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5/2022 Dvojmesačník mesta KRÁSNO NAD KYSUCOU
Do kažDej Domácnosti

Hneď na začiatku októbra k nám zaví-
talo rádio Lumen so svojou populárnou re-
láciou Lumentúra. Už v predstihu sme sa
mohli dočítať na ozname toto: „Po dlhom
čakaní a nepriaznivej epidemiologickej si-
tuácii vás rádio Lumen konečne pozýva na
Lumentúru. Vyhliadli si atraktívnu lokalitu
v Krásne nad Kysucou. Opäť sa podarí spo-
jiť tri veci – zažiť svätú omšu, spoznať
krásnu prírodu a stretnúť sa v spoločenstve

pracovného rádia a jeho poslucháčov.“ Zá-
roveň organizátori dúfali, že sa zlepší do-
vtedy nepriaznivé, upršané jesenné
počasie. Všetko sa uskutočnilo podľa
plánu, len počasie sa neumúdrilo, ostalo
sychravé, plné chladného dažďa. Samotná
Lumentúra sa začala 1. októbra 2022 sv.
omšou pri mariánskej kaplnke v Zákysučí. 

(pokračovanie na strane 2)

Lumentúra sa natáčala 
v našom meste

Vážení občania Krásna nad Kysucou,

v mene mesta srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa zú-
častnili tohtoročných spojených volieb. Chcem sa poďa-
kovať aj svojim voličom, ktorí mi dali svoj hlas či už na
primátora mesta, alebo poslanca Žilinského samospráv-
neho kraja. Ďakujem za dôveru, vážim si ju a urobím
všetko pre to, aby som nesklamal.

Moja vďaka patrí aj mojim najbližším, manželke,
deťom, vnúčatám, priateľom a spolupracovníkom, ktorí
pri mne stáli, podporovali ma a pomáhali mi nielen pred
samotnými voľbami, ale počas celého minulého obdobia.

Zvoleným poslancom mestského zastupiteľstva gratu-
lujem k mandátu a verím, že nájdeme spoločnú reč, veľa
pochopenia a vzájomnej dôvery v záujme spravodlivého
rozhodovania sa pre blaho občanov mesta.

Želám všetkým občanom, aby sa v našom meste cítili dobre, bezpečne a šťastne, lebo
naším domovom nie je len náš dom a záhrada, ale celé mesto. Ešte raz všetkým veľké
ĎAKUJEM!

Váš primátor Ing. Jozef Grapa

Vrabce sú nainštalované 
na piatich miestach v meste

V kultúrnom dome bola pekná
výstava ovocia a zeleniny

Bikesharing využilo opäť
mnoho občanov

V týhto dňoch sme si uctili 
pamiatku našich zosnulých
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Výsledky pre voľbu primátora mesta:
Jozef Grapa, Ing., 1583 hlasov – 100%

Kandidáti, ktorí boli zvolení 
za poslancov mestského zastupiteľstva:
Jaroslav Pagáč, 746 hlasov
Jozef Mozol, Mgr., 682 hlasov
Ján Drahňák, Ing., 655 hlasov
Vladimír Kormanec, Ing., Ph.D., MBA, 642 hlasov
Martin Ondruška, Mgr., 625 hlasov
Miroslav Škrobian, 530 hlasov
Mária Goreková, Ing., 502 hlasov
Vojtech Buchta, 496 hlasov
Lenka Zuščáková, Mgr., 472 hlasov
Milan Broda, 419 hlasov
Oľga Šumská Lastovicová, Ing., 409 hlasov
Anna Trauerová, Ing., 406 hlasov

Nezvolení kandidáti za poslancov, náhradníci:
Miloš Lastovica, 406 hlasov
Margita Ďurišová, Mgr., 405 hlasov
Radoslav Polák, 380 hlasov
Marta Jozefíková, PhDr., 361 hlasov
Marcel Seko, 356 hlasov
Milan Jesenský, Mgr., 297 hlasov
Lenka Malicherová, 297 hlasov
Maroš Šarlák, Ing., 276 hlasov
Roman Serafin, 269 hlasov
Branislav Poništ, 266 hlasov
Rudolf Masár, 258 hlasov
Martin Jesenský, 251 hlasov
Rudolf Kuljovský, 234 hlasov
Daniel Jarabica, 229 hlasov
Martin Šustek, JUDr., 228 hlasov
Igor Gašper, Ing., 208 hlasov
Pavol Krkoška, PaedDr., 190 hlasov
Lukáš Šustek, 168 hlasov
Božena Blažeková, 162 hlasov
Peter Sýkora, 154 hlasov
Milan Šustek, 142 hlasov
Renáta Rábiková, Mgr., 134 hlasov

Výsledky komunálnych volieb 2022
Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 5404
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2044

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora mesta: 1583
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva: 1984

Volebná účasť: 37,82 %

Mesto Krásno neustále
pokračuje vo vytváraní pod-
mienok pre mladé rodiny.
Aj keď do materskej školy

chodia deti od 3 rokov, sna-
hou vedenia je, aby sme
mohli do MŠ prijať všetky
deti, ktorých rodičia požia-

dajú o umiestnenie už od
dvoch rokov. Preto sa pri-
stúpilo k rekonštrukcii sta-
rej školskej budovy v mest-

skej časti Blažkov, kde sa vy-
tvoria ďalšie miesta pre naj-
mladšie deti. Okrem von-
kajšej farebne veselej
fasády robíme kanalizáciu
s prečerpávačkou, nové roz-
vody elektriny, ale aj bezba-
riérový vstup či výťah na
poschodie. Škôlka bude vy-
bavená novým nábytkom
na hranie, jedenie i oddych
detičiek.

Rekonštrukcia sa reali-
zuje mimo rozpočtových
zdrojov mesta, bola schvá-
lená cez Integrovaný regio-
nálny operačný program,
spolufinancovaná Európ-
skym fondom regionálneho
rozvoja, kde poskytovate-
ľom je Ministerstvo investí-
cií, regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR.

Uskutočnili sa rekonštrukcie v mestskej časti Blažkov

Zvýši sa kapacita materskej školy U Blažkov

Historický most U Blažkov je pýchou mesta
V poslednom čase sa venovala väčšia pozornosť úprave

mosta hlavne pre turistov a návštevníkov mesta, aby si
mohli pozrieť zblízka tento architektonický skvost. Zaujal
aj pracovníkov na centrále poisťovne Kooperativa 
a v rámci dobrovoľníckeho podujatia Social Active Day
2022 strávili pri úprave okolia mosta. Regionálny riaditeľ
Ing. Miroslav Schneider spoločne s kolegami zabezpečili

výsadby kríkov a trvaliek slúžiacich na spevnenie svahu
pri prístupovom schodisku vedľa historického mosta 
v hodnote 500 €. Výsadbou a zútulnením jeho prostredia
v budúcnosti vznikne pekná oddychová zóna pre peších
turistov a cyklistov. Most je krásny v každom ročnom ob-
dobí a má unikátnych 11 metrov. Túto monumentálnosť
si uvedomíme, keď stojíme pri Vaňovskom potoku.

(pokračovanie zo strany 1)

Zúčastnili sa jej veriaci z blízkeho i vzdialenejšieho oko-
lia, pretože v  blízkosti kaplnky je železničná stanica
a ľudia mohli na podujatie pricestovať vlakom z oboch
smerov – Z Čadce i zo Žiliny. Sv. omšu celebroval dekan –
farár Marian Vojtek, správca farnosti, a pomáhal mu z far-
nosti Zborov nad Bystricou farár Peter Škor. Po omši sa
veriaci pobrali k  našej kalvárii, ktorá bola požehnaná
v  roku 2020 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. 
Krížová cesta so svojimi zastaveniami stúpa hore svahom
po serpentínach. Končí sa na vrchole kopca Diel, kde pri
osade U Jantov je postavená rozhľadňa. Objekty sú dielom
architekta Stanislava Mikovčáka. Redaktora rádia Lumen
o tom informoval primátor mesta Jozef Grapa. 

Ľudia, ktorí sa s rádiom Lumen zúčastnili víkendového
sviatku, si užili aj duchovného slova, aj mali krásne vý-
hľady z rozhľadne na mesto a okolie. Napriek nepriazni-
vému počasiu si odnášali príjemný zážitok. LH

Pri voľbách spríjemnili atmosféru voličom členovia FSk Vrabčiar Volebná miestnosť v mestskej časti Kalinov



ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA |  5KrásňanZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA |  4Krásňan

V priestoroch kultúrneho domu sa od 14. – 17. 10. 2022
konala Okresná výstava ovocia, zeleniny a aranžmánov.
Výstava bola hmatateľným, voňavým a pestrofarebným
dôkazom cieľavedomej práce záhradkárov z regiónu
Kysúc. Návštevníci výstavy mohli od soboty 15. 10. vidieť
tradičné jablká rôznych odrôd, hrušky, slivky, ale aj ukáž-
kové strapce tmavého i bieleho hrozna. Samozrejme ne-
chýbala ani zelenina, najmä mrkva, zeler, paradajky, či
papriky. Súčasťou výstavy boli aj papričky, pestrofarebné
tekvice, zaváraniny, strukoviny. Kultúrnym domom roz-
voniavali aj bylinky, rôzne vlastnoručne vyrábané olej-
čeky a mastičky. Ozdobou boli aj figuríny odeté do
prírodných materiálov. Návštevníkom sa veľmi páčili
rôzne aranžmány z kvetov a zeleniny, ktoré výstave dodali
na zaujímavosti, a tak celá sála hýrila pestrými farbami.

Úvod slávnostného otvorenia výstavy patril Detskému
folklórnemu súboru Drevárik, ktorý pôsobí pod Základ-
nou umeleckou školou v Krásne. Sprevádzala ich ľudová
hudba pod vedením Mareka Murína a svoje spevácke na-
danie divákom predviedla Laura Kopásková. Prítomným
sa prihovoril primátor mesta Jozef Grapa, dekan farnosti
Krásno Marian Vojtek a predseda OVSZZ Ivan Kuric. Po
vyhlásení výsledkov slávnostne prestrihli pásku, a tak ofi-
ciálne otvorili výstavu pre verejnosť. Záujem o ňu bol sku-
točne veľký. Svedčila o tom bohatá účasť v nasledujúci
deň, teda v nedeľu. V pondelok si výstavu prišli obzrieť
deti zo Základnej a Materskej školy Krásno nad Kysucou.
Práve jedinečné práce žiakov zo základnej školy dotvárali
originalitu celej výstavy.

VýsLedKy:

Najkrajšie jablko – 1. miesto: Jozef Soloman
Najkrajšia hruška – 1. miesto: Blažej Šutý
Najkrajšia slivka – 1. miesto: Štefan Sagoš
Najkrajšie ostatné ovocie – 1.miesto: Štefan Sagoš
Najkrajšia zelenina – 1. miesto Anton Konkolov
Najkrajší aranžmán – 1. miesto: Iveta Časnochová
Najkrajšie liečivky a bylinky – 1. miesto: Anna Lašová
Hlavná cena – Jablko Kysúc: organizácia Ochodnica
Cena primátora mesta Krásno Ing. Jozefa Grapu: 
Jana Huláková, figurína odetá do klasov

Úspešná výstava ovocia, zeleniny a aranžmánov

V prvú októbrovú nedeľu
sme si uctili našich starších
obyvateľov. Október je me-
siac úcty k starším, preto
príprava kultúrneho podu-
jatia predstavuje malý sym-
bolický darček ako znak

vďaky za celoročnú prácu a
prejav úcty, ktorý si za toto
všetko zaslúžia. Prítomní sa
veľmi dobre zabávali a spo-
ločne s účinkujúcimi spie-
vali známe piesne. Spo-
ločný záver vystúpenia

Heligonici a Gizky Oňovej
nakoniec zdvihol všetkých
zo sedadiel. Potešili nás aj
uznanlivé slová vďaky,
ktoré odzneli pri závereč-
nom fotografovaní s účin-
kujúcimi z úst divákov a se-
niorov z iných miest mimo
náš okres.

Mesto Krásno sa snaží
práve pre nich vytvárať
vhodné prostredie tak, aby
sa im v rámci možností žilo
dobre po celý rok. Vedenie
mesta sa snaží neustále pri-
spievať na rôznorodé čin-
nosti Klubu dôchodcov, in-
validných dôchodcov i rôz-
nych záujmových združení

dôchodcov bezplatným pre-
nájmom priestorov na ich
aktivity. Snaží sa aj organi-
zovať rôzne kultúrne a špor-
tové podujatia tak, aby i se-
niori vo svojom veku mohli
naďalej aktívne tráviť svoj
čas. Tým, ktorí už potrebujú
intenzívnu starostlivosť,
mesto poskytuje takmer
dvadsať opatrovateliek. 

V tomto roku sa začalo aj
s výstavbou Domu dôchod-
cov vyššieho štandardu,
kde môžu seniori pri zabez-
pečenej celodennej sociál-
nej aj zdravotnej starostli-
vosti prežiť jeseň svojho
života vo svojom rodisku.

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo
znamenajú roky i jeseň života. Vedenie mesta natúto sku-
točnosť myslí počas celého roku, a preto ako znak vďaky
každé tri mesiace organizuje „Stretnutie seniorov“ nášho
mesta. V stredu 5. októbra 2022 prijalo pozvanie takmer
120 dôchodcov, ktorí prišli stráviť svoj čas v príjemnej spo-
ločnosti svojich známych, susedov, bývalých kolegov, ka-
marátov v priestoroch jedálne Domys, nachádzajúcej sa 
v priemyselnom parku.

Pred slávnostným obedom sa našim spoluobčanom pri-
hovoril primátor mesta Ing. Jozef Grapa, ktorý všetkým
prítomným poďakoval, že prišli spoločne stráviť príjemné
popoludnie práve aj na mieste, ktoré mnohým prítomným
pripomínalo istú nostalgiu pri spomienkach na bývalú
Drevinu (Kysucké drevárske závody). Poďakoval všetkým
zúčastneným za celoživotnú prácu, ktorú preukazovali aj
pri budovaní svojho mesta. Po slávnostnom prípitku na-
sledovala pestrá paleta piesní v podaní Folklórnej skupiny
Vrabčiar, ktorá prítomným nielen z radosti zaspievala, ale
popriala: Mnoho zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo
je krásne, veľa lásky, lebo je jej málo a najmä nech sa na-
ďalej tešia z každej chvíle. Piesne v ich podaní odzneli aj
po chutnom obede a kávičke.

Učite pre našich jubilantov bola táto chvíľa spoločného
stretnutia príjemná. Zaspomínali si na šťastné i menej
šťastné momenty v živote, porozprávali sa s priateľmi, kto-
rých dlhšiu dobu nevideli.

Nezabúdajme neustále ďakovať našim starým rodičom,
ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úctu si za-
slúžia naše mamy, otcovia, prarodičia, tí, ktorí spoločne
pre nás vytvárali lepšiu budúcnosť. Venujme sa našim
starkým, zaujímajme sa o nich, na najmä nezabúdajme,
odkiaľ pochádzajú naše korene.

Mesiac úcty k starším v našom meste

Prejav vďaky a úcty si zaslúžia po celý rok

Gizka Oňová a skupina Heligonika zaspievali našim seniorom
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Našim najmenším a najmilším ob-
čanom mesta Krásno patril sláv-
nostný deň Uvítanie detí do života,
ktorý sa konal v stredu 19. októbra
2022. 

Úvodom sa niesli básne a krásne
spevy v podaní detičiek z Materskej
školy Lesníckej. Po nich sa všetkým
prítomným prihovoril primátor
mesta Krásno Jozef Grapa: „Keby sa
ma Pán Boh opýtal, ktoré obdobie by
som chcel v živote vrátiť späť, tak to
by bolo asi to obdobie, keď sme s
manželkou mali štyri malé deti, ale
žiaľ, čas sa už vrátiť nedá. Ja si to ho-
vorím najmä preto, lebo najskôr bolo

potrebné rodinu zabezpečiť, budovať
kariéru, splatiť byt, kúpiť televízor a
keď dospejete, zrazu zbadáte, že tento
čas, ktorý Vám už Pán Boh nevráti, ste
nevyužili tak, ako bolo treba. Pri svo-
jich vnúčatách sa teraz snažím vrátiť
to, čo som možno mojim deťom
nedal. Vás prosím, snažte sa to svojim
deťom vrátiť, lebo oni Vám to vrátia,
keď budú dospelí.“

Po slávnostnom príhovore zabla-
hoželal prítomným pozvaným rodi-
čom a mamičkám, odovzdal ružu 
a finančný príspevok. Prítomní rodi-
čia najmenších občanov mesta sa
ešte podpísali do Pamätnej knihy.

Dieťatká sa počas týchto úkonov spo-
kojne usmievali v drevenej kolíske 
a poslušne pózovali pred fotoapará-
tom a kamerou.

Za obdobie máj – júl 2022 sa 
v našom meste narodilo 21 detí, 
z toho 6 dievčat a 15 chlapcov: Sofia
Kubicová, Matúš Haluska, Karolína
Stašáková, Adam Poštek, Natália Špir-
ková, Viliam Sokol, Simon Neveďal,
Richard Kuric, Natália Targošová,
Martin Švaňa, Matej Šinal, Terézia Po-
točiarová, Filip Gužík, Sebastián Čim-
bora, Peter Kuljovský, Viliam Suchoň,
Juliana Jedináková, Jozef Piják, Matúš
Chromík, Michal Švec, Marko Pagáč.

slávnostné uvítanie detí do života

Mesto Krásno nad Kysucou sa umiestnilo na 
5. mieste – finančné zdravie miest a žúp 2021

Aj keď sa finančné zdravie v roku 2021 v drvivej väčšine
miest a žup zhoršilo, je potešujúce, že sme sa umiestnili
na piatom mieste v rámci celého Slovenska najlepšie hos-
podáriacich miest, čo potvrdzuje dobré hospodárenie
nášho mesta. Krásno nad Kysucou ako jediné z prvej
päťky si zlepšilo rating. Hodnotenie finančného zdravia
poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samo-
správ, zahŕňa viacero kľúčových parametrov, napr. cel-
kový dlh, dlhovú službu, bilancie bežného účtu a záväzky
po lehote splatnosti. Aj keď sa priemerné zadĺženie miest
na Slovensku zvýšilo, naše mesto má nulový dlh.

Potešujúce je, že mesto hospodári nielen bez dlhu, ale
najmä že počas celého roka investovalo nemalé pro-

striedky do nových investícií a zvelaďovania majetku. V
minulom roku sme zrekonštruovali ubytovňu kolkáreň,
šatne pre mládež pri umelom ihrisku, zrekonštruovali
sme väčšinu miestnych komunikácií, vystavali sme chod-
níky či už v meste, alebo na cintoríne, pripravili detský
vodný svet, vybudovala sa kanalizácia vodovod, urobili
stavebné úpravy požiarnej zbrojnice, zrekonštruovala sa
časť verejného osvetlenia a vybudovali sa nové vetvy ve-
rejného osvetlenia, dobudovali sme zberný dvor s kom-
postárňou, vybudovali detské centrum v kultúrnom
dome, vymenila sa strecha na kultúrnom dome a mnoho
ďalších vecí, ktoré zlepšili život a podmienky v našom
meste.

V piatok 28. októbra 2022 oslávila 90
rokov naša spoluobčianka pani Anna
Štrbová z Krásna nad Kysucou, časť Kali-
nov. K tomuto krásnemu jubileu jej prišiel
zagratulovať aj primátor mesta Ing. Jozef
Grapa spolu so zástupcom primátora Jaro-
slavom Pagáčom. K milým slovám bol pri-
daný aj darčekový kôš a voňavá kytica
kvetov.

Vitálna oslávenkyňa spolu so svojou dcé-
rou pospomínala na krásne chvíľe, detstvo,
zážitky. Do Pamätnej knihy sa podpísala
bez okuliarov, čo potvrdzovalo jej vynika-
júci zrak.

Zo srdca jej chceme ešte raz popriať:
„Nech každý deň ako tento je pre Vás sláv-
nostný a úsmev nevymizne z pier Vašich ra-
dostný. Zdravie nech Vám slúži ešte dlhé
roky, šťastné nech sú všetky Vaše ďalšie
kroky.“

Krásne životné jubileum pani Anny Štrbovej
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Rodáci
Učitelia ma inšpirovali k mojej profesii 
a knihy ma sprevádzajú celý život

Priamo pri Bystrickej cyklomagistrále spolu s manželom posta-
vili malú kaplnku, kde sa v septembri konávala sv. omša v rámci
krásňanskej Tour de Krásno.

Phdr. Janka Bírová, rodená Mičicová, sa narodila sa 7. 10. 1959. Základnú školu
absolvovala v Krásne nad Kysucou. V rokoch 1975 – 1979 navštevovala strednú
knihovnícku školu v Bratislave, jedinú na slovensku. Vzdelanie si doplnila štú-
diom na FF UK v Bratislave, odbor Teória kultúry v rokoch 1979 – 1983. Po vyso-
koškolskom štúdiu v roku 1983 nastúpila do práce v experimentálnej okresnej
knižnici v Čadci. Potom do roku 1990 pôsobila na Okresnom národnom výbore
na odbore kultúry v Čadci ako inšpektorka kultúry. Po zrušení odborov kultúry
národných výborov na slovensku krátko pracovala na MNV, na úseku kultúry
v Krásne, kde zaviedla jazykové vzdelávanie detí v materskej škole.  V rokoch
1991 – 1997 vykonávala funkciu ochrany štátnej pamiatkovej starostlivosti na Ob-
vodnom úrade v Kysuckom Novom Meste. Od roku 1997 patrila medzi prvých za-
mestnancov novovzniknutého odboru kultúry na Krajskom úrade v Žiline, ako
prví na slovensku vrátili kultúrnym organizáciám právnu subjektivitu a riadili
ich. Od roku 2002 pracovala na odbore kultúry Žilinského samosprávneho kraja.
V rokoch 2014 – 2023 bola poverená a neskôr menovaná za riaditeľku Kysuckej
knižnice v Čadci a je ňou dodnes. Ako fundovaná knihovníčka kompetentne ria-
dila všetky knihovnícke procesy. Celý profesionálny život venovala rozvoju kul-
túry, skvalitňovaniu prezentácie výsledkov činnosti a  profesionalizácii

zamestnancov. J. Bírová je aj známa aj tým, že písala kroniku Krásna nad Kysucou (dopísala chýbajúcich 40 rokov).
Celý život prežila v rodnom Krásne, vydala sa za krásňana Jaroslava Bíru a spoločne vychovali 2 deti. V súčasnosti

majú 4 vnukov: Majka, Miška, sebastiánka a Matejka. V blízkosti chaty v Kalinove U Šustkov postavili malú kaplnku
a po jej vysvätení každoročne organizovali letnú sv. omšu, najčastejšie pri príležitosti sedembolestnej Panny Márie. 

„Veľmi často a rada spomínam na
množstvo pekných a príjemných chvíľ
prežitých v mojom rodnom meste. Ako
žiačka základnej školy som sa rada učila
– aj zásluhou dobrých a láskavých učite-
ľov. Osobitne s láskou spomínam na mi-
moriadne kvalitnú a žiakmi veľmi
obľúbenú pani učiteľku slovenčiny
Máriu Isteníkovú. Ona viacmenej
ovplyvnila moju celoživotnú profesio-
nálnu kariéru. Moju lásku ku knihám

a čítaniu pretavila na jej odporúčanie
pokúsiť sa študovať na Strednej knihov-
níckej škole v Bratislave. Všetok svoj
voľný čas som venovala čítaniu kníh
a snívala som svoje sny so snami kniž-
ných hrdinov. Pani učiteľka Isteníková
mi často hovorila, že si ma vie predstaviť
ako knihovníčku v knižnici, kde budem
knihy požičiavať deťom, mládeži i do-
spelým a sprostredkovávať múdrosť, po-
znanie, ale aj veselosť a hravosť.

Radostne spomínam na učiteľov základ-
nej školy, na pani Hornišovú, Srvátkovú,
Srvátku, Petráša, Petrášovú a mnohých
ďalších, ktorí tvorili so žiakmi jednu ro-
dinu.

Nielen vzdelávali v škole, ale veľa času
venovali žiakom aj vo svojom voľnom
čase prostredníctvom mimoškolskej čin-
nosti, zbierali sme liečivé rastliny, cho-
dili na vychádzky do prírody.“

Ako riaditeľka knižnice odovzdala aj víťazné ocenenie našej
knihe Krásno nad Kysucou – 20 rokov mestom v čitateľskej sú-
ťaži Kniha Kysúc, fotografia z apríla 2022.

Erasmus+ je nový program EÚ,
ktorý podporuje aktivity v  oblasti
vzdelávania a poskytuje granty pre ši-
roké spektrum akcií a  aktivít. Pro-
gram podporuje organizácie, ktoré sa
môžu zapájať do projektovej spolu-
práce a v rámci partnerstiev zdieľať
inovácie vo vzdelávaní. 

Poskytuje príležitosti pre ľudí pra-
cujúcich v sektore školského vzdelá-
vania, aby mohli rozvíjať svoje
odborné schopnosti a spolupracovať

s  partnermi v  Európe. V  školskom
roku 2021/2022 sa opäť štyria pedago-
gickí pracovníci našej školy – učitelia
cudzích jazykov a špeciálna pedago-
gička zapojili do projektu s  cieľom
zlepšenia svojich profesijných a jazy-
kových kompetencii, získania nových
skúseností a zručností v oblasti vzde-
lávania anglického jazyka a práce so
žiakmi so špeciálnymi potrebami.
V rámci tohto projektu sa zúčastnili
štruktúrovaných kurzov, ktoré im po-

skytli možnosť nazrieť aj na súčasný
stav vzdelávania v rámci iných štátov,
porovnať ich postupy a možnosti in-
klúzie žiakov so špeciálnymi potre-
bami v bežnom vyučovacom procese
a  inšpirovať sa novými metódami
a postupmi práce, ktoré by mohli po-
môcť zefektívniť vzdelávací proces
i na našej škole. Zároveň reprezento-
vali školu a naše mesto v krajinách
EÚ a  nadviazali nové kontakty pre
ďalšiu spoluprácu. Mgr. M. Kuljovská

ZŠ Mládežnícka sa opäť zapojila do projektu erasmus+

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovala Zá-
kladná škola Mládežnícka ďalšie zo stretnutí s bývalými
učiteľmi. Pozvaní hostia sa v  spoločenskej miestnosti
stretli s vedením školy a s niektorými súčasnými učiteľmi,
aby si navzájom podebatovali a pospomínali si na niek-
dajšie školské časy. 

Bývalých učiteľov privítala zástupkyňa školy Renáta 
Zátková slovami: „Aj dnešný deň je tá chvíľa, keď sa
chceme s vami na chvíľu zastaviť. Som rada, že sa nám po-
darilo túto tradičnú peknú akciu znovu obnoviť.“ Treba
povedať, že podujatie sa kvôli pandemickým opatreniam
podarilo opäť uskutočniť až po dvoch rokoch. Zástupkyňa
školy prítomným popriala veľa zdravia, radosti a život-
ného optimizmu. 

Súčasťou stretnutia bol kultúrny program spojený s vý-
stavkou fotografií z  predchádzajúcich podujatí. V  pro-
grame vystúpili talentovaní žiaci školy, a to heligonkári
Agátka Kvašňovská, Jakub Kolembus, Barborka Šuste-
ková, báseň od Daniela Heviera S nosom na prechádzke
zarecitoval Matej Kováč a v závere zatancovali rytmický
tanec malí i väčší tanečníci a tanečníčky školy. Žiaci bý-
valým učiteľom odovzdali milé darčeky. Po oficiálnom
programe prišlo pohostenie a voľná debata. Vedeniu Zá-
kladnej školy na čele s riaditeľom Vladimírom Targošom

patrí veľká vďaka za pripravenie a uskutočnenie príjem-
ného podujatia. Na stretnutie prišlo 17 bývalých učiteľov:
Vierka Biesová, Mária Cvengrošová, Stanislava Čimbo-
rová, Eva Houštecká, Ladislav Hrubý, Milada Jarabicová,
Elena Jozefíková, Jolana Labáková, Irena Podoláková,
Oľga Poláčková, Terézia Srvátková, Anna Škereňová, Anna
Šughová, Mária Šurinová, Emília Targošová, Mária Valí-
ková a Marta Vančová.

Príjemné stretnutie s bývalými učiteľmi

Zástupkyňa školy Renáta Zátková  so žiakmi ZŠ

Kolektív súčasných a bývalých učiteľov základnej školy, október 2022
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Duchovné slovo
Zamyslenie na november

Zamýšľať sa nad zmyslom ľudského života, nad jeho
cieľom a zavŕšením je iste vhodné a potrebné v každom
čase. Predsa však v jesennom období a v čase novem-
brovej atmosféry, ktorá ešte zaznieva v našich srdciach
z návštevy cintorínov v uplynulých dňoch, je pre nás
toto obdobie vzácnou príležitosťou uvedomiť si zmysel
nášho životného príbehu. Náboženský spisovateľ Do-
nald Burt nám ponúka svoj osobný zážitok:

V jeden jesenný deň prechádzal cez historické bojové
pole, na ktorom pred desaťročiami žili, ale aj umierali
muži za hodnoty, ktoré sa im zdali v tom čase vzácne.
Krajina je teraz celkom tichá. Príroda divo zarástla a za-
kryla stopy ľudského násilia. Niekedy to bolo miesto
živej smrti, teraz na jeseň to bolo miesto umierajúceho
života, keďže príroda sa pripravovala na zimu. Pri pre-
chádzke bol spisovateľ obklopený rojom malých motý-
likov, ktoré mali bohato farebne zdobené krídla. Motýle
si akoby plným dychom užívali deň na slnku. Donalda
Burta vôbec neprekvapilo toto šantenie motýľov, pre-
tože poznal – ako mnohí z nás – že väčšinu svojho života
trávia tieto stvorenia v tme, až kým nevidia svetlo, hoci
iba na jeden deň, aby tak konečne zažili svoj najvyšší let
– vrchol svojho života. Teraz mohli konečne splniť svoju
životnú úlohu: lietať z kvetu na kvet, aby siali semená
pre novú jar, ktorú si ani nevedeli predstaviť, jar, ktorá
už čakala za zimnou tmou.

Tento obraz z prírody nám v mnohom môže priblížiť
aj náš ľudský život a jeho zmysel. Veď aj my trávime väč-
šinu svojho života bez toho, aby sme si uvedomili jeho
krásu. Najskôr urobíme veľa pre tento život: rastieme,
vzdelávame sa, pripravujeme sa na budúcnosť, zväčša
nám neznámu. Keď sa konečne oslobodíme a stojíme
na vlastných nohách, musíme priznať, že strávime väč-
šinu života s veľmi prízemnými úlohami či povrchnou
činnosťou. Nemáme často ani veľké sny, ani si nedá-
vame hrdinské ciele, pretože život je na takéto hodnoty
prišedivý. Často sme šťastní len preto, že sme prežili
deň bez nejakej pohromy a katastrofy. Predsa nám však
Boh dáva v našom živote chvíle šťastia a radosti, aby
sme okúsili aspoň v nepatrných dávkach z toho, čo nám
Boh pripravil. To nám dáva silu aj perspektívu.

Neviem si spomenúť, že by som videl mŕtveho motýľa
alebo takého, čo vyzeral zvlášť starý. Ktovie čo sa s nimi
stane? Hádam sa rozptýlia, kým sú ešte mladé. Hádam
zostanú ušetrené od toho, aby sa čo len na okamih
mohli vrátiť do tmy a jednotvárnosti svojej mladosti.

Viera v Boha nás uisťuje, že aj keď sme po krátkom
večernom súmraku vytrhnutí zo zeme, je to preto, aby
sme zažili večný deň v dome nášho Otca, ktorý nepozná
západ slnka. A  preto sa vyplatí prežiť každý deň vo
svetle Božej lásky.

Marian Vojtek, dekan
Miroslav Crkoň, kaplán

sePTeMBer
Peter Jantoš – 50 rokov

Irena Vajdiková – 96 rokov
Margita Masláková – 89 rokov

Anna Repáková – 70 rokov
Ján Lodňánek – 80 rokov

Anna Blažejová – 71 rokov
Emília Kľučková – 65 rokov
Oľga Macurová – 65 rokov

OKTóBer
Emília Kormancová – 86 rokov

Ján Šuráb – 54 rokov
Mária Horniačiková – 92 rokov

Eva Ježíková – 56 rokov
Ján Ďurana – 83 rokov

O d p o č í v a j t e  v  p o k o j i

Matrika zosnulých

Obľúbené zdieľanie bicyklov – bikesharing – sme 
v našom meste spustili na jar v roku 2021 a veľmi rýchlo
sa táto služba spopularizovala medzi obyvateľmi, ako aj
návštevníkmi mesta. 

Svedčia o tom aj tohtoročné čísla, keď oproti roku 2021
stúpol počet jázd o 112%, o 77% stúpol počet najazdených
kilometrov a užívatelia strávili na bicykli o 52% viac času
ako v predchádzajúcom roku. 

Bicykle sú využívané najmä na prepravu k železničnej
stanici alebo za prácou do priemyselného parku, prí-
padne k autobusovým zastávkam. Čoraz častejšie ich vy-
užívajú aj návštevníci mesta k jazde po našich
vyhľadávaných cyklotrasách.

„Veľmi ma teší, že sa zdieľanie bicyklov v našom meste
teší veľkej obľube. Potvrdili sa tým moje slová, že aj v
malom meste môže fungovať moderný bikesharing. Kon-
cept ekologickej mobility je mi blízky, sám často využívam
bikesharing na presun po meste. Chcel by som však ob-
čanov vyzvať na šetrné zaobchádzanie s bicyklami. Len
vďaka ohľaduplnému zaobchádzaniu budú môcť červeno
biele bicykle slúžiť obyvateľom Krásna ešte dlhé roky,“
uviedol primátor Jozef Grapa.

Štatistika za rok 2022:

Prvá jazda: 6. 5. 2022 18:46:08
Posledná jazda: 30. 9. 2022 23:11:31
Počet jázd: 1439
Prejazdený čas: 284h 58m 15s
Prejazdená vzdialenosť: 2632.43 km
Počet unikátnych zákazníkov: 81
Priemerné trvanie jazdy: 11m 52s
Priemerná vzdialenosť jazdy: 1.83 km
Priemerný počet jázd na deň: 10
Maximálny počet jázd na deň: 31 (26. 8. 2022)

spoločnosť Antik sa rozhodla odmeniť všetkých uží-
vateľov bikesharingu v našom meste 60 minútami na
zdieľané bicykle zadarmo. stačí si ponechať účet v
appke ANTIK smartway naďalej aktívny a v sezóne 2023
vám budú minúty bezplatne pripísané.

Bikesharing úspešný aj v tomto roku

BLAŽKOV, ZáKysUČIe
14. 11., 28. 11. / 12. 12., 27. 12.

KrásNO
15. 11., 29. 11. / 13. 12., 28. 12.

KALINOV
16. 11., 30. 11. / 14. 12., 29. 12.

separovaný zber 
NOVeMBer, deCeMBer

2022
Autorkou obrazu Ježišovej tváre je slovenská maliarka Mária
Nemčeková Chmeliarová, obrazy z jej sakrálnej tvorby sa nachá-
dzajú v súčasnosti v Kysuckej knižnici v Čadci
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Ako sa Krásňania začali nazývať vrabčiarmi

VrABČIArI – prezývka,
ktorú si Krásňania vyslú-
žili už veľmi dávno. Ne-
nájde sa Krásňan, ktorý by
nepoznal túto prezývku 
a príbeh viažuci sa k nej...

Bol suchý neúrodný rok,
ktorý naznačoval, že bude
veľká bieda. Ovos a jačmeň
boli také nízke, že nesiahali
ani mačke po chvost. Čím
bola neúroda väčšia, tým
bolo jej ničiteľov vrabcov
viac, akoby sa do krásňan-
ského chotára zišli zo šíreho
okolia. Nepomohlo už ani
stavanie strašiakov, týchto sa
vrabce už nebáli. Gazdovia
vrabcov strašili búchaním na
plechové hrnce a riad... A po-
tom dostali nápad. Niektorí
gazdovia sa v krčme rozhodli
vrabcov pochytať a vypomstiť
sa im zhodením z veže.

Aby sa skántrili pre vý-
strahu iným... Gazdovia pod
vedením zvonára vystúpili
na najvyššie poschodie veže
kostola tam, kde sú umiest-
nené zvony. Na každej
strane veže sú okná. 

„Otvorte okná,“ povedal
zvonár. Stalo sa. Keď sa
ozval hrubý hlas zvona,
gazdovia vrabcov zhodili. Tí
však nedopadli na zem, ale
začvirikali a rozleteli sa v
štyri strany krásňanského
chotára. 

Odvtedy Krásňancov vo-
lajú vrabčiari, niektorí sa na
túto prezývku i hnevajú. No
boli aj takí, čo sa hlásili hrdo
k tejto prezývke, hlavne, keď
boli vo svete.

Na prvom pracovnom
stretnutí primátora mesta
Jozefa Grapu, riaditeľa

OOCR a manažéra pro-
jektu Mateja Šimáška 
s akademickým sochárom
Jozefom Mundierom vy-
hodnotili umelecké ná-
vrhy, ktoré budú v meste
Krásno nad Kysucou na
piatich dostupných mies-
tach: pri rozhľadni, pri far-
skom kostole, pri Moste lá-
sky a priateľstva, pri
námestí s fontánou a po-
sledným miestom je bun-
ker na Kysuckej cyklo-
trase, spolu 7 vrabcov 
v nadživotnej veľkosti. 

Na mieste prírodných 
a kultúrnych pamiatok,
kde sú vrabce osadené, sa
vytvorili virtuálne pre-
hliadky, ktoré budú sprí-
stupnené na webe partne-
rov a sociálnych sieťach.
Vrabce pritiahli pozornosť
nielen domácich občanov,

ale i turistov a návštevní-
kov mesta, ktorí si budú
môžu vytvárať spomien-
kové fotografie pri týchto
umeleckých dielach. 

Legenda pripomína,
prečo sa Krásno spája
práve s vrabcami. Prí-
rodné krásy sa tak spojili 
s ústnou tradíciou. 

V meste sa uskutočnila
už aj prvá fotosúťaž na
tých miestach, kde sa ľudia
fotografovali. 

Projekt vznikol v spolu-
práci s českou partner-
ským mestom Frenštát
pod Radoštěm, ktoré je od
Krásna vzdialené 70 km,
spoločne patria do regiónu
Beskydy a obe mestá spá-
jajú cyklistické a turistické
chodníky. 

Dva vrabce pri mestskom úrade v mieste oddychovej zóny

Vrabec sedí aj na rozhľadni 
a sleduje naše mesto

Vrabce sú dielom akademického sochára Jozefa Mundiera

Vrabec pri Kysuckej cyklotrase, kde sa nachádza bunker
z 2. svetovej vojny

Vrabec je aj na námestí sv. Ondreja v blízkosti farského kostola,
kde ľudia radi oddychujú

Fond malých projektov

Názov projektu: Odkrývanie a ochrana spoločného dedičstva Krásno nad Kysucou a Frenštát pod Radhoštěm
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stretnutie Ligy proti reumatizmuVladimír Macura je strieborným juniorom roka

Mrože začali otužileckú
sezónu

Otužilci z Krásna nad Kysucou, Mrože, 9. 10. 2022 ofi-
ciálne otvorili otužilecku sezónu 2022-2023 v  Oščadnici,
časť Dedovka, v zasnežovacej nádrží. 

Účasť bola pomerne dobrá a počasie a nálada zúčastne-
ných úplne výborná. Po odplávani prišiel gulášik a záku-
sok vhod. Účastníci boli spokojní, najmä s náčelníkom.

Mesto Krásno nad Kysucou zrealizovalo projekt s ná-
zvom Pre krásňanských futbalistov. Projekt bol financo-
vaný v rámci programu Eurá z Eura z finančných
prostriedkov Slovenského futbalového zväzu. Rozpočet
projektu bol vo výške 18 856,00 Eur, pričom výška dotácie
od SFZ predstavovala 14 000,00 Eur.

Cieľom projektu bolo zlepšiť úroveň infraštruktúry 
v našom futbalovom klube TJ Tatran Krásno nad Kysucou.
V rámci rekonštrukcie boli obnovené priestory ubytovne,
pričom z pôvodných izieb vznikli šatne pre hráčov 
a miestnosť pre rozhodcov, osadené boli nové dvere, pa-
rapety, vešiaky a lavičky. Zrealizovali sa nové stropy 
a omietky. Nové priestory budú slúžiť ako zázemie nielen
v rámci tréningovej prípravy, ale aj pre samotné zápasy
družstiev vytvorených z radov mládeže.

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky oceňovalo úspešných športovcov svojho rezortu a reprezentantov Slo-
venska. Medzi juniorskými top favoritmi na celkový triumf bol aj juniorský svetový šampión vo vzpieraní, náš rodák
Vladimír Macura. Odchovanec TJ Tatran Krásno nad Kysucou – Vzpieranie si napokon z rúk ministra obrany Jaroslava
Naďa preberal cenu za 2. miesto! Gratulujeme a želáme športovcovi veľa ďalších úspechov!

rekonštrukcia šatní pre
rozhodcov, detí a mládež

V  jesennom období sa opäť zišli
členovia Ligy proti reumatizmu,
miestna pobočka Čadca. Stretnutie sa
uskutočnilo pri príležitosti Svetového
dňa reumatizmu.

Účastníkov podujatia privítala
predsedníčka organizácie Anna Kor-
mancová. Zúčastneným priblížila vý-
znam Svetového dňa reumatizmu,
v kalendári označeného ako 12. októ-
ber. Tento deň si pripomíname od
roku 1966. Je venovaný reumatickým
ochoreniam a organizácie reprezen-
tujúce zdravotníkov a  pacientov
s RMO pri tejto príležitosti pripravujú
rôzne informačné kampane zame-

rané na zvýšenie povedomia o  pro-
blémoch postihnutých ľudí a zároveň
o  možnostiach podpory, ktorá je
k dispozícii. 

Na stretnutí vystúpil reumatológ
MUDr. Viliam Maňka, PhD., čestný
predseda Ligy proti reumatizmu.
Účastníkov podujatia, ktorých sa zišlo
približne sto, oboznámil so zaujíma-
vou tematikou týkajúcou sa ochorení
pohybového ústrojenstva a  liečby
reumatických ochorení. Svoju pred-
nášku nazval Desatoro – Búranie
mýtov o živote s reumatickými choro-
bami a ich liečba. V nej presvedčivo
vyvrátil viacero nesprávnych argu-

mentácií a mýtov týkajúcich sa reu-
matizmu – napr. nepodložené správy
o priberaní z liekov, o niektorých vý-
živných doplnkoch k liečbe, o chud-
nutí použitím urýchľovačov meta-
bolizmu alebo spaľovačov tukov a po-
dobné záležitosti. V závere stretnutia
sa hovorilo o kúpeľnej liečbe.

Členov Ligy proti reumatizmu,
miestna pobočka Čadca, na stretnutí
pozdravil aj primátor mesta Jozef
Grapa. V  závere v  kultúrnom pro-
grame vystúpila ĽH Starejší z Novej
Bystrice. 

LH
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3. ročník Krásňanského horského polmaratónu

Dňa 1. októbra 2022 privítalo Krásno nad Kysucou viac
ako 30 nadšencov bežeckého športu, ktorí si zmerali svoje
sily na 3. ročníku Krásňanského horského polmaratónu,
zaradeného medzi najťažšie medzinárodné horské polma-
ratóny na Slovensku. V daždivom počasí pretekári absol-
vovali trať dlhú 26 km s  celkovým prevýšením 1 km.
Začiatok i  cieľ trate bol na námestí pred kultúrnym
domom. Celkovým víťazom s časom 2:09:40 sa stal Šimon
Černý z tímu BeSkyTrail Jablunkov. Z domácich reprezen-
tantov sa najviac darilo Jánovi Drahňákovi, ktorý obsadil
časom 2:13:41 – 5. miesto. 

Celkové poradie + Muži do 39 rokov: 
1. Šimon Černý 2:09:40 (BeSkyTrail Jablunkov) ČR
2. Stanislav Štrbák  2:11:18  (Martin) 
3. Stanislav Hanulák  2:11:41 (Raková)

Muži do 49 rokov: 
1. Tomáš Ďurta 2:12:05 (Šk Achilles)
2. Milan Slivka 2:29:27 (Hory Kysúc) 
3. Pavol Ondrúšek 2:29:50 (Kysucký Lieskovec)

Muži 50+:
1. Jozef Krajíček 2:21:24 (Hlboké nad Váhom) 
2. Pavol Šprlák 2:32:27 (Kysucký Lieskovec)
3. Vladislav Martynek 2:48:26 (SKI Mosty) ČR

Ženy:
1. Daniela Vorková 2:19:56 (Čierne) 
2. Ivana Gajdošíková 2:26:16 (Bytča) 
3. Veronika Staňová 2:43:20 (Horná Poruba) 
4. Anna Balošáková 3:00:53 (Stará Bystrica)

Hlavným organizátorom tohto bežeckého podujatia je
Atletický klub TJ Tatran Krásno nad Kysucou, ktorý ho za-
bezpečuje v úzkej kooperácii s mestom Krásno, záchran-
nými zložkami a v neposlednom rade s potrebnou
pomocou dobrovoľníkov, sponzorských firiem a partner-
ských organizácií. 

EK
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