných škôl i z umeleckej školy. Krásne výkresy i básničky vystavíme
v kultúrnom dome vo výstavnej sieni a budete si ich môcť pozrieť naživo od 5. novembra
do konca roka 2021. Vybrať najkrajšie práce bolo veľmi ťažké, napokon sme však vyhodnotili podľa tém 10 NAJ diel, ktoré budú ocenené.
Kvôli pandemickej situácii nemôžeme zorganizovať hromadné oceňovanie. Všetky
deti i tí starší, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže dostanú malý darček. Ceny si môžete vyzdvihnúť u p. Janky Krúpovej, kancelária č. 4. na prízemí. Ďakujeme, že ste sa zapojili
a tešíme sa na ďalšiu súťaž. Dnes prinášame ocenené práce a prvú časť výkresov a druhú
časť prinesieme vo vianočnom čísle novín.

vrabce. Autori: Juraj Filipek, Dominika
Bučeková, Alexandra Bojková, sebastián vyšinský, klára magátová, Nina
Ševčíková, Izabela Ďurčanová, ZUŠ

20 rokov mestom.
Autorka: simonka kováčová, 10 r., ZŠ kalinov
ocenené dielo

televíkend rtvs nakrúcaný
v krásne počas turistického pochodu krížom-krážom osadami

Fs Drevár sa ako tradične predstavil na Dňoch mesta 2021

Na Žilinskej ulici pribudol chodník
pre chodcov

krásňanský vzpierač vladimír
macura sa stal majstrom európy
na súťaži v Poľsku
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Nový chodník popri
Žilinskej ulici

Obnova kamerového
systému v areáli školy

Z

Z

výšenie bezpečnosti občanom je neustálou prioritou mesta a hlavne
v čase pred zimou. Boli
úseky ciest bez chodníkov,
kde najmä v nočných hodinách bol chodec vystavený
riziku. Podarilo sa dobudo-

vať ďalší takýto úsek po zložitom vysporiadaní pozemkov, ktoré boli pod trasou
budovaného
chodníka.
Nový dostavaný chodník,
ktorý vedie od kostola sv.
Ondreja, apoštola popri komunikácii na Žilinskej ulici.
Zamestnanci mestského
podniku položili dažďovú
kanalizáciu, jednotlivé čistiace šachty i odvodňovací
kanál.
„Spomínaný chodník je
bezbariérový s vodiacimi
prvkami pre nevidiacich.
Dúfam, že najmä v jesennom a v zimnom období
prevádzkovanie chodníka
prispeje k bezpečnému presunu obyvateľov z tejto
mestskej časti do inej,“ povedal primátor mesta.

ákladná škola Mládežnícka rozšírila kamerový systém o ďalšie tri nové a výkonné kamery. V súčasnej
dobe je školský areál monitorovaný šiestimi kamerami aj s nočným videním. V blízkom čase budú doplnené ešte dve kamery. Veríme, že táto investícia
pomôže k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany majetku
školy.
Týmto žiadame návštevníkov, aby využívali školský
areál len za účelom športového vyžitia!
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Separovaný zber NovemBer – decemBer 2021
Blažkov, Zákysučie:
Krásno:
Kalinov:

2. 11.
3. 11.
4. 11.

15. 11.
16. 11.
18. 11.

aše mesto má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre
potreby mesta Krásno nad Kysucou, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest
mesta Krásno nad Kysucou. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou 3WSlovakia s.r.o.
Portál slúži nielen občanom mesta Krásno nad Kysucou, ale aj širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie
pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu
záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska,
prípadne podľa čísla hrobu, môžu si pozrieť polohu
hrobu na digitálnej mape cintorína a tiež pozrieť si fotografiu náhrobku. Súčasťou informačného portálu sú tiež

13. 12.
14. 12.
15. 12.

27.12.
28.12.
29.12.

Teraz ešte lepšia: App-ka v mobilnom telefóne
Krásno nad Kysucou s novými funkciami

M

obilnú aplikáciu pre naše mesto
sme spustili koncom roka 2019
a Krásňania si ju veľmi rýchlo obľúbili. Momentálne sa v každej domácnosti nášho mesta nájde aspoň jeden
mobilný telefón, ktorý má nainštalovanú mestskú appku. Máme pre vás
dobrú správu: naša bezplatná aplikácia Krásno nad Kysucou je teraz ešte
lepšia. Okrem toho, že je praktickejšia a funkčnejšia, pribudli aj viaceré
užitočné funkcie.

ZvOZOvý KAleNdár
Kolónku s týmto názvom nájdete
v menu a skrýva sa v nej prehľadný
kompletný kalendár zvozov odpadov
v Krásne nad Kysucou. Vďaka automatickým notifikáciám vás telefón
dopredu upozorní na vývoz odpadu,
a tak už nikdy nezabudnete vyložiť
smetnú nádobu či vrece s odpadkami
pred dom. Mesto chce týmto krokom
obyvateľom zjednodušiť prehľad

Mesto Krásno nad Kysucou zaviedlo virtuálny cintorín

N

29. 11
30. 11.
1. 12.

informačné tabule, ktoré budú inštalované priamo na cintorínoch v Krásne nad Kysucou. Virtuálny cintorín pre
naše mesto je prístupný na tejto adrese: www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168
Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Preto
sme pre vás pripravili možnosť svojim zosnulým, blízkym, priateľom či známym zapáliť virtuálnu sviečku na
stránke hrobového miesta. Bližšie informácie k zapáleniu
sviečky nájdete na www.virtualnycintorin.sk/cintorin/2168
kde sa kliknutím na konkrétne hrobové miesto dostanete
priamo k zapáleniu virtuálnej sviečky pod fotografiou hrobového miesta. Privítame, ak nám zašlete na email 3wslovakia@gmail.com, prípadne na tel. číslo 0903 210 053
postrehy a nápady na funkčnosť portálu. Určite sa budeme
zaoberať každým vašim podnetným názorom.

Aplikácia pre telefóny s OS Android: play.google.com
Aplikácia pre telefóny s OS iOS: apps.apple.com

v termínoch zberu rôznych druhov
odpadu, ako je komunálny odpad, separovaný zber, výmenný zber papiera,
či vývoz kuchynského odpadu. V prípade, že Vás automatické notifikácie
budú obťažovať, môžete si ich kedykoľvek vypnúť na úvodnej stránke
aplikácie v kolónke Nastavenia.
FuTbAlOvé ZápASy
Touto funkciou potešíme všetkých
fanúšikov nášho futbalového klubu TJ
Tatran Krásno nad Kysucou a nájdete
ju v menu pod ikonkou futbalovej
lopty. Získate tak prehľad o všetkých
zápasoch našich klubových mužstiev.
Okrem áčka tam, samozrejme, nájdete aj U19, U17, U15, U13 a prípravku.
Medzi jednotlivými mužstvami si prepínate jednoducho ťuknutím na daný
názov v hornej (zelenej) lište. Na
úvodnej stránke aplikácie si môžete
navyše v kolónke Nastavenia zaškrtnutím políčka Šport zapnúť automatické notifikácie. Po zápase sa vám
tak na obrazovke mobilného telefónu
zobrazí výsledok zápasu. V prípade,
že našu aplikáciu ešte nemáte, môžete si ju bezplatne stiahnuť na Google Play alebo App Store pod názvom
Krásno nad Kysucou.
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Z výstavy krásňanského rodáka Justína Haceka
Obrazy Justína Haceka sú inšpirované rodným Krásnom a spomienkami na detstvo, ktoré tu prežil.
„Radosti sme si ako deti užili, doteraz môžem z toho čerpať, pri
hrách, pasení, športovaní. Rád sa
do Krásna vraciam,“ povedal autor
o svojom rodisku. Výstavu s názvom Dedovizeň otvorili počas
Dní mesta historička umenia Zuzana Sýkorová spolu s primátorom
Jozefom Grapom.

20. výročie od udelenia štatútu mesta
Prvý septembrový víkend patril
v Krásne nad Kysucou veľkolepej
oslave, na ktorej sme si pripomenuli
20. výročie od udelenia štatútu mesta.
Obyvateľov potešil dvojdňový program, ktorý sa konal hlavne vonku
a museli sme dodržiavať nariadené
opatrenia. V sobotu nechýbal turistický pochod Krížom-Krážom osadami mesta.
V sobotu sa konal aj požiarny útok
s vodou, ktorý uhasilo družstvo
Krásno A. Družstvo Krásno B skončilo
na 2. mieste. Súťažilo celkom 10 družstiev z Kysúc. Podvečer sme si pozreli
na námestí s fontánou thajský box.
Večernú zábavu odštartovala speváčka Michaela Martykanová so skupinou KOMA. Nováčikom na krásňanskom pódiu bola kapela bluesCA
s cover hitmi skupiny Katapult. Veľkým prekvapením bola priestorová
laserová show, ktorá zdokumentovala všetky klenoty, ktorými sa mesto
pýši. Množstvo farebných variácií
a rôznych efektov uchvátilo všetkých
prítomných. Účinkovala aj obľúbená
kapela veľký dom s našou speváčkou
Zuzanou Zuzčákovou Gacíkovou.

V nedeľu sa slávila ďakovná sv.
omša, ktorú celebroval dekan farnosti Marian Vojtek a kaplán Miroslav
Crkoň. Ako tradične, sv. omšu spevom doprevádzal mládežnícky spevácky zbor Makabi.
V rámci kultúrneho programu sa
predstavili žiačky zo ZUŠ pod vedením Mgr. Jarky Jelinkovej Vaneska
Tomčalová, Petra Vaňovcová, Ema
a Stella Gavlasové. V duo hre vystúpila
Sofia Králiková a Simona Mária Halvoníková.
V poobedných hodinách v Hüblovej sieni otvoril primátor mesta Jozef
Grapa výstavu výtvarníka a rodáka
z Krásna nad Kysucou Justína Haceka
pod názvom Dedovizeň. Na domácom pódiu si zaspievala Folklórna
skupina vrabčiar, Kysucká muzička
a vystúpil Folklórny súbor drevár.
Hosťoval i legendárny Karel Gott revival, ktorého hity sú nesmrteľné.
Zavŕšením programu bola šou hudobno-zábavnej skupiny Ščamba
z východu Slovenska. Záverečnou
bodkou za bohatým kultúrnym
a športovým víkendom bol nádherný
ohňostroj.

v slávnostnom programe primátor mesta Ing. Jozef Grapa ocenil Cenou mesta osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj: František smržo, Pavol targoš, mgr. Gabriela
Bírová, mgr. vladimír targoš, marta Buková, Justín Hacek, mgr. Ladislav Hrubý,
Ing. Ján Drahňák, mUDr. Peter Zapletal, marta Čaradová. Pri tejto príležitosti
kultúrna komisia udelila mimoriadnu cenu primátorovi Jozefovi Grapovi za jeho
aktívny prínos pre mesto krásno nad kysucou, pretože vždy vidí víziu a splní aj misiu.
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Turistický pochod Krížom-krážom osadami

D

ruhý ročník turistického pochodu prebehol dňa
4. septembra 2021. Zorganizoval ho Turistický oddiel
HKO a mesto Krásno nad Kysucou pri príležitosti dvojdňovej akcie Dni mesta Krásno nad Kysucou.
K dispozícii boli tri trasy: modrá (krátka) trasa 11,5
km – 4,5 hod., zelená (stredná) trasa 20 km – 7,5 hod.
a červená (dlhá) trasa 30 km. Na turistiku sa zaregistrovalo približne 140 turistov, ktorí sa po úvodných slovách
zástupcu primátora mesta Jaroslava Pagáča a primátora
mesta Jozefa Grapu rozišli po vybraných trasách.
Väčšina turistov si vybrala modrú trasu, ktorá je spojená s prehliadkou rozhľadne U Jantov a krížovej cesty.
Ďalší si zvolili náročnejšiu trať dlhú 20 km a tú najťažšiu

zdolali iba tí zdatnejší turisti. Podľa zaslaných infomácií
sa to podarilo Márii Ondruškovej a Petrovi Pastorekovi zo
Žiliny – 30 km za 5 hodín a 43 minút, Petrovi Falkanovi
a Martine Červenej, ktorí absolvovali 30 km za 5 hodín
a 40 minút. Z Krásna túto trasu prešiel Peter Kršiak, Michal Pagáč a Peter Oškrobaný časom 9 hodín 55 minút.
V turistickú sobotu bola s nami na potulkách osadami
mesta aj televízna relácia Televíkend, ktorá bola odvysielaná na RTVS 2 dňa 2. októbra 2021 v ranných hodinách.
Účastníci tohto skvelého podujatia mali možnosť bližšie
spoznať krásňanské osady, pokochať sa krásnou prírodou,
tradičnou ľudovou architektúrou, otestovať svoje fyzické
schopnosti a nadviazať nové priateľstvá.
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Mesiac slovenskej kultúry v poľsku

M

esto Krásno nad Kysucou v poslednom období svojimi aktivitami presiahlo región Kysúc a dokonca
hranice Slovenskej republiky. Prijali sme ponuku Slovenského inštitútu vo Varšave a prezentovali sme naše mesto.
Vzhľadom k tejto jedinečnej možnosti sa rozhodol primátor mesta Jozef Grapa prezentovať v Poľskej republike
nielen mesto Krásno nad Kysucou, ale aj celý kysucký región. Preto sme v rámci spolupráce prizvali i riaditeľa Oblastnej organizácie cestovného ruchu Kysuce JUDr. PhDr.
Mateja Šimáška PhD., aby sme mu ukázali Kysuce ako
celok s dominanciou mesta Krásno nad Kysucou.

Slovenský inštitút sídli v srdci Varšavy v centre mesta.
Pri hlavných turistických trasách bola odprezentovaná oblasť aktivít Kysúc, ale aj umelcov, ktorí reprezentovali náš
kraj.
Obohatením bolo rokovanie primátora Jozefa Grapu na
ambasáde SR, kde ho prijal veľvyslanec Andrej Droba.
predmetom boli spoločné témy ako je diaľničné prepojenie d3 s poľskou republikou, možnosti budúcej spolupráce a rozvoja turistiky, návštevnosť poľských turistov
na Kysuciach, investičné aktivity a iné témy, ktoré môžu
prispieť k rozvoju nášho mesta, ale i celých Kysúc.
„Vyslovujem veľké ďakujem riaditeľovi Slovenského inštitútu vo Varšave Adriánovi Kromkovi, veľvyslancovi SR
Andrejovi Drobovi a zamestnancom Slovenského inštitútu, ktorí prišli osobne podporiť toto podujatie. Ďakujem
i našim umelcom, riaditeľovi Kysuckej galérie v Oščadnici
Vladislavovi Zabelovi, Jozefovi Mundierovi, riaditeľovi
OOCR Matejovi Šimáškovi, starostom z Kysúc Jozefovi Cechovi, Antonovi Varechovi a Milade Chlastákovej, ktorí sa
zúčastnili na spomínanom podujatí,“ uviedol primátor
Jozef Grapa.
O význame tohto podujatia svedčí aj fakt, že ho osobne
otvoril veľvyslanec SR Andrej Droba, ktorý si počas nabitého pracovného programu našiel priestor, aby sa mohol
s našimi starostami, umelcami a predstaviteľmi cestovného ruchu porozprávať.

Foto: Bohumil Belák
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Výročná schôdza
Ligy proti reumatizmu
so zaujímavou prednáškou

N

a konci augusta sa
v našom meste konala
výročná členská schôdza
Ligy proti reumatizmu,
miestna pobočka Čadca. Na
stretnutie, ktoré sa začalo
v popoludňajších hodinách,
prišlo niečo vyše osemdesiat členov tejto organizácie.
Na úvod sa účastníkom
podujatia prihovorila predsedníčka organizácie Anna
Kormancová. Ako prezradila, samotná schôdza sa
mala uskutočniť už vlani
v závere roka, no boli nútení ju presunúť. Zároveň
zúčastneným predstavila
vzácneho hosťa. Bol ním

MUDr. Viliam Maňka, PhD.,
reumatológ na Reumatologickej ambulancii v Čadci
a tiež čestný predseda Ligy
proti reumatizmu. Pán
Maňka potom vystúpil
s prednáškou Novinky
v liečbe a diagnostika reumatických ochorení (2020 –
2021). Túto kategóriu zdravotníckej starostlivosti reumatológ spájal s ochorením
Covid 19, teda s pandémiou, ktorá u nás trvá už
druhý rok a nikto netuší,
kedy sa skončí. Prednášajúci, okrem iného, vysvetľoval, ako koronavírus ovplyvnil liečbu reumatických
ochorení. Odrazilo sa to na-

príklad na zníženom počte
vyšetrení aj na nedostatku
liekov. Dôležité však je, že
sa nezistili žiadne komplikácie pri reumatických
ochoreniach,
hoci
riziko nákazy bolo počas
pandémie väčšie. Informoval tiež, že očkovanie pacientov s reumou nie je zakázané, i keď pri niektorých
prípadoch treba postupovať
individuálne. Reumatológ
MUDr. Viliam Maňka, PhD.
spomínal aj možnosti biologickej liečby a iných druhov liečenia pacientov.
Na prednášku reumatológia zareagoval primátor
mesta Ing. Jozef Grapa. Po-

ďakoval sa p. Maňkovi za informácie, ktoré sú pre každého pacienta dôležité
a z ktorých si aj on zoberie
podnety do života, lebo sa
veľa od neho dozvedel
a môže si ľahšie kontrolovať
zdravotný stav. Zároveň sa
poďakoval predsedníctvu
organizácie za prípravu podujatia a všetkým členom
za účasť na stretnutí. Správu
o činnosti organizácie Liga
proti reumatizmu prečítala
Anna Kocifajová. Po nej vystúpila Dana Synáková,
ktorá predniesla Správu
o hospodárení a rozpočte
organizácie.
LH

Členovia Ligy proti reumatizmu mP Čadca si v obmedzenom
počte walkovaním pripomenuli 12. október – svetový deň reumatizmu.
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Krásno
očami detí
Agáta Pauková, 10 r.

Cyklotrasa, Patrik a Richard
Strýčkovci, 13 a 5 r.

Sára Koňušíková,
11 r., ZUŠ

Laura Bórová, ZUŠ

Kalvária, zľava: Marek Capek, Simona Kováčová,
Dorota Kimáková, Vanesa Poláková, Karin Lendóciová,
Marek Capek, Sára Capková a Dorota Kimáková,
Vanesa Poláková

Simonka Kováčová, 10 r., ZŠ Kalinov
ocenené dielo

Paulínka Šadláková, 6 r., MŠ
ocenené dielo

Damiánko Blažek, 5 r., MŠ
ocenené dielo

Soﬁa Capeková, 10 r., ZŠ Kalinov

Branislav Badžgoň, 11 r., ZUŠ

Kaplnka Nižné Vane, Patrik a Richard
Strýčkovci, 13 a 5 r., ocenené dielo

Vianoce, Jakub Hinko, MŠ Kalinov
ocenené dielo

Kamenný most U Blažkov, Matúš Vaňovec,
8 r., ocenené dielo

Nataška Pustajova, 9 r., ZŠ

Matúš Hlavatý, 10 r.

Hasiči Krásno, Richard Byrtus, 4 r.

Tánička Labáková, 8 r.
ocenené dielo

Sára Masariková, ZUŠ
ocenené dielo

Patrik Bajkai, 5 r., MŠ

Jurko Felcan, 8 r., ZUŠ

Alžbetka Kavaleková, 4 r., MŠ

Veľkonočný zajac, Richard
Byrtus, 4 r., ocenené dielo

Alexandra Tomčiaková,
8.A, ZUŠ, ocenené dielo

Krásňan

Duchovné slovo
A

j keď sa mnohí pokladáme za dobrých kresťanov, ako
by sme zareagovali na otázku: Chcete byť svätí? Nie,
povieme pohotovo, to nie je nič pre mňa. Na druhých to
radi obdivujeme. Ale ja? Tú ctižiadosť nemáme. Projekt
svätosti prenecháme radšej druhým: tým, ktorí žili kdesi
v stredoveku, alebo tým, ktorí na to majú viac času. Veď
my potrebujeme celú svoju silu na prežitie každodenného
života a v ňom nemusíme byť bezpodmienečne dokonalí.
Myslíme si.
Mohlo by sa však stať, že ak takto zmýšľame, klameme
seba samých. Priznajme si, že dobre skryté a maskované
úsilie po dokonalosti je v každom z nás. Vŕta v našom svedomí a živí sa neustále zvonku, aby sme niečo získali.
Lebo kto z nás by nechcel byť, vyjadriac sa jazykom reklamy, „na výške“, „v móde“, „in“, „všade obľúbený“, „majster vo svojom obore“, teda jednoducho perfektný. A kto
z nás by nemal rád „spoľahlivé auto“, „špičkovú kávu“, „to
čisté, čo nám núka príroda“, „dokonalú krásu“, teda to najlepšie?
My všetci, priznajme si to, sme učňami rafinovane maskovanej ilúzie dokonalosti. Koketujeme s pokušením hrať
sa na niekoho, kým nie sme, byť „top“ vo vystupovaní
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Svätosť

Z kaplnkových sv. omší na konci leta

a v životnom spôsobe, aj keď sa to väčšinou iba zdá a nie
je. Tu leží náš problém. Máme snahu po dokonalosti, ale
preniesli sme to na formálnosť, na povrch, kde to všetci
vidia, počujú o tom, obdivujú nás.
U svätých je to presne naopak. Aj keď vo svojom živote
vykonali veľké činy, všetci začali v tichosti svojho srdca
a skrytosti malej lásky. Aj keď neskôr vystúpili so zvláštnou askézou, vynikajúcou zbožnosťou, radikálnym zrieknutím sa sveta, všetci začínali od každodennej
jednoduchosti, v zápasení o malé jednoduché veci života.
Ako sa teda môžeme stať svätými? Iste nie tým, alebo
len tým, že sme čudáci v očiach iných. Svätí mali radi každodennosť a vedome ju žili, lebo vedeli, že Boh je tam
uprostred. Vedeli, že ani jeden človek nie je naozaj dokonalý, a preto dávali zo svojej vlastnej nedokonalosti to najlepšie. Nebojme sa! Svätci boli otcovia, matky, rehoľníčky,
kňazi, učenci aj negramotní, chudobní aj bohatí, králi aj
sluhovia, známi aj neznámi, malí aj veľkí.
Svätci boli ako my. Projekt svätosti nie je nič pre extrémnych kresťanov. Aj keď svätosť musí mať znaky extrémnosti. Je to projekt pre nás všetkých. Neodvádza od
každodenného života človeka a kresťana, ale ho obohacuje a napĺňa. Má priestor pre všetko, čo je ľudské.
Aj svätci mali ťažkosti so svojím životom. Mali otázky
a pochybnosti ako my. Len sa neustále odvážili veriť.
Svätci neboli bezchybní, bez hriechov. Vždy však znovu
hľadali odpustenie. Svätci prežili strach a trápili sa v tme.
Neprestávali však dôverovať, že Boh je silnejší ako noc,
dokonca silnejší ako smrť. Svätci vždy vedeli, že potrebujú
Boha. Vedeli, že ide o to, stále sa trochu meniť, trochu viac
dúfať, trochu viac dôverovať, trochu viac milovať a tak vyžarovať vieru a dobrotivosť, ktoré sú chytľavé. Preto boli
schopní byť k druhým dobrí, vedeli druhých posilňovať,
utešovať, dávať im dôveru. Svätci boli celkom ľuďmi. Len
zrejme dôslednejšími ako my.
Projekt svätosti je tu pre všetkých. Všetci, ktorí prijímame Boha, ktorí prijímame jeho spásu a dávame sa liečiť
od ťarchy a rán svojho života, sme na ceste k svätosti. Vyplatí sa ju žiť uprostred nášho každodenného života. Náš
život získa na kvalite a bude zárukou našej budúcnosti so
svätým Bohom.
MAriAN vOjTeK, dekan – farár
MirOSlAv CrKOň, kaplán

kaplnková sv. omša U Gundáša, 29. august 2021

kaplnková sv. omša pri kríži vo vlčove, 12. september 2021

Odpočívajú na krásňanských cintorínoch

V

jesennom období je pre nás zvykom pripomínať si
našich zosnulých aj návštevou cintorínov a pálením
sviečok, najmä v deň Sviatku všetkých svätých.
Pôvodne bývali hroby stavané na vyvýšených svahoch.
Nechávali sa však zarásť trávou a ich úprava je známa až
z medzivojnového obdobia. Kríže boli pôvodne z dreva,
neskôr sa začali vyrábať z liatiny a kovu. História nášho
mesta prezrádza, že okrem tohto cintorína, ktorý poznáme dnes, tu stáli ďalšie 3 cintoríny. Farnosť bola zriadená v roku 1788, najstarší spomedzi 3 zmienených
cintorínov však pochádza už z obdobia pred týmto rokom.
Druhý pochádzal presne z tohto roku a nachádzal sa nad
obcou pri hlavnej ceste smerom na západ. Bol však v roku
1813 zničený prívalom vody. Tretí cintorín sa nachádzal
naopak smerom na východ. Opäť sa však preň stála problémom voda. Ďalšie cintoríny viedli okolo starého dreveného kostola a na pozemku dnešnej veterinárnej
ambulancie.
Súčasný cintorín v meste pochádza už z obdobia 19. storočia, o čom svedčia aj staré hroby z tohto obdobia. Medzi
tými najstaršími môžeme nájsť odlievané kovové kríže
s telom Ježiša, ktorých je na našom cintoríne viacero druhov. Pochádzajú z polovice 19. storočia.
Je tu pochovaných mnoho významných osobností z kultúrneho, športového i spoločenského života, ako Jozef
Murín, MUDr. Šimon Čupka, MUDr. Marián Pavčík, Anton
Straka, Teodor Macura, Oľga Macurová, kňaz Anton Kopásek, kňaz Ján Kučerík, Vincencia Hornišová, Jozef Horniš, Oľga Bezačinská, Anton Šugho, Oľga Šughová, MUDr.
Edita Andrisková, Leopold Kulich, Alfonz Targoš, Rudolf
Kuljovský, František Kováč a mnoho ďalších.

Okrem rodákov sú tu pochovaní aj kňazi, ktorí slúžili
krásňanskému ľudu a ktorí zomreli v Krásne nad Kysucou – Michal Černý (1820 – 1890, počas jeho pôsobenia sa
dokončil murovaný kostol) a Jozef Kardoš (1850 – 1916,
bol tu kňazom počas 1. svetovej vojny).
Aj v tieto chvíle na Sviatok všetkých svätých si spomeňme aj na tieto osobnosti. Keď budeme prechádzať cintorínom... Boli to ľudia, ktorým záležalo na Krásne a na
lepšom živote v ňom.
Nina Zborovančíková

kovový kríž nad hrobom kňaza
michala Černého

Hrob kňaza Jozefa kardoša
sa nachádza pri kríži
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Krásno je mojou najväčšou
divadelnou inšpiráciou

Rodáci
R

ežisér, herec, učiteľ a hlavne rodák pavol Zátek sa narodil v roku 1961.
Vyštudoval Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici a začal učiť. Pracoval
v škole vo Svrčinovci. V ZŠ Oščadnici-Vreščovka sa stal ako 24-ročný najmladším riaditeľom školy na Slovensku. A riaditeľom bol i v Základnej škole Dolinský potok v Kysuckom Novom Meste. Známy je aj svojím hereckým
i režisérskym talentom. Už počas základnej školy hrával v divadelnom krúžku
Drevárik pod vedením učiteľa Dušana Čuntalu. Láska k divadlu ho neopustila
a je zakladateľom dvoch divadiel Didero a Babylon v Kysuckom Novom Meste,
kde žije so svojou rodinou. Často je pozývaný na moderovanie kultúrnych programov a pôsobí v divadelnom zoskupení B4 – Babylonská štvorka. Z ocenení,
ktoré získal si najviac váži ocenenie: Zlatá medaila Jána Palárika za rozvoj detského divadla na Slovensku, Ocenenie ŽSK za dosahovanie veľmi dobrých pracovných výsledkov v štátnej správe, Ocenenie Paul Harris Fellow za dlhoročnú
spoluprácu a pomoc organizáciám starajúcim sa o zdravotne postihnutých.

„Krásno – moje rodisko. Krásne. Krásne sú spomienky mimoriadne silná. Veľmi sme sa preto tešili, keď nás pohlavne z detstva, pretože najkrajšie detstvo sa dá prežiť rota v súťaži vybrala a postúpili sme do okresného kola.
iba na dedine. Vtedy Krásno ešte nebolo mestečko, bolo Vtedy sme zvládali počas týždňa viaceré krúžky. Dnešné
uchránené od moderných chorôb. Od starej mamy k rodi- deti majú mobil a počítač. Divadlo sa už nenosí...
čom som prebehol po ceste kilometer a nestretol som ani
Veľkým sviatkom divadla boli premiéry. Hneď v nedeľu
jedno auto. Iba ľudí. A musel som ich slušne pozdraviť. po obede sme prišli do domu kultúry, ktorý ešte „voňal“
Keby sa stará mama dozvedela, že som niekoho nepozdra- sobotňajšou zábavou. Dali sme si generálku a potom cez
vil, bolo by to nadávok a možno aj buchnátov.
dierku v opone postupne sledovali našich rodinných príV Krásne sme prežívali krásne leto. V hore, na lazoch slušníkov a kamarátov, ako plnia sedadlá. Sála bola plná,
a hlavne pri rieke Bystrica. Stavanie priehrad, nočné kú- pretože ísť na premiéru bolo akousi povinnosťou a záropanie spojené s lovením rýb – nie na udicu, ale do rúk – veň sviatkom. Rodičia, starí rodičia, tetky, krstné mamy,
a hlavne skoky do hlbokej vody z dreveného mosta, ktoré bratranci i sesternice sa prišli pozrieť na svojho „herca“
nám prerušila iba mašinka s drevom. Ešte pred prázdni- či „herečku“. Keď som vyšiel na javisko, všetci diváci boli
nami to boli Jánske ohne – Vojana, kedy sa na zapálenie moja jedna rodina. Cítil som z nich obrovskú súdržnosť
vatry prišlo pozrieť celé horné Krásno. Jedni spievali, a spolupatričnosť.
druhí sa modlili, deti šantili a bolo nám krásne.
Ešte aj dnes, keď sa vo svete stretneme ako „Vrabčiari“,
Krásno sa stalo mojou najväčšou divadelnou inšpirá- znova sa ocitám na javisku v starom kultúrnom dome
ciou. Divadelná iskrička sa vo mne zapálila už v ranom a viem, odkiaľ som a kam patrím.“
detstve, keď som ako sused pána farára (bývali sme pri
fare) mohol obdivovať tohto vynikajúceho „režiséra“
priamo pri práci. Bol to Mons. Ľudovít Baláži, ktorého
som dychtivo sledoval pri omši, na ulici, v aute a všade
inde. Dokázal režírovať nádherné divadelné predstavenie
– omšu, kde sa diváci stávali hercami a on to všetko riadil.
Robil to brilantne a s noblesou. Podľa jeho vzoru som chcel
byť farárom, ale keď mi mama povedala, že farári sa nemôžu ženiť, svoje plány som zmenil.
Mons. Balážiho vystriedal v škole nový režisér – pán
učiteľ Dušan Čuntala, ktorý ma priviedol do divadelného
súboru Drevárik. Išiel som tam s radosťou, pretože moji
rodičia boli obaja ochotníci a ja som nemohol zostať
bokom. Všetci členovia súboru sme divadlo milovali, dokázali sme kvôli nemu urobiť čokoľvek. Napríklad po divadelnej skúške ešte rýchlo zabehnúť dva kilometre na
ihrisko a nezmeškať futbalový tréning. Tak ako Lacko
Pecko, ktorý bol výborný herec aj futbalista. Kedysi mala Počas osláv 690. výročia krásna v roku 2015 si Pavol Zátek
každá škola v okrese divadelný súbor a konkurencia bola zahral prvého krásňanského richtára Ján Petzolda
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Noviny Krásňan vychádzajú
15 rokov

V

Krásne nad Kysucou vychádzali
v histórii viaceré noviny. Kysucký
drevár bol spravodaj národného podniku Kysuckých drevárskych závodov
v roku 1987. Krásňanského spravodajcu vydávala obec Krásno v rokoch
1995 – 1998, vyšlo len šesť čísel
v tomto období.
V roku 2007 prichádza nové periodikum, ktoré sa vydáva dodnes. Noviny Krásňan prvýkrát predstavil
vtedajší primátor Ing. Jozef Horník
na mestskom zastupiteľstve v piatok
9. februára 2007. Symbolicky ich pocukroval, aby noviny prinášali iba
samé dobré správy. Prvé číslo Krásňana vyšlo v náklade 500 kusov v čiernobielom prevedení. V roku 2017
prišla zmena, noviny začali vychádzať
farebné a získali nový väčší formát.
Noviny Krásňan si možno prečítať
i na web stránke mesta, spustenej vo
februári 2007. Tento spôsob využívajú
najmä rodáci, ktorí tu nežijú a zaují-

majú sa o novinky a život vo svojom
rodisku.
V redakčnej rade na začiatku boli
Mgr. Ľubica Podoláková, spisovateľ
MVDr. Miloš Jesenský, dekan Mgr.
Pavol Špita, kultúrna pracovníčka
a matrikárka Jana Ďuranová, poslanec mestského zastupiteľstva Miroslav Capek a spisovateľ Mgr. Ladislav
Hrubý. Neskôr pre noviny písal aj
športový redaktor a rodák Milan Čimbora. Až do svojej smrti v januári
2019. Bol pre nás vzorom aj pre svoje
pracovné nasadenie a bolo vidno, že
ho táto práca napĺňala. Ako športový
redaktor zmapoval nielen športové
aktivity v Krásne nad Kysucou, ale aj
na Kysuciach.
Dnes pracuje redakčná rada v zložení Ľubica Podoláková, Ladislav
Hrubý, Jana Krúpová a Eduard Koprna. Noviny Krásňan sa stali za 15
rokov akosi našou súčasťou. Keď zrátame ten počet čísel, ktorý sme vy-

každý ročník novín bol charakteristický
svojou farbou

dali... Fotografie v našich archívoch
sa pohybujú na desaťtisícoch. Vidím
za tým veľa času, vymýšľania, zháňania informácií, času v teréne a naše
životy sú tomu podriadené. Nedokážeme sa už len-tak prejsť po meste.
Chodíme s otvorenými očami a hľadáme inšpiráciu v každom kúsku, aby
sme vám o tom mohli napísať. V tejto
tichej pandemickej dobe vidíme,
koľko sa tu toho za posledných 15
rokov udialo, bolo toho veľa.
Noviny chystáme pre Vás s láskou
a nadšením, lebo vieme, že mnohí si
ich odkladáte a hlavne, že sa na ne tešíte.
ĽP

Počas 15-ročného vychádzania novín sme sa stretli s mnohými osobnosťami kultúrneho i spoločenského života, ktoré navštívili naše
mesto: spevák Peter Bažík, historik róbert Letz, žilinský biskup mons. tomáš Galis, futbalista Zdeno Štrba, spevák Adam Ďurica, historik a spisovateľ Pavel Dvořák, speváčka Zuzana smatanová, spevák Peter Cmorík a mnohí ďalší, ktorí pózovali pre naše noviny.

Krásňan
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Krásňania, ktorí reprezentujú naše mesto

V poslednom období do popredia v našom meste vystupujú mená Krásňanov, ktorí nás
reprezentujú na rôznych športových súťažiach. Vo veľ kej konkurencii často dosahujú tie najlepšie umiestnenia.

ján drahňák sa zúčastnil preteku vo Švajčiarsku
Počas leta sa zúčastnil viacerých výkonnostných pretekov, kde získal
hlavne prvé priečky. Patrí k najaktívnejším športovcom v meste. ▶
31. 7. 2021 – 2. miesto Podpolianska výzva, Hriňová ▶ 29. 8. 2021 –
1. miesto Spartan Super (10 km+), 3. miesto Spartan Sprint (5 km+)
▶ 4. 9. 2021 – 6. miesto Zákopecká 20 ▶ 18. 9. 2021 – 8. miesto Majstrovstvá Európy Spartan Race Verbier, Švajčiarsko ▶ 25. 9. 2021 –
4. miesto muži a 10. miesto celkovo, Krásňanský polmaratón ▶ 9. 10.
2021 – 1. miesto Žilinský zlom väz.

Krásňan

Medzinárodné cyklistické preteky Okolo Slovenska
s petrom Saganom

D

ňa 18. septembra 2021 štartovala 3. etapa Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska
v okrese Čadca. Trasa pretekov bola naplánovaná štartom
v meste Dolný Kubín o 11.15 hod., potom cez obec Radôstka po ceste III/2035. Ďalej v smere na Starú Bystricu,
mesto Krásno nad Kysucou po ceste II/520. Cez mesto
Krásno nad Kysucou (popod cestu I/11) prechádzal pelotón o 12.36 hodine. Potom pokračoval po ceste I/11
v smere na mesto Čadca, časť Horelica, Námestie slobody
v Čadci, kde bola „Rýchlostná prémia“. Pretekári odbočili
na Moyzesovu ulicu a na cestu II/487 v smere do mesta

vladimír Kormanec zdolal extrémne triatlony
Vladimír Kormanec absolvoval mnohé preteky. Podarilo sa mu
zvládnuť tri Ironmany a to Slovakman, čo sú majstrovstvá SR a ČR
v dlhom triatlone a dva preteky patriace medzi najťažšie svetové extrémne triatlony, a to Grizzlyman s prevýšením 6300 m a Jánošík
s prevýšením 5800 m. „Tréningovo“ sa zúčastnil na dlhých horských
cyklomaratónoch Škoda v Slovenskom Raji, v Tatrách a v Rajeckých
Tepliciach. Prvýkrát bežal Goralmaratón na 50 km, kde sa mu podarilo obsadiť 3. miesto a samozrejme sa zúčastnil domáceho Krásňanského polmaratónu. „Pri extrémnych pretekoch človek siahne na úplne
dno. Ide o to ako prekonať sám seba, predbehnúť svoj tieň...,“ povedal
V. Kormanec. Niektoré preteky trvajú až 20 hodín.

Na ČSOb maratóne Andrea Hudeková
Na ČSOB maratóne v Bratislave dňa 5. septembra 2021 reprezentovala TJ Tatran Krásno nad Kysucou Andrea Hudeková, rodená Kormancová. Trať dlhú 42 km zvládla skvelým časom 3 hodiny,
27 minút a vybojovala krásne 3. miesto v kategórii ženy a 2. miesto
v kategórii do 39 rokov. „Maratón sa mi bežal veľmi dobre, nastavila
som si vlastné tempo a dodržiavala som ho počas celej trasy. V druhej polovici nás potrápili vyššie teploty,“ uviedla Andrejka. Zúčastnila sa neskôr aj Krásňanského horského polmaratónu, kde skončila na
3. mieste, na Česko-Rakúskom maratóne, kde získala 2. miesto ženy
celkovo a vo svojej kategórii 1. miesto, na Maratóne Rajec skončila
na 6. mieste.

vladimír Macura majstrom európy vo vzpieraní
V poľskom meste Ciechanów sa konali Majstrovstvá Európy do 15. –
17. rokov vo vzpieraní. Slovensko reprezentovala Viktória Madajová,
vytvorila si slovenský rekord a celkovo skončila na 13. mieste. Karol
Špalek celkovo sa umiestnil na 9. mieste. Do tretice nás reprezentoval Vladimír Macura +102 kg. Vladko predviedol svoje kvality, o ktorých nikto nepochybuje a stal sa majstrom Európy v trhu 151 kg,
vicemajstrom v nadhode 176 kg a v dvojboji 32 kg. V poradí to je jeho
štvrtá medaila z Majstrovstiev Európy.
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Stretnutie futbalovej
mládeže na ihrisku v Krásne

V

sobotu 16. októbra 2021 sa vo futbalovom areáli TJ Tatran Krásno nad Kysucou uskutočnil futbalový turnaj
O pohár primátora mesta, ktorý zorganizovalo mesto
Krásno v spolupráci s miestnou Detskou športovou akadémiou. Turnaja sa zúčastnili družstvá žiakov v kategóriách U9 a U11: FK Tatran Krásno nad Kysucou, FK Čadca,
ŠK Kysucký Lieskovec, TJ Slovan Skalité, FK Tatran Turzovka, ŠK Horelica, FK Lodno, TJ Kysučan Korňa. Futbalové lopty a rozlišovacie tričká odovzdal deťom primátor
mesta Jozef Grapa a predseda oblastného futbalového
zväzu Kysúc Stanislav Špila.
poradie u11: 1. miesto: FK Lodno, 2. miesto: FK Čadca,
3. miesto: Tj Tatran Krásno nad Kysucou
poradie u9: 1. miesto: ŠK Horelica, 2. miesto: FK Tatran
Turzovka, 3. miesto: TJ Slovan Skalité

Turzovka. V meste Turzovka odbočili na cestu II/541 Vysoká nad Kysucou – časť Semeteš, kde bola „Vrchárska
prémia“ a pokračovali do okresu Bytča s cieľom v Považskej Bystrici.
Preteky vyvolali v Krásne nad Kysucou veľký záujem
hlavne kvôli známemu pretekárovi Petrovi Saganovi, ktorého sme chceli povzbudiť a hlavne vidieť naživo. Tento
Žilinčan a jeho úspechy inšpirovali aj mnoho Krásňanov
k aktívnemu bicyklovaniu. V našom meste patrí tento
šport k najobľúbenejším.
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druhý ročník Krásňanského horského
polmaratónu

V

našom meste sa v sobotu, 25. septembra 2021, konal druhý ročník MK
Tech krásňanského horského polmaratónu. Oproti minulému roku nastala
zmena: štart pretekov bol na námestí pri
kultúrnom dome. Bežci bežali na vrchol
Veľkej Rače a späť, trať mala dĺžku 26 kilometrov a prevýšenie 1000 metrov.
Na štart sa postavilo 30 bežcov, ktorých
presne o 10 hod. odštartoval primátor

mesta, Ing. Jozef Grapa. Prvý pretekár
Pavel Dvořák prebehol trať v čase 1 hodina
57 minút a 38 sekúnd. Krásno v horskom
polmaratóne reprezentovali: Ján Drahňák,
Vladimír Kormanec, František Poštek
a Andrea Hudeková.
Organizátori pripravili aj program pre
deti. Vďaka Športovej akadémii Mariána
Ondrušeka si zmerali svoje sily a vytrvalosť
na rôznych prekážkach.

organizátori pripravili aj
bohatý program pre deti.
Aj takýmto spôsobom chceme
viesť deti k športu a pohybu.
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