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Slávnostný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
často si ani neuvedomujeme ako život rýchlo prebieha. Sú však
medzníky, či už sú to narodeniny, meniny, ale najmä koniec roka,
keď sa na chvíľu zamyslíme a s nostalgiou v hlase si povieme zas
je tu koniec roka, ako ten rok rýchlo ubehol. Na konci roka a
v období Vianoc, keď sa nám čas tak akoby trochu spomalí, obraciame sa dozadu, sumarizujeme aký ten rok bol, či bol úspešný,
menej úspešný, alebo sa tešíme, že sme urobili veľa užitočných
vecí.
Keď sa pozriem očami primátora na rok 2017, vidím, že rok
2017 bol pre Krásno opäť úspešný a posunuli sme sa znova
dopredu. V tomto roku sme pre našich najmenších kompletne
zrekonštruovali budovu materskej školy, ktorá slúžila bez väčších
zásahov skoro 50 rokov a prvýkrát sme urobili generálnu opravu,
zateplili sme ju, opravili strechu, vymenili okná, svetlá, radiátory,
budova dostala novú fasádu a podarilo sa nám i vymeniť veľkú
časť interiéru. Zrekonštruovali sme i budovu mestského úradu,
ktorá špatila námestie a niektorí ju dokonca odporúčali zbúrať
a postaviť novú budovu. Je po generálnej rekonštrukcii, vymenili
sme všetky okná, zateplili strechu i obvodové múry, zrekonštruovali vyhrievacie telesá a najmä pre starších a imobilných občanov
sme nainštalovali výťah, aby sa mohli bez problémov dostať do
budovy. Mestský úrad sa teraz vyníma medzi ostatnými budovami. Veľa návštevníkov, ktorí tu dlhšie neboli, neveria vlastným
očiam a často pochybujú, či je to tá stará pôvodná škaredá budova.
V tomto roku sme začali i s výstavbou ďalších troch bytových
domoch, ktoré budú slúžiť ako nájomné byty. Vzhľadom k tomu,
že je čoraz viac požiadaviek na nájomné byty, bola toto jediná
možnosť, postaviť nové byty a prideliť ich rodinám, aby nám
neodchádzali za bývaním do iných miest.
Športových priaznivcov určite potešila výstavba nového futbalového ihriska s umelým povrchom a verejným osvetlením, ktorú
sme zrealizovali na bývalom škvarovom ihrisku, ktoré dlhé roky
špatila burina a vyrastajúce vŕby.
V tomto roku sa nám podarilo opraviť a zrealizovať nový
koberec na niektorých miestnych komunikáciách, na ktorých
nepočítame s budovaním splaškovej kanalizácie.
Okrem týchto veľkých investičných akcií sme zrealizovali veľa
ďalších menších, ako bolo vybudovanie ďalších parkovacích plôch

pri zdravotnom stredisku, rekonštrukcia a oplotenie detských
ihrísk, oprava chodníkov, miestnych komunikácii a pod. Všetko
toto by sa nám len ťažko podarilo bez pomoci a spolupráce s ďalšími ľuďmi. Preto mi dovoľte poďakovať najmä mojim spolupracovníkom na mestskom úrade, dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú
pri kultúrnych či športových akciách.
Veľmi si vážim i prácu dobrovoľných hasičov, ktorí okrem prevencie a reprezentácie mesta v športových súťažiach, pomáhajú
pri organizovaní kultúrnych a športových podujatí. Moja vďaka
patrí tiež seniorom a ich záujmovým organizáciám. Ďakujem za
spoluprácu a pomoc farskému úradu, pánovi farárovi Vojtekovi.
Chcem poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí dávajú prácu
našim ľudom a primerane ich za to aj odmenia. Tiež chcem
poďakovať všetkým našim pedagógom, zdravotným a sociálnym
pracovníkom, všetkým tým, ktorí v našom meste žijú alebo pracujú. Moja vďaka patrí aj županovi, jednotlivým ministrom a pracovníkom ministerstva, ktorí pomáhajú nášmu mestu.
Poďakovanie na konci roka je úprimné, zo srdca a aspoň čiastočne chcem napraviť to, čo počas roka a v návale práce som
nestihol sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali a pomáhajú
nášmu mestu a tým, ktorí urobili niečo prospešné a dobré pre nás
ostatných.
Okrem tohto vrúcneho poďakovania mi dovoľte v tomto predvianočnom čase popriať Vám všetkým požehnané a šťastné prežitie Vianočných sviatky v kruhu rodiny a blízkych. Želám nám
všetkým, aby atmosféra Vianoc a radosť z narodenia Ježiša Krista
rezonovala v našich srdciam a mysliach, čím najdlhšie a dobrosrdečnosť, láskavosť, prajnosť, ústretovosť ako i snaha pomáhať
slabším, ktorá sa počas Vianočných sviatkov viac prejavuje zostala
v nás aj počas roka tak, aby sme hľadali cesty priateľstva jeden
k druhému, aby nás opustili negatívne vlastnosti ako závisť,
ohováranie, ubližovanie jeden druhému.
Som presvedčený, že keď sa tieto želania splnia, Krásno bude
najlepším miestom na život nielen na Slovensku, ale aj na celom
svete.
Chcem Vám všetkým popriať najmä veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania, pokoja v zamestnaní i v rodine, želám Vám,
aby ten nasledujúci rok 2018 bol lepší a úspešnejší ako tento
končiaci rok.
Jozef Grapa, primátor

Mesto, v ktorom sa nám dobre žije.
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Zabíjačkové kysucké špeciality rozvoňali
námestie pri kostole a prilákali na tradičné hody.

Ondrejovské hody
s pravým zimným počasím

Máme za sebou ďalšie vydarené Ondrejovské hody, ktoré sa každoročne konajú na počesť patróna mesta sv.
Ondreja. Otvoril ich primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Hody sprevádzalo pravé
zimné počasie s dostatočnou nádielkou
snehu aj mrazu, ale pridali sa tiež veselosť
a dobrá nálada. Okrem stánkov a bohatého pohostenia sa o ne postarali naša
Folklórna skupina Vrabčiar a Ľudová
hudba Tomčalovci.
Nedeľné dopoludnie patrilo svätým
omšiam. Tú tzv. veľkú celebroval PaedDr.
ALLic. Pavol Zvara, PhD., rektor Pápežského slovenského kolégia a ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý doniesol do
nášho mesta relikvie sv. Ondreja. Zároveň
pripomenul 150. výročie postavenia kostola. Pobožnosť koncelebrovali kňazi
našej farnosti ICLic. Mgr. Marian Vojtek, Mgr. Samuel Sojčák a kňaz z farnosti
Kysucký Lieskovec – Lodno Mgr. Jozef
Šuráb. Omšové obrady sprevádzal spevácky zbor Makabi.
Svätý Ondrej, ktorý je patrónom
nášho mesta, bol rybárom. Stal sa prvým
učeníkom Ježiša Krista. Jeho brat Šimon,
neskôr dostal meno Peter, bol zasa prvým
pápežom v Ríme. Obaja skončili mučeníckou smrťou.
Na Ondreja sa dodržiavali rôzne
zvyky a tradície. Dievčatá napríklad prinášali vetvičky čerešne, kládli ich do pohára a polievali vodou, ktorú prinášali

z potoka v ústach. Ak sa vetvička do Božieho narodenia zazelenala a zakvitla, bol
to znak, že sa dievčina čoskoro vydá. Tak
isto si písali mená obľúbených mládencov
na kartičky a kládli si ich na noc pod vankúš. Ktoré meno ráno vytiahli, to mal byť
súdený mládenec. Typické
bolo liatie roztaveného olova
a trasenie plotov so slovami:
„Plote, plote, trasiem ťa, svätý
Ondrej, prosím ťa, daj mi tejto
noci znať, s kým ja budem pri
oltári stáť.“ Ďalšou poverou
bolo, že z ktorej strany počuje
dievča zabrechať psa, tam sa
jej milý nachádza... Počas Ondreja a Lucie sa páralo či drápalo perie, boli to tzv.
drápačky alebo páračky. Počas
nich ženy, ale aj muži porozprávali množstvo príbehov,
ktoré boli veľmi napínavé až
hororové a ostali v pamäti mladých poslucháčov. Na Ondreja
tiež chodievali gazdovia s povozmi na jarmoky. Po vydarenom jarmoku sa vždy
zastavovali v krčme, aby sa posilnili na cestu a zároveň sa
medzi sebou porozprávali.
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U niektorých gazdov bolo posilnenie tuhšie a na voze potom pospali. Mali však
múdre koníky, ktoré ich doviezli až k domovým vrátam, ba neraz absolvovali strastiplnú cestu na vrchy, kde boli osady. LH

Aké je Krásno krásne
Krásňan

4

rekonštrukcia mestského úradu

Stará budova mestského úradu sa zmenila na nepoznanie. Okrem novej fasády sa vymenili okná. Budova nesie heraldické farby
nášho erbu zelenú a žltú. Vstup do budovy je bezbariérový. Chýba už len umiestnenie hodín, ktoré budú odbíjať čas. Pred budovou sú umiestnené vlajky - slovenská, európska a naša krásňanská. Zo starej budovy sa podarilo mestský úrad prestavať na
krásnu reprezentačnú budovu. 5. decembra pred ňo rozsvietil vianočný stromček sv. Mikuláš.

premeny mesta

V meste vyrastú nové byty

Rozvíjajúce sa mesto potrebuje okrem pracovných možností aj nové kapacity na bývanie. Najmladšie mesto na Kysuciach sa rozvíja vo viacerých smeroch. Jedným z dôležitých
aspektov, aby tu ostali aj mladé rodiny, je postaviť nové byty.
Takáto bytovka vyrastie na sídlisku Zákysučie. „V poslednom
období evidujeme veľa žiadostí na nové byty. Okrem iných developerských projektov sa mesto rozhodlo stavať nájomné byty.
Tento týždeň sme odovzdali stavenisko pod novou bytovkou dodávateľovi,“ hovorí Jozef Grapa, primátor mesta. Po prvýkrát
je dodávateľom výstavby mestský podnik. Zdroje, ktoré zarobí
aj správou samotnej bytovky, použije do ďalšieho investičného
rozvoja. Peniaze tak ostanú v meste. Začína sa s prvými výkopovými prácami. „Urobia sa základové pásy tak, aby sme sa
ešte v tomto roku dostali po základovú dosku,“ vysvetľuje pri-

mátor. Pokiaľ budú vhodné klimatické podmienky, bude sa pokračovať pri murovaní aj v zimných mesiacoch. Celkovo bude
v novej bytovke 24 bytov. Na novú bytovku sme dostali príspevok z Ministerstva dopravy a zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Mesto prispeje aj z vlastného rozpočtu na technickú
vybavenosť bytov. Každý byt bude mať samostatné kúrenie, parkovacie miesto a celková suma za bytovku by sa mala pohybovať
okolo 1,2 milióna eur,“ dodáva Grapa.
Budúcich nájomníkov môže tešiť, že nová bytovka bude
spĺňať už tepelné vlastnosti skupiny A, to znamená minimálnu
spotrebu tepelnej energie, čo vo výsledku znamená väčšiu
úsporu financií. „Bývanie bude v príjemnom prostredí, v blízkosti je hrádza, cyklotrasa, železničná stanica či autobusová
zastávka,“ približuje podmienky nového bývania primátor. Na
sídlisku Zákysučie sú už teraz základné služby ako obchod, reštaurácia a nedávno sa dokončila aj výstavba detského ihriska.
Na podnet obyvateľov sa umiestnili na ihrisko nové prvky
ako kolotoč, hojdačky, opravil sa hrad s ďalšími prvkami, ktoré
tam boli nainštalované skôr. „Dôležité však bolo to, že sa nám
ihrisko podarilo oplotiť. Aj preto, aby tam nechodili psy či iné
zvieratá. Určite hlavne mamičky ocenia, že ich deti neodbehnú
niekde k potoku a môžu s nimi pokojne odpočívať vo vynovenom priestore,“ dodáva primátor Krásna nad Kysucou. Novému sídlisku tak pribúdajú ďalšie a ďalšie možnosti vyžitia a
aj samotní obyvatelia si život v Zákysučí pochvaľujú.
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umelý trávnik spĺňa normy Medzinárodnej futbalovej
federácie. Máme výborné podmienky pre futbalistov.

Prvý umelý trávnik
v okrese Čadca realitou

Futbalová sezóna sa síce skončila, ale
krásňanský futbalový štadión neosirel.
Celé leto sa na bývalom škvarovom
ihrisku striedali stavebníci a ťažké strojové mechanizmy, čo je výsledkom súčasného finišu s prácami na futbalovom
ihrisku s umelou trávou. Prácu dokončili
aj elektrikári, namontovali a usadili stĺpy
umelého osvetlenia a dôsledne sa položil
sa koberec s umelou trávou. Kamióny doviezli umelý trávnik z Nemecka a potom
ho pracovníci odbornej firmy začali ukla-

dať. Okrem odborného pokrytia celej plochy umelým trávnikom bolo potrebné začesať tony piesku a gumových granulátov.
Na prvý umelý trávnik v okrese Čadca sa
tešia nielen futbalový priaznivci z Krásna,
ale aj ostatní športoví nadšenci z nášho
okresu. Dúfame, že mesto Krásno nad Kysucou sa v zimnom období stane centrom
a dejiskom prípravných futbalových zápasov. Pri výstavbe futbalových ihrísk sledujeme aktuálne trendy a konkrétne v
našom meste sme použili umelú trávu 3.

generácie, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky a normy Medzinárodnej futbalovej
federácie. V pondelok 27. novembra 2017
sa zaradilo nové osvetlenie ihriska do užívania. Realizovala sa aj inštalácia a údržba
svetelných komponentov. Celkovo sa inštalovalo na novovybudovanom ihrisku
36 svietidiel. Na zvýraznenie tohto jedinečného stavebného diela sa použilo LED
osvetlenie, ktoré je v súčasnosti najmodernejším trendom na futbalových ihriskách.

Rekonštrukcia Laznej ulice

V meste pokračujeme s rekonštrukciou
mestských komunikácií. Vzhľadom k
tomu, že výstavba kanalizácie sa oneskorila, robíme cesty, kde kanalizácia je už hotová, aby nedošlo k opätovnému narušeniu
vozovky. Dokončili sme ulicu Laznú, ktorá
bola dlhšie rozkopaná po plynovodných
prípojkách, kanalizácii a ďalších káblov
uložených v zemi. Jednou z výhod bude
jednoduchšia údržba cez zimné obdobie
pre naše mechanizmy, vzhľadom na kopcovitý terén a zlepšilo sa i odvodnenie cesty,
najmä v jesennom období už nebudú
mláky pred rodinnými domami, ale i parkovacie podmienky pre vodičov.

Krásňan

ako bolo odhlasované v našom meste?
K volebným urnám prišlo 1697 obyvateľov Krásna.
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Výsledky volieb 2017 v Krásne

Krásňan
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Slávnostné privítanie detí

na mestskom úrade primátor privítal 25 nových Krásňanov

Spolu bolo odovzdaných 1697 obálok. V šiestich volebných okrskoch odhlasovalo 31,24 % voličov, zo zapísaných 5431 bolo voliť 1697. V základnej škole o 19.00 hodine odvolilo približne 200 ľudí, čo predstavovalo
okolo 19 – 20 % oprávnených voličov. Prvým voličom toho dňa hneď ráno bol pán Ladislav Harvan.

Voľ ba predsedu samosprávneho kraja

Kandidát č. 1. – Juraj Blanár (SMER-SD),
907 platných hlasov, 55,06%
Kandidát č. 4. – Erika Jurinová (OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS,
NOVA), 482 platných hlasov, 29,26 %
Kandidát č. 9 – Peter Sagan (ĽS Naše Slovensko),
118 platných hlasov, 7,16%
Kandidát č. 7 – Marián Murín (NEKA),
53 platných hlasov, 3,21 %
Kandidát č. 5 – Anton Martvoň (NEKA),

35 platných hlasov, 2,12 %
Kandidát č. 6 – Ján Mikolaj (SNS),
28 platných hlasov, 1,70 %
Kandidát č. 2 – Peter Cibulka (NEKA),
16 platných hlasov, 0,97 %
Kandidát č. 3 – Kristián Hoffmann (SZS),
4 platné hlasy, 0,24 %
Kandidát č. 8 – Stanislav Pirošík (VZDOR, KSS),
4 platné hlasy, 0,24 %

Voľ by do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Kandidát na poslanca č. 11
•Jozef Grapa (SMER-SD),
999 platných hlasov, 12,63 %
Kandidát na poslanca č. 33
•Ján Podmanický (SMER-SD),
666 platných hlasov, 8,42 %
Kandidát na poslanca č. 30
•Viera Olbertová (OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), SaS, KDH, OKS,
NOVA), 620 platných hlasov, 7,83 %
Kandidát na poslanca č. 15
•Juraj Hlavatý (SMER-SD),
495 platných hlasov, 6,25 %
Kandidát na poslanca č. 35
•Marcel Seko (SME RODINA - Boris
Kollár), 384 platných hlasov, 4,85 %
Kandidát na poslanca č. 12
•Milan Gura (SMER-SD),
326 platných hlasov, 4,12 %
Kandidát na poslanca č. 39
•Martin Šenfeld (NEKA),

294 platných hlasov, 3,71 %
Kandidát na poslanca č. 5
•Jozef Cech (SMER-SD),
259 platných hlasov, 3,27 %
Kandidát na poslanca č. 28
•Jozef Marec (NEKA),
210 platných hlasov, 2,65 %
Kandidát na poslanca č. 19
•Martin Klimek (OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), SaS, KDH, OKS, NOVA),
206 platných hlasov, 2,60 %
Kandidát na poslanca č. 8
•Michal Duraj (OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS,
KDH, OKS, NOVA), 180 platných
hlasov, 2,27 %
Kandidát na poslanca č. 17
•Pavol Jedinák (ĽS Naše Slovensko),
173 platných hlasov, 2,18 %
Kandidát na poslanca č. 22
•František Kučák (SMER-SD),

168 platných hlasov, 2,12 %
Kandidát na poslanca č. 21
•Marián Kubala (OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), SaS, KDH, OKS,
NOVA), 157 platných hlasov,
1,98 %
Kandidát na poslanca č. 38
•Peter Strapáč (NEKA),
157 platných hlasov, 1,98 %
Kandidát na poslanca č. 1
•Jozef Balačin (NEKA), 1
56 platných hlasov, 1,97 %
Kandidát na poslanca č. 16
•Dana Jantulíková (NEKA),
149 platných hlasov, 1,88 %
Kandidát na poslanca č. 24
•Slavomír Kupka (SNS),
145 platných hlasov, 1,83 %
Kandidát na poslanca č. 47
•Jaroslav Velička (NEKA),
145 platných hlasov, 1,83 %

Posledný novembrový deň v tomto roku 2017 patril privítaniu
najmenších obyvateľov nášho mesta. V počte 17 chlapcov a 8
dievčat, bolo pozvaných na uvítanie detí do života v Krásne nad
Kysucou.
Po úvodnom programe vystúpenia detí z Materskej školy Prvosienka sa prítomným prihovoril primátor mesta Jozef Grapa a
privítal mamičky i drobcov na mestskom úrade. Vo svojom príhovore vyzdvihol úlohu rodiny "...dávajte im svoju rodičovskú
lásku a starostlivosť tak, aby vaše šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho láskavým a starostlivým vzťahom voči Vám..", po
príhovore matrikárka mesta Janka Ďuranová predstavila primátorovi všetky detičky. Primátor mamičkám odovzdal praktický

neoznačeným chodcom
rozdali reflexné pásiky

V sobotu 25. novembra 2017 Mestská polícia v Krásne nad
Kysucou za účasti primátora mesta Ing. Jozefa Grapu rozdávali
pri kostole sv. Ondreja reflexné pásiky osobám, ktoré ich nemali
a tým porušovali Zák.č. 372/90 Zb. o priestupkoch. V tomto zimnom období sa skôr stmieva a veľa chodcov v meste nenosí reflexné prvky, čo je životu ohrozujúce. Cieľom Mestskej polície je
zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky
a eliminovať riziko stretu motorového vozidla s chodcom. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je ľudský život. Je potrebné si
uvedomiť, že vidieť a byť videný, je životne dôležité pre vodičov,
ale najmä pre chodcov a cyklistov. Veríme, že náš dobrý úmysel
zvýši povedomie chodcov a účastníkov cestnej premávky o význame nosenia reflexných prvkov a prispeje k zvýšeniu bezpečnosti občanov v našom meste.

darček a kvet ako poďakovanie za prínos pre mesto a nasledoval
zápis do Pamätnej knihy.
„Materinská láska je palivo, ktoré umožňuje normálnej ľudskej
bytosti robiť nemožné.“ (Marion C. Garrett)

Spoznali sme najmladších Krásňanov: Artur Kopásek, Kristián
Zátek, Michal Saloň, Matej Svitek, Marko Zátek, Teodor Magát,
Samantha Neuwirthová, Laura Čamborová, Juraj Kavalek, Natália
Pagáčová, Ena Džigal, Nela Brisučiaková, Ľubomíra Škerenčáková, Boris Jurga, Simon Halaj, Tobias Pečarka, Martin Bojko, Samuel Varsavík, Michal Koňušík, Lea Čimborová, Dárius Targoš,
Juraj Fongus, Šimon Kyzek, Jakub Tvrdý, Tamia Čimborová.

UPOZORNENIE
Prevencia krádeží a
podvodov na senioroch

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo
strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch,“ obracia
sa Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Čadci na širokú
verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to
najmä v nasledovných prípadoch:
POZOR – Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý
súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť,
okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu.
Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte a neposielajte na účet !!! (v okrese Čadca došlo len v mesiaci november k štyrom podobným prípadom).
Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú
obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o
celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na
zdraví či smrť. V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o
podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru. ĎAKUJEME.
OR PZ Čadca

Makabejci spievali Najvyššiemu
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Mládežnícky spevácky zbor MaKaBI doprevádza sv. omše a vystupuje na podujatiach mesta od roku 1987. Makabi v preklade znamená „bijúci kladivom“.
„Prespevovali chválospevy
a plesali k nebu: „Je dobrý
a jeho milosrdenstvo trvá naveky.“ (1 Mach 4,24)
Mládežnícky
spevácky
zbor Makabi pôsobí pri Kostole Svätého Ondreja v Krásne
nad Kysucou už tri desaťročia.
Pri výbere názvu sa jeho členovia nechali inšpirovať knihou
zo Starého zákona Knihou
Machabejcov. Makabi vo voľnom preklade znamená “bijúci
kladivom“.„Kladivo sa v rukách šikovného majstra mení
na veľmi účinný a zvučný pracovný nástroj. My tiež túžime
byť takýmto pracovným nástrojom v rukách Boha a „biť“,
udierať, či len jemne klopať na
ľudské srdcia a s Majstrovou
pomocou ich rozozvučať, či
„zlomiť“ pre Neho. Nezáleží
nám len na hudobnom prevedení a posolstve piesní, ktoré
spievame, ale sami túžime
hlavne po živote s Bohom
a svedectvom Jeho diela v nás,
ktoré sa má ďalej uskutočňovať aj v našom povolaní a bežnom
živote“,
vysvetlila
dirigentka Mgr. Gabriela Bírová.
Počas jeho pôsobenia sa
v speváckom zbore vystriedali
desiatky mladých, ochotných
a talentovaných ľudí, úžasných spevákov i nadaných hudobníkov (približne 180),

ktorých život zavial do končín
celého Slovenska. A ani terajší
Makabejci, či už speváci alebo
hudobníci, nie sú výnimkou.
Svoje veľké dary, ktoré dostali
od Pána, obetavo a tvorivo
vkladajú do služby. Doprevádzajú liturgiu pravidelných
piatkových mládežníckych sv.
omší, Vianoc, Veľkej noci, cirkevných i mestských slávností,
či spoločenských udalostí
a napr. i pri vysluhovaní Sviatosti manželstva, či na pohreboch. V niekoľkomesačnej
príprave birmovancov na prijatie Sviatosti birmovania slúžia v pozícii animátorov
birmovancov a spievajú počas
na slávnosti vysluhovania tejto
sviatosti. Pomáhajú pri pastorácii s mládežou i deťmi. Stretávajú sa predovšetkým
v priestoroch Farského pastoračného centra sv. Benedikta
z Nursie, ktoré začalo fungovať vďaka Mons. Ondrejovi
Sandanusovi, vdp. farárovi
Ondrejovi Tepličancovi a veľkej podpory vdp. farára Pavla
Špitu. Ono je i miestom ich
nácvikov a stretávania sa za
značnej finančnej i ľudskej, či
duchovnejzaangažovanosti terajšieho správcu farnosti vdp.
farára ICLic. Mgr. Mariana
Vojteka. V minulosti boli častými návštevníkmi festivalu
Spievame Márií v Trstenej

a Magnifikátu v Čadci. Vystupovali na národnej púti v Šaštíne a na Diecéznom stretnutí
mladých Nitrianskej diecézy
v Nitre a Považskej Bystrici.
Koncertovali na viacerých
miestach na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Niekoľkokrát
boli
súčasťou
medzinárodného
projektu
Archa mladých v spolupráci
so Žilinskou diecézou a v roku
2016 doprevádzali liturgiu bohoslužby stretnutí národov na
Trojmedzí.
Dňa 19. novembra 2017 na
svätej omši bývalí i terajší člen o v i a
spolu so
správcom
far nosti
vdp. Marianom
Vojtekom
a kňazmi,
ktorí pôsobili
v speváck o m
zbore –
vdp. Milanom Polákom, vdp.
J o z e fo m
Šamajom,
vdp. Pavlom
Poláčkom so
spomienkou
krsného otca

vdp. Zdenka Pupíka ďakovali
ako jeden veľký spevácky zbor
Bohu, rodičom, rodinám a pôsobiacim kňazom za 30 rokov
činnosti v meste i vo farnosti
a za prežité chvíle s priateľmi,
na ktoré sa nezabúda. Nech
posolstvo
Makabi
–
Mak+Áno+Bohu+Iba v časoch, keď pravda je vzácna, je
povzbudením i pre naše životy, veď i makový kvet, symbol lásky, nádeje, spomienky a
odovzdanosti dobru, je po dozretí a „vysypaní“ z makovice
zdrojom šírenia týchto hodnôt
i ďalej.

Zaspomínali si na školu

stretnutie s bývalými pedagógmi a pracovníkmi ZŠ

„Krásni mladí ľudia sú hračkou prírody, ale krásni
starí ľudia sú umeleckým dielom. Tabuľa, lavica,
krieda bola v miestnosti, čo volala sa trieda. A Vy
s každým ránom iste, ku nej s láskou kráčali ste.“
Každoročne ZŠ Krásno nad Kysucou organizuje stretnutie
s bývalými zamestnancami školy v rámci Mesiaca úcty k starším. Žiaci vedení skúsenými učiteľmi pripravili zaujímavý program. Zarecitovali nám: Tamara Murčová, Aneta
Kamenišťaková, Sofia Kubicová, ktoré pripravovala pani učiteľka Janka Kuljovská. Zaspieval súbor Sedmohlások vedený
pani učiteľkou Máriou Kováčikovou a súbor DOREMI s pani
učiteľkou Gabikou Bírovou, ktorý sprevádzala na klavíri pani
učiteľka Blanka Žilinčárová. Milo nás prekvapilo vystúpenie

deň materských škôl
Spevácky zbor MAKABI
a záver slávnostnej svätej omše.
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ženskej speváckej skupiny Krásňanka s heligónkárkou M. Kováčikovou, v ktorom účinkujú aj naše bývalé kolegyne p. Srvátková a p. Stehlová. Za pestrý program poďakovala
moderátorka pani učiteľka Danka Murčová. K prítomným sa
prihovoril pán riaditeľ Vladimír Targoš a podujatie obohatil i
príhovor pána primátora Jozefa Grapu, ktorý si spomenul na
svoje roky v škole a poďakoval za prácu všetkým – bývalým i
súčasným zamestnancov, poprial nám milé a úspešné deti,
ktoré sa tešia na vyučovanie a získavanie nových vedomostí a
skúseností. Spoločne rozdali prítomným učiteľom na zaslúženom odpočinku pripravené darčeky.
Bývalí zamestnanci školy každoročne prijímajú pozvanie
na stretnutie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich priateľov a známych.

V piatok 27. októbra 2017 sa v MŠ Michálkov stretli rodičia a deti pri spoločnej
aktivite zorganizovanej pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa materských škôl. Deti
si na popoludnie pripravili tančeky, básne, piesne, divadielko. Potom spolu s rodičmi
vyrábali jedinečné výtvory, pri ktorých rozvíjali svoje zručnosti. Prežili spolu tak
krásne popoludnie, na ktoré sa tak rýchlo nezabudne. MŠ Krásno – Michálkov
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10 rokov spievajú slovenské piesne

V piatok 17. novembra 2017 sa stretli
všetci členovia speváckej skupiny Krásňanka, aby si pripomenuli 10 rokov
svojho účinkovania. V reštaurácii Da-Sy
spoločne pospomínali na začiatky a na
prežité chvíle. Stretli sa bývalí a súčasní
členovia, pozvanie prijal aj primátor
mesta Jozef Grapa. Oslavu začala vedúca skupiny pani Margita Ďurišová
krásnym príbehom o speve, ako Boh obdaril ľudí spevom, pretože naše územie
mal najradšej. Radosť zo spievania je
počuť pri ich vystúpeniach. Je obdivuhodné, ako trávia svoj voľný čas členovia
skupiny. Hoci sú už viacerí na zaslúženom odpočinku, stále cítia povinnosť
predať to, čo vedia ďalej. Oslava prebiehala v úžasnej srdečnej atmosfére a samozrejme so spevom.
Spevácka skupina Krásňanka bola
založená v marci 2007 pri Jednote dô-

chodcov a ZO ZŤP v Krásne. Zakladateľkami boli Antónia Ďuranová a Filoména Stehlová. Vedúcou skupiny sa
stala Margita Ďurišová. Kroniku zapisuje Teodor Ďurana. V repertoáre majú
krásne slovenské a národné piesne. Snažia sa o dobrú repretentáciu mesta.
Účinkujú na všetkých podujatiach
mesta – Deň matiek, na Svätojánskom
jarmoku či Dňoch
mesta Krásna. Tradičné
je vystúpenie pri pomníku padlých na Skačkove. Vystupujú aj na
podujatiach Jednoty
dôchodcov a na seniorských speváckych prehliadkáach v Žiline, na
Ružomberskej lýre. Naposledy vystupovali v
Základnej škole Mlá-

dežníckej Október mesiac úcty k starším.
Súčasný zoznam členov: Oľga Blahutová, Antónia Ďuranová, Margita Ďurišová,
Anna
Koperová,
Viera
Korhelíková, Terézia Srvátková, Filoména Stehlová, Viera Zuščáková, Pavol
Poláček, Marián Poništ, Peter Kubala,
Mária Kováčiková.
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Heligonkári v televízii

deti zo ZuŠ úspešne reprezentovali Kysuce.

S heligónkami si žiaci Jarky
Jelinkovej zo ZUŠ v Krásne a v
KNM nedávno zahrali v štúdiu
TV Markíza v relácií Teleráno.
Cestovali autobusom už od
01.00 hodiny rannej. Pri živom
vysielaní vôbec diváci nespozorovali na nich žiadnu únavu, pretože, si pospali v autobuse.
Svojou hrou a spevom na heligónkach nabili energiou na celý
deň všetkých divákov tejto obľúbenej rannej relácie. Svoje
účinkovanie zvládli ako vždy
perfektne. Musím ich však aj pochváliť, pretože udržať pokope a
v tichosti priamo v štúdiu 16
detí, to môže byť niekedy poriadna fuška. No oni boli úplne
úžasní. 2,5 hodiny dokázali
okrem hrania, ticho sedieť, počúvať a pozorovať prácu moderátorov, hostí a kameramanov.

Priamo v štúdiu sa mohli stretnúť na živo so známymi moderátormi, s Dr. Iľkom a ďalšími
zaujímavými hosťami. Najväčšiu
radosť mali zo stretnutia s českým spevákom Tomášom Klusom. V Teleráne hrali Simona
Mária Halvoníková, Simona Kašubová, Natália Baničiarová,
Petra Pišteková, Petra Škultetýová, Alex Ozaňák, Matej Sporinský, Zara Audry Frančiaková,
Sofia Králiková, Martin Tomáš,
Adam Šimčisko, Ondrej Žucha,
Viktória Šedová, Simona Marušová, Daniel Burdiak a Paulína
Belešová. V doobedňajších hodinách sme prijali ponuku a pozvanie zahrať si v priestoroch
Prezidentského paláca. Dostalo
sa nám veľkej cti absolvovať
prehliadku celého paláca, pofotiť sa v úžasných priestoroch a

napokon aj zahrať si na heligónkach priamo vo veľkej prijímacej
sále prezidenta SR. Heligonkárov si prišli vypočuť všetci zamestnanci
prezidentskej
kancelárie aj dokonca sám kancelár p. Štefan Rozkopal. Pán
prezident bol v ten deň na zahraničnej návšteve, preto sa s
nami nestretol, ale teší sa, až mu
niekedy zahráme pri inej príležitosti.
Chcem sa poďakovať rodičom detí za trpezlivosť a ochotu
cestovať so svojimi deťmi na
rôzne vystúpenia, ktoré absolvujeme. Ďakujem primátorovi
Ing. Jozefovi Grapovi, ktorý nám
pomohol zabezpečiť autobus a
ktorý nás počas roka podporuje
a teší sa spolu s nami z úspechov. Veľká vďaka patrí riaditeľkám Základných umeleckých
škôl v Kysuckom Novom Meste
Mgr. Eve Králikovej a v Krásne
Mgr. Alici Nadzamovej, ktoré sa
snažia podporovať heligónkový
súbor. Chcem poďakovať Rudkovi Kuljovskému, ktorý veľakrát cestuje za nami na
vystúpenia a spracúva nám
video a fotografie sám bez toho,
aby sme o to požiadali. Želám
heligonkárom veľa radosti s heligónkou, nech rozveseľujú a
rozdávajú radosť.
Mgr. Jaroslava Jelinková

Školská besiedka pre starých rodičov

Skupina kedysi a dnes
„V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú
cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď
boli radosti a boli aj smútky.“
Týmito slovami deti privítali starých rodičov
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na školskej besiedke v ZŠ Krásno Kalinov. Slová uznania, básničky, pesničky, tanec rozveselili a
zahriali srdcia, rozžiarili oči prítomným babkám

a dedkom, ktorí sa tejto milej slávnosti zúčastnili vo veľkom počte. V programe vystúpili deti
zo školského klubu ZŠ Kalinov. V závere odovzdali starkým kvetinky, ktoré vlastnoručne vyrobili. Po spoločnom fotografovaní sa deti a
pani učiteľky rozlúčili so starými rodičmi so želaním pevného zdravia a šťastia do ďalšieho života spolu so svojimi vnúčatami.
Ľ. Šusteková, vychovávateľka ŠKD

JUBILANTI
november –
december 2017
85 ROKOV
Mária kubicová
Pavlína Kormancová

80 ROKOV
Margita Pagáčová
Justina Jakubcová
MUDr. Irena Čupková
Silvester Šustek

75 ROKOV
Helena Podoláková
Jolana Pagáčová
Ondrej Masarik
Anton Kučera
Marta Zapletalová

70 ROKOV
Emil Šadlák
Katarína Lahutová
Miroslav Vaňovec
Emília Buková
Dana Smoleňová

MATRIKA
Noví spoluobčania:
Michal Koňušík
Lea Čimborová
Dárius Targoš
Juraj Fongus
Jakub Tvrdý
Šimon Kyzek
Tamia Čimborová
Mia Wiseman

Navždy nás opustili:
Jozef Králik
Zdena Gavlasová
Jolana Brathová
Ján Švábik
Emil Jakubec
Miroslav Hoffer
Anton Zátek
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Jubilujúca Drevárska škola
Škola vzdeláva mladých pre život.

V piatok 1. decembra 2017 sa v dome
kultúry konala slávnosť, kde prišli oslávil
30. výročie vzniku školy, vzácni hostia, primátor mesta Jozef Grapa, starostovia obcí,
zástupcovia vyššieho územného celku, riaditelia partnerských škôl, základných
a stredných škôl. Prítomní prostredníctvom
PowerPoint-ovej prezentácie nahliadli do
histórie i súčasnosti jedinej odbornej drevárskej a stavebnej školy na Kysuciach,
ktorá vychováva odborníkov vo viacerých
odboroch už viac ako tridsať rokov.
Ocenení: Jozef Ďuriňák, Jozef Florek,
Ján Vojtík, Pavol Kuba, ktorí sa pričinili
o budovanie školy v jej začiatkoch. Za dlhoročnú prácu boli ocenení naši bývalí pracovníci: Jozef Murín, Daniela Ševecová,
Dáša Ďurkáčová, Anna Janíčková, Ľubomír
Murčo, Emília Blahovcová, Jozef Smržo. Pri
príležitosti okrúhleho výročia založenia
našej školy na návrh Rady podporu našej
školy. Rada školy udelila ocenenie, ktoré
odovzdala jej predsedníčka Margita Slížová
riaditeľovi Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne Jánovi Palkovi,
ktorý sa významne pričinil o rozvoj stredného odborného vzdelávania na Kysuciach.
Súčasťou akadémie bol aj „krst“ publikácie vydanej k 30. výročiu vzniku našej
školy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Magma
v Čadci. Krstnými rodičmi boli zostavovateľka monografie Mária Gavenčiaková, riaditeľ školy Ján Palko a primátor mesta Jozef
Grapa. Publikáciu pokrstili hoblinami za
drevárske predmety. Pieskom za odbory
stavebné a čistou pramenitou vodou za
odbor technológia ochrany a tvorby životného prostredia.
Celú akadémiu moderovali dvaja žiaci:
z I. B triedy Lea Varšavíková a z IV. B triedy
Peter Pospecha. Kultúrny program pripravili žiaci našej školy – žiačka z II. B triedy
Mária Birtusová so svojím bratom si pripra-

vila krátky kultúrny program
výberom ľudových piesní –
hrou na harmoniku a spev.
Žiačka I. B triedy Janka Mihaldová svojím spevom spestrila
slávnostnú chvíľu. Akadémiu
spestril hrou na heligónke aj
žiak zo IV. A triedy Ján Šutiak.
A na záver vystúpenie tanečného súboru Joja z Čadce.
Účastníci akadémie si prezreli
našu školu.

Z histórie:
Stredná odborná škola
drevárska a stavebná je modernou školou s tradíciou. Korene jej vzniku siahajú do
sedemdesiatych rokov 20.
storočia.
Podnik Drevina bol drevárskym závodom na Kysuciach, ktorý patril k najväčším
svojho druhu na Slovensku.
Z tohto dôvodu sa zrodila myšlienka zaoberať sa prípravou
budúcich stolárov a maliarov. Vzdelávanie
učňovskej mládeže v Krásne nad Kysucou
začalo písať svoju históriu 1. septembra
1970. V roku 1974 bol vybudovaný nový
internát pre žiakov z väčších diaľok.
Názvy školy v priebehu rokov menil: od
nesie súčasný názov 1. 1. 2013 Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno
nad Kysucou. Riaditeľom školy je PaedDr.
Ján Palko, zástupcom pre teoretické vyučovanie Mgr. Peter Kubiš a zástupcom pre
praktické vyučovanie Ing. Gabriela Kuchajdíková, zástupcom pre technicko-ekonomické činnosti Ing. Alena Buchtová.
Zriaďovateľom SOŠ drevárskej a stavebnej
je Žilinský samosprávny kraj. V školskom
roku 2015/2016 študovalo v škole 356 žia-
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ducHoVnÉ sLoVo:

Rozdúchať oheň

Skoro v žiadnom opise jaslí nechýba žiarivý ohníček, ktorého
teplo všetci hľadajú, aj pastieri, aj zvieratá. Pôsobí ako zohrievajúci
oheň v zimnej noci. Pastiersky ohník je ako symbol, pomocné znamenie pre súčasný stav nás všetkých.
Iste, na Štedrý večer sú všetky kostoly primalé, ale pre mnohých ľudí je to takmer jediný prejav ich príslušnosti k Cirkvi na celý
rok. Sme svedkami toho, že mnohí tejto inštitúcii nedôverujú
a majú voči nej výhrady. Hoci mnohí rodičia dajú svoje deti pokrstiť
a sprostredkujú im aj ďalšie sviatosti, nie sú už schopní prebudiť
v nich dôveru v Dieťa v jasliach. Mnohí už nepoznajú zmysel Vianoc. Zaujímavá by bola štatistika o zmysle a potrebe Vianoc u nás.
Ako by dopadla? Vzhľadom na Dieťa v jasliach, ktoré je hodné
našej lásky, je však dôležité hľadať pozitívne staránky:
1. Existuje ešte oheň pod popolom. Bez tepla človek nemôže
žiť. Do ochraňujúceho ohňa by sa vlastne mali hádzať polená našich pochybností a pohodlností, predovšetkým však hrejivé slová
ako: „Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus
Pán“ (Lk 2, 11) alebo: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1, 14) alebo: „A svetlo vo
tmách svieti, a tmy ho neprijali“ (Jn 1, 5).
2. Zďaleka môže vyzerať pastiersky ohník ako búšiace srdce.
Vtedy nám musí byť jasné: keď chce mať dnes Cirkev ešte šancu,
musí ukázať srdce, musí tu byť pre druhých. Lekárka potrebuje vedomosti, ale získava svojich pacientov ešte viac tým, že má pre
nich čas a cítiť z nej srdce. Učiteľ, ktorý vie dobre naučiť svoj pred-

met, môže byť uznávaný svojimi žiakmi, ale toho, ktorý im preukazuje náklonnosť, majú radšej. V Cirkvi to tiež nejde bez prikázaní
a zásad, ale Dieťa v jasliach neskoršie povie, že srdce musí stáť nad
zákonom. Cirkev so srdcom, ktorá sa orientuje podľa Ježiša, nemusí mať strach pred budúcnosťou.
3. Pastiersky ohníček môže byť aj svetelným znamením pre
hľadajúcich. Neexistuje pohodlná cesta, akou možno zakúsiť
plnosť života. Nepomôže ani to, keď si človek zoberie triesku z pastierskeho ohníčka a ide s ním sám do tmy. Nepomôžu mu ani plamienky prázdnych sľubov, ktoré nechajú človeka nakoniec
chladného a nezohrejú ho. Ide to len cez ľudí, ktorí svoje srdcia zavesia na udicu a rozprávajú druhým, ako Dieťa v jasliach napĺňa ich
dušu.
Vianočný pokoj nie je len akýsi apel na našu dobrú vôľu dohodnúť sa z Bohom a jeho Cirkvou. Božie vtelenie nám umožňuje
zapáliť sa a nájsť opravdivý pokoj. Ak Božia láska prenikne našu
ľudskú prirodzenosť, cítime, že v nás nie je nič, čo by neprenikla
Božia láska a jej jas. Ak tomu uveríme, budeme sa na svoj život i na
vzťah k Cirkvi pozerať inak. Nemusíme byť lepší preto, že sa to na
Vianoce patrí, ale buďme dobrí, lebo Božie tajomstvo lásky nám
prináša hodnoty. Zodpovední však za živý oheň v našich srdciach
i v srdciach iných sme my všetci.
Milostiplné, požehnané, radostné a pokojné vianočné sviatky
Narodenia Pána Ježiša Krista, hojnosť Božích milostí Vám, i Vašim
blízkym želá
ICLic. Mgr. MARIAN VOJTEK, farár

Krásne rodinné stretnutie.

Šustekovci od Grapy

kov v 16 triedach – ako operátor drevárskej
a nábytkárskej výroby, operátor stavebnej
výroby, drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve, technológia ochrany
a tvorby životného prostredia, stolár,
murár, tesár, maliar, čalúnnik, podnikanie
v remeslách a službách. Súčasťou školy je
centrum voľného času. Poslaním školy je
rozvíjanie súťaživosti tried a žiakov v rámci
školských akcií v oblasti telovýchovno
športovej, kultúrnej činnosti, pomáha pri
organizovaní kurzov, cvičení a výcvikov
a v plnej miere zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť: súťaže, besedy, prednášky, kvízy... Každoročne sa zúčastňujú
mnohých športových, kultúrnych, vzdelávacích alebo humanitárnych akcií.

V Krásne nad Kysucou v malebnej
chalúpke v osade U Grapy žili manželia
Františka (rod. Pagáčová, 1898–1991)
a Štefan Šustekovi (1892–1971). Zosobášili sa 5. februára 1920. Vychovali spolu
desať detí, z toho sedem synov a tri
dcéry. Súrodenci Šustekovci:
Emil 1921 – 2010
Justín 1922 – 2017
Štefánia 1926 – 2016
Róbert 1927
Rudolf 1929 – 2009
Rozália 1931
Alojz 1934 – 2011
Mária 1938

Pavol 1940 – 2014
Štefan 1943 – 2003
Žije z nich pán Róbert, Rozália a
Mária. Rodičia im celý život vštepovali
lásku k blížnemu a aby rodina zostávala
pokope. Na Štedrý večer jedávali zo spoločnej misy. Bol to starý, ale dobrý zvyk.
Všetky deti zostali bývať blízko rodičov,
keď sa vydali a oženili. Stretávali sa pri
každej rodinnej príležitosti – zlatá
svadba rodičov, svadby, krstiny. V posledných rokoch sa stretnutia zúžili na pohreby svojich rodičov.
A preto sa rozhodli zorganizovať
prvé stretnutie rodu Šustekových. Pripravili si rodinné tablá za každého rodiča.
Vzájomne sa oboznamili, komu sa ako
rodina rozrástla. Zaspievali a zatancovali
si pri veselej hudbe. Stretnutie si chcú

zopakovať, kým žijú ešte dve dcéry, jeden
syn, tri švagriné, ktorí sa dožívajú vysokého veku (v strede na fotografii).
Z desiatich detí sa narodilo 32 vnukov, 73 pravnukov, 38 prapravnukov.
Spolu s rodinnými príslušníkmi ich bolo
230, z toho však 20 zomrelo. Zaujímavého rodinného stretnutia sa zúčastnilo
skoro sto. Okrem Krásna sa rodinní
príslušníci rozpŕchli aj ďalej. Na stretnutie pricestovali z Čiech, z Prahy, Českých
Budejovíc, z Bratislavy, z Trenčianských
Teplíc, Trenčína, Žiliny... Veľká vďaka
patrí tým, ktorí si našli čas a pricestovali
a prišli sa pozrieť do akých veľkých
rozmerov sa rozrástol rod Šustekovcov.
Fotografia je zo stretnutia v reštaurácii Kolkáreň 7. októbra 2017.

Na bicykloch cez 7 krajín
Krásňan

Prečo na bicykli?
„Na cestovanie po jednotlivých krajinách sveta som si vybral bicykel, pretože je to
najrýchlejší bezplatný prostriedok a zároveň tento štýl cestovania ponúka jedinečný pohľad
na krajinu, cez ktorú sa prechádza. Je to fyzicky náročné cestovanie, ale pomalá rýchlosť
umožňuje spoznávať prírodu a
kultúru krajiny podrobnejšie.
Súťažne jazdím cestnú cyklistiku a rád cestujem, tak preto
bol tento spôsob spoznávania
sveta pre mňa atraktívny. Minulé roky som už absolvoval expedície na bicykli po Slovensku
a Maďarsku a chcel som opäť
zažiť dobrodružné leto.“
Na cestu sme sa vydali
počas
letného
obdobia
z Krásna nad Kysucou. Cieľom expedície bolo sa dostať
do Ruska (Petrohrad, Moskva), takže ostatné krajiny
som vyberal tak, aby nám
umožnili zaujímavý presun do
tejto krajiny. Cez Poľsko,
Švédsko a Fínsko sme sa dostali do Ruska, na ktoré som
sa veľmi tešil. Cesta domov
nasledovala cez Lotyšsko,
Litvu, Poľsko a Českú republiku. Jazda cez sedem krajín
trvala celkovo 27 dní a na bicykli sme si odsedeli 152
hodín. Výsledná porcia prebicyklovaných kilometrov bola
2 900. Túto cestu sme absolvovali dvaja: ja a Zdeno, ktorý
sa jediný dal na takéto cestovanie nahovoriť spomedzi mojich kamarátov.
Po vlakovom presune cez
celé Poľsko sme sa v prístavnom meste Gdynia nalodili na
11 hodinovú plavbu do
Švédska (mesto Karlskrona).
Po dvoch precestovaných

dňoch sa začalo naše dobrodružstvo. Švédsko je vyspelá
krajina a má veľmi dobre vybudovanú sieť cyklotrás,
v našom prípade dosť dôležitá
vec. Táto krajina sa mi veľmi
zapáčila. Ponúkla veľa peknej
prírody a pohody od ľudí, ale
zároveň aj trocha potrápila
svojím počasím (veľa nám pršalo a rána boli dosť chladne).
Prechádzali sme okolo veľkého množstva jazier a lesov,
takže o miesto pre náš stan
nebolo núdze. Za mesiac sme
iba raz spali v hoteli, inak
každú noc sme strávili pod
stanom. Na tomto štýle cestovania je zaujímavé, že nikdy
neviete, kde budete večer
spať. Cez Švédsko sme nabicyklovali 650 km a navštívili
sme mestá ako Linköping,
Norköping, Katrineholm a aj
hlavné mesto Štokholm.
Fínsko nás privítalo podobne chladným, ale už nie
upršaným počasím. Fínsko určite odporúčame každému cyklistovi. Množstvo cyklotrás,
peknej prírody a hlavne ohľaduplných vodičov. Až na tie
ceny potravín, treba sa pripraviť na vyššie náklady pri stravovaní. Cez Helsinki sme sa
prebicyklovali až na Ruské
hranice (cca 400 km cez
Fínsko).
Nasledovala Ruská Federácia, kde už na hraniciach
som pochopil, že som prišiel
do iného sveta. Na túto krajinu som sa veľmi tešil a bola
vytypovaná ako cieľová. Prísť
do Ruska z vyspelých severských
krajín
(Švédsko,
Fínsko) bola pre mňa riadna
ľadová sprcha, ale trocha som
to aj očakával. Zmenila sa
kvalita ciest, ale hlavne štýl
jazdenia šoférov. Ohľadupl-

nosť u šoférov
sa vytratila. Po
navštívení
mesta Petrohrad, sme začali vyhodnocovať, čí je rozumne ďalej
pokračovať do Moskvy alebo
ísť smerom na Lotyšské hranice. Rozhodli sme sa nepokračovať do Moskvy, pretože
jazdenie na bicykli po ruských
cestách už nebola cykloturistika a užívanie si pohody, ale
hazard o život. Aj po príchode
domov stále hodnotím naše
rozhodnutie ako správne, aj
keď tá Moskva mrzí. Len
počas 5 dní, čo sme strávili
v Rusku (cca 650 km) sme zažili 3 veľmi hraničné situácie,
kde môžeme hovoriť o veľkom šťastí, že nedošlo k nejakej zdravotnej ujme. Aj
napriek tomu sa mi Rusko páčilo. Ľudia boli milí a komunikatívni, až kým si nesadli za
volant, potom to bolo divoké.
Je vidieť na tejto krajine, že
má veľkú rozlohu a sú tam
veľké ekonomické rozdiely.
Prechádzali sme cez dediny,
kde bolo cítiť veľkú chudobu
a zároveň cez mesta, ktoré
boli vyspelo vybudované.
Vstup späť do EÚ (Lotyšsko) bol zdĺhavý a obsahoval niekoľko kontrol, či
náhodou neprevážame nejaké
veľké množstvo alkoholu a cigariet. Už po niekoľkých kilometroch po Lotyšských
cestách bol vidieť iný štýl jazdenia. Hneď sa nám lepšie
spoznávala krajina, keď nás
šoféri rešpektovali na ceste.
Prešli sme mesta ako Rezekne, Daugavpils. Presunuli
sme sa do Litvy, ktorá je
veľmi podobnou krajinou ako
Lotyšsku. V tejto krajine sme
mali najlepšie podmienky na
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cykloturistiku, prijemne teploty a bezvetrie. Navštívili
sme mesta Zarasai, Utena,
Kaunas.
Čakal nás posledný týždeň
a presun zo severu Poľska do
Česka a následne na Slovensko (800 km). Prvé dni
boli náročné, pretože nám neustále pršalo a únava z prebicyklovaných km sa začala
stupňovať. Posledné dni sme
mali zmiešané pocity. Tešili
sme sa domov, ale mali sme aj
nostalgiu, že sa nám už naša
cesta konči.
Záverom – Za 27 dní sme
prešli 2900 km. Z toho sme
bicyklovali 22 dní, takže priemerne za deň sme prešli 130
km. Precestovali sme 7 krajín.
Na bicykli sme si odsedeli 152
hodín (bicyklovali sme viac
ako 6 dní vkuse) Bicykle mali
váhu 40kg – 45 kg, čo nám
umožňovalo ísť max. priemerkou 20 km/hod. Mali sme 8
defektov a jeden roztrhaný
plášť (menený v Petrohrade).
Ondrej Kubala (25)
Študent doktorandského
štúdia na Strojníckej fakulte
Žilinskej univerzity v Žiline.
Je členom Atletického klubu
TJ Tatran Krásno. Zúčastnil
sa tento rok viacerých cyklistických pretekov, ako Jarná
cena Rimavskej Soboty, Sereď
maratón, Preteky okolo Prievidze, Kysuce-Orava cez
kopec a rôznych cyklistických
časoviek do kopca. V minulosti absolvoval preteky
v Krásne nad Kysucou, ako
Cyklo 20-tka alebo Krásňanska stopa.
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Súťaž pre deti „O najkrajšiu tekvičku“

Mikuláš pri deťoch v MŠ

Pred jesennými prázdninami sa v piatok 27. októbra 2017 v priestoroch Kultúrneho domu stretli deti. Konala sa tu súťaž: „O najkrajšiu tekvičku“, do ktorej sa zapojili žiaci zo základných a materských
škôl a ich rodičia. Súťažilo 25 detí. Ozdobené tekvičky boli naozaj
krásne a nápadité. Porota nemala ľahké rozhodovanie, ocenenie by
si zaslúžili všetci autori. Nakoniec však vybrala troch víťazov. Prvé
miesto získala tekvica Mareka Kopáska a bol ocenený horským bicyklom, druhé miesto si odniesol Leo Šamaj a získal Kurz školy korčuľovania v MM Aréne a tretie miesto získala Chiara Pagáčová, ktorá
sa tešila z výhry pizze pre celú rodinu. Všetci súťažiaci boli za ich
snahu i tvorivosť odmenení primátorom mesta Jozefom Grapom
sladkým prekvapením. Krásne tekvice nám ozdobili a rozžiarili kultúrny dom a veru mali aj mnoho obdivovateľov. Veľké poďakovanie
patrí sponzorom: Cyklošport, MM Aréna, Gazdovský šenk.

Úspešná Krásňanská blška

Dňa 5. decembra 2017 prišiel aj do MŠ Krásno nad Kysucou – Michálkov sv. Mikuláš. Deti si pre neho pripravili tance,
básne, piesne a divadlo. Spolu s Mikulášom prežili krásne popoludnie plné radosti. Ten im sľúbil,že príde opäť o rok a za
príjemne strávené chvíle, každé dieťa odmenil balíčkami. Na
záver si všetci pochutili na skvele pripravenej hostinke.
MŠ Krásno nad Kysucou – Michálkov

Kalendár vývozu separovaného
zberu pre rodinné domy 2018
Blažkov
Krásno
Kalinov

29. 1.
30. 1.
31. 1.

26. 2.
27. 2.
28. 2.

UPOZORNENIE:
Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad
k zberným nádobám! ĎAKUJEME.

Mamičky z Krásna spojili sme sa! Aj takto by sa dala nazvať už tretia akcia, ktorá sa konala 18. novembra 2017.
Hneď na úvod, by sme sa chceli poďakovať všetkým mamičkám, ktoré prišli predávať a prezentovať svoje krásne výrobky. Taktiež všetkým, ktorí prišli povzbudiť, nakúpiť alebo
si dali s nami kávičku. Je pravdou, že tretia blška sa konala
práve z podnetu mamičiek, ktoré nám neustále kládli otázky
a dúfali, že sa uskutoční. Práve vďaka ním sme sa do tejto akcie
opäť pustili. V otázke hľadania vhodných priestorov na túto
akciu nás podporila zástupkyňa p. Renáta Zátková. Ďakujeme
aj pánovi riaditeľovi Vladimírovi Targošovi za samotné poskytnutie priestorov.
Samotnej burzy sa zúčastnilo 23 predávajúcich. Cieľom
burzy bolo zúžitkovať nepotrebné veci (oblečenie, hračky...)
po ich deťoch, naopak pre iné mamičky bola táto akcia symbolom lacného nákupu pre ich ratolesti.
Chceli sme vyzdvihnúť aj šikovnosť našich mamičiek a poskytnúť možnosť prezentácie a predaja hand made výrobkov.
Samotná akcia podľa reakcii kupujúcich a predávajúcich prebehla v prevažnej spokojnosti. Dokonca nás oslovilo aj pár
ľudí, ktorí by sa chceli zúčastniť aj budúcich akcií.
Chceme sa poďakovať aj za všetky veci, ktoré mamičky darovali, časť hračiek sme posunuli do školskej družiny a časť
oblečenia mestu Krásno nad Kysucou, ktoré tieto veci darovalo znevýhodneným a sociálne slabším rodinám. Tešíme sa
a zároveň Vás pozývame, na ďalšie Krasňanské blšky.
Monika a Ľubka, organizátorky Blšky
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Rekordná účasť
na Krásňanskej desiatke

V nedeľu 12. novembra 2017 sa v
Krásne nad Kysucou uskutočnil už 34.
ročník dlho očakávanej Krásňanskej
desiatky, ktorú organizovalo mesto
Krásno nad Kysucou v spolupráci so
Žilinským samosprávnym krajom.
Pretek bol zaradený do bežeckej série
Žilinská župaRUN a zúčastnili sa ho
bežci nie en zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Poľska i Nemecka. Aj
tento ročník sme s napätím sledovali,
či sa konečne podarí prekonať rekord
s časom 0:30:52, žiaľ nepodarilo sa.
Celkovým víťazom z 271 súťažiacich v
zložení mužov a žien sa stal Tomáš
Lichý z Českej republiky s časom
0:32:57,7 s. Najstarším účastníkom
bol Emil Chilý, oceneným bol aj Janko
Kubala za celoživotnú pomoc pri organizovaní Krásňanskej desiatky.
V kategórii Krásňanci zvíťazili:
Muži:
1. Ján Drahňák 0:40:01
2. Vladimír Kormanec 0:40:51
3. Peter Šutý 0:43:14
Ženy:
1. Andrea Hudeková 0:45:31
2. Judita Branská 0:51:53
3. Martina Červená 0:57:19

Zároveň sa konal aj 5. ročník Krásňanskej mini desiatky, podujatie s
podporou Žilinského samosprávneho
kraja, ktorú organizovala Základná
škola Krásno nad Kysucou.

Výsledky
Krásňanskej Minidesiatky:
Staršia kategória – chlapci 3000 m
1. Pytel Tomáš 0:9:10
2. Nevedel Alex 0:9:23
3. Ďurčík Radovan 0:9:26

Staršia kategória – dievčatá 3000 m
1. Kašubová Karolína 0:11:01
2. Majchráková Klára 0:11:06
3. Ruceková Vanesa 0:11:20

Mladšia kategória – chlapci 800 m
1. Faktor Adam 0:2:53
2. Murčo Timotej 0:2:55
3. Vaňovec Filip 0:3:00
Mladšia kategória – dievčatá 800 m
1. Malíková Magdaléna 0:3:11
2. Jánošíková Chiara 0:3:15
3. Pytelová Janka 0:3:16

Všetkým zúčastneným, organizátorom a sponzorom chceme poďakovať za spoluprácu a už teraz sa tešíme
na ďalší 35. ročník. Sponzori: Alltack
s.r.o., LP exposystém s.r.o., STaS spol.
s r.o., ČEJS, ALU-METAL s.r.o., SEVAK
a.s., Mäsiarstvo Pavel Buchta, Gaja Vision s.r.o., AUTOPROFIT s.r.o., Mesto
Krásno nad Kysucou, VÚC – Žilinský
samosprávny kraj, ILSTAV PLUS s.r.o.,
Potraviny Peter Ďurana
Média: Kysuce, MY KYSUCKÉ
NOVINY, KYSUCKÝ Večerník, KTV,
TES Media, s.r.o.
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