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D O K A Ž D E J D O M ÁC N O S T I

Sviatočné vianočné chvíle nám v dnešných dňoch pripomína krásne
osvetlenie mesta a hlavne nový adventný veniec. Slávnostne bol rozsvietený počas Ondrejovských hodov. Počas adventných nedieľ sa
postupne rozsvietia všetky sviečky na venci.
Krásne námestie pozve domácich
aj na ukončenie roka 2018. Privítanie nového roka sa bude tradične
konať pred kultúrnym domom.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Nové chodníky v meste
Pred zimou sa podarilo
dokončiť chodníky
v centre mesta

Cyklodeň na cyklotrase
do Poľskej republiky
Žiaci a študenti si
mohli vyskúšať
nový úsek cyklotrasy

Slávnostné mestské
zastupiteľstvo
Primátor mesta a poslanci
skladali sľub

Vážení spoluobčania, milí Krásňania,
do rúk sa vám práve dostáva posledné tohtoročné číslo obľúbených mestských novín Krásňan a to znamená, že sú tu opäť Vianoce
a koniec roka. Naše noviny Vám po celý rok prinášajú informácie
z diania v meste. Vy, ktorí ste pravidelní čitatelia a sleduje dianie,
uznáte, že aj v tomto roku sa v Krásne udialo veľa pozitívneho. Za
toto všetko dobré, ktoré sa v našom meste spravilo, Vám chcem veľmi
pekne poďakovať, lebo bez Vašej podpory a pomoci by nikto nezvládol také veľké premeny. Tieto zmeny oceňujú nielen Krásňania, ale
najmä návštevníci nášho mesta, prípadne rodáci, ktorí sa tu po
dlhšom čase vrátia, či už na návštevu, alebo za povinnosťami. Chcel
by som vyzdvihnúť niektoré skupiny i jednotlivcov osobne za pomoc,
ktorou pomáhajú a zapájajú sa do diania v meste. Vďaka patrí Vám
bez rozdielu a dúfam, že v tejto vrúcnej vďake sa všetci nájdete.
V tomto volebnom roku Vám chcem zvlášť poďakovať za veľkú
podporu, ktorú ste mi dali v komunálnych voľbách na primátora
mesta. Vaša dôvera ma naplnila novou energiou pracovať ešte intenzívnejšie pre naše mesto. Okrem Vás, milí Krásňania, chcem poďakovať i vedeniu župy, jednotlivým ministrom a pracovníkom
ministerstiev ako i vedeniu úradov štátnej správy, ktorí pomáhajú
nášmu mestu. Želám Vám, aby sa v tomto predvianočnom období
utužili medziľudské vzťahy, aby v tomto adventnom čase, tak ako sme
si sľúbili pri zapálení prvej sviece adventného venca, nech nás spre-

vádzajú plamene mieru, viery, lásky a nádeje, aby sme sa vedeli radovať nielen z veľkých vecí, ale aj z maličkostí a drobností, lebo bez
pozitívneho prístupu k životu sa budeme často trápiť nad malichernosťami, znepríjemňovať si život medzi sebou. Život tak rýchlo
uteká, že keď si uvedomíme, že to bolo zbytočné, už nebudeme mať
čas vrátiť to a zmeniť.
Želám Vám všetkým požehnané a šťastné prežitie Vianočných
sviatkov v kruhu rodiny a blízkych. Atmosféra Vianoc a radosť z narodenia Ježiša Krista nech zostane v našich srdciach a mysliach čo
najdlhšie. Dobrosrdečnosť, láskavosť, prajnosť, priateľstvo ako i ústretovosť a snaha pomáhať slabším, ktorá sa počas Vianočných sviatkov
viac prejavuje, aby zostala v nás aj počas celého roka. Aby sme hľadali cestu priateľstva jeden k druhému, aby nás opustili negatívne
vlastnosti ako závisť, ohováranie, ubližovanie jeden druhému a aby
sme mali radosť zo života. 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 2019 bol lepší a úspešnejší.
Jozef Grapa
primátor mesta
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Výsledky komunálnych volieb 2018
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Dňa 10. novembra 2018 sa konali komunálne voľby. V nich si malo 5458 oprávnených voličov
zvoliť primátora mesta a 12 poslancov. Volilo sa v 6 okrskoch – Blažkov, Kalinov, MsÚ, ZŠ, ZUŠ
a Zákysučie. V dopoludňajších hodinách sme sa boli pozrieť v okrskoch ZŠ a MsÚ. Podľa informácií v okrsku ZŠ malo voliť 904 voličov. O 9,30 hod. odvolila necelá stovka, čo bolo približne
15% voličov. Prvý tu hneď o 7,00 hod. odvolil Štefan Hrčka. V okrsku MsÚ bolo zapísaných 1183
oprávnených voličov. Prvým voličom v tomto okrsku bol Michal Pagáč. Ten k voličskej urne pristúpil o 7,02 hod. Po ňom prišli manželia Pavol a Anna Mahútovci, ktorí boli ráno pokrstiť svojho
synčeka a cestou sa s ním zastavili aj na mestskom úrade. Okolo obeda v tomto okrsku odvolilo
asi 250 voličov. Napokon volilo 2810 voličov, čo prestavovalo 51,48% volebnú účasť. Za primátora bol s obrovským náskokom zvolený doterajší primátor Ing. Jozef Grapa – získal 1658 platných hlasov.
LH
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Slávnostné mestské zastupiteľstvo

V piatok 30. novembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Krásno nad Kysucou, kde zložili sľuby novozvolení poslanci a staronový primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Slávnostného zastupiteľstva sa zúčastnilo 9 novozvolených poslancov, 3 poslanci
ospravedlnili svoju neúčasť.

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 5458
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 2810
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu primátora mesta: 2764
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva: 2755
Volebná účasť: 51,48 %

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ ZA POSLANCOV
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA:
1. Jozef Grapa, Ing., 1067 hlasov
2. Vladimír Kormanec, Ing., Ph.D., 908 hlasov
3. Jaroslav Pagáč, 875 hlasov
4. Martin Ondruška, Mgr., 844 hlasov
5. Jozef Mozol, Mgr., 754 hlasov
6. Milan Buchta, 712 hlasov
7. Vojtech Buchta, 677 hlasov
8. Oľga Šumská Lastovicová, Ing., 670 hlasov
9. Miloš Lastovica, 624 hlasov
10. Marcel Seko, 624 hlasov
11. Milan Jesenský, Mgr., 566 hlasov
12. Marta Jozefíková, PhDr., 553 hlasov

Výzva na podanie daňového
priznania na daň z nehnuteľností na rok 2019

Mestský úrad Krásno nad Kysucou touto
cestou VYZÝVA všetkých daňovníkov na
podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2019, aby
si túto povinnosť splnili najneskôr do 31.
januára 2019 na Mestskom úrade
v Krásne nad Kysucou, číslo dverí 7.
Povinnosť podať daňové priznanie
majú fyzické alebo právnické osoby,
ktoré v roku 2018 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena
vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná
v katastri nehnuteľností k 1. januáru
2019 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku

NEZVOLENÍ KANDIDÁTI ZA POSLANCOV – NÁHRADNÍCI:
13. Margita Ďurišová, Mgr., 542 hlasov
14. Miroslav Škrobian, 531 hlasov
15. Anna Trauerová, Ing., 516 hlasov
16. Viera Olbertová, Ing., Mgr., 515 hlasov
17. Pavol Krkoška, 508 hlasov
18. Radoslav Polák, 467 hlasov
19. Milan Broda, 462 hlasov
20. Peter Poláček, Ing., 431 hlasov
21. Jana Jarabicová, Mgr., 425 hlasov
22. Mária Murčíková, Mgr., 413 hlasov
23. Monika Lastovicová, PhDr., 395 hlasov
24. Stanislav Sýkora, 385 hlasov
25. Jozef Králik, Ing., 371 hlasov
26. Rudolf Kuljovský, 342 hlasov
27. Jozef Pauk, PhDr., 328 hlasov
28. Eva Čimborová, 325 hlasov
29. Terézia Kvašňovská, 306 hlasov
30. Milan Kuric, 305 hlasov
31. Rudolf Masár, 288 hlasov
32. Ľubomír Faktor, Ing., JUDr., 284 hlasov
33. Lukáš Vyšinský, 281 hlasov
34. Milan Rebroš, JUDr., PhD., 268 hlasov
35. Michal Pagáč, 267 hlasov
36. Jozef Murín, Bc., 261 hlasov
37. Peter Škola, 216 hlasov

2018 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného
domu, zmena funkčného využitia stavby,
zmena druhu či výmery pozemku, zmena
výmery zastavanej plochy, postavenie
a dokončenie ohlásenej drobnej stavby).
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území mesta Krásno nad Kysucou v členení podľa § 6 zákona
č. 582/2004 Z. z., čiže aj PARCELY REGISTRA „E“!
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia
nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas
aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to
do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po dni,
v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného
osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnu-

tím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe
podaného priznania vyrubí správca dane
dedičovi pomernú časť dane na aktuálne
zdaňovacie obdobie.
Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od
obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov.
Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí
s daňovou povinnosťou daňovníka –
napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní,
pretože zanikla daňová povinnosť.
Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ
občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2018 nenastali. Daň
na rok 2019 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného
priznania.

Novozvoleným poslancom prajeme pevné zdravie, veľa múdrych rozhodnutí
v prospech občanov a dosť síl pri napĺňaní získaného mandátu.

PrIMáTOr a POSLancI PrI PrEBEranÍ SVOJHO MandáTu

Jozef GraPa

Jozef MOzOL

Jaroslav PaGáč

Vojtech BucHTa

Vladimír KOrManEc

Marcel SEKO

Martin OndrušKa

Margita ĎurIšOVá

Marta JOzEfÍKOVá

Milan JESEnSKý

Foto: Ľubica Podoláková, Zuzana Priečková

VÝSLEDKY PRE VOĽBU PRIMÁTORA MESTA:
1. Jozef Grapa, Ing. – 1658 hlasov
2. Oľga Šumská Lastovicová, Ing. – 370 hlasov
3. Pavol Krkoška – 254 hlasov
4. Marcel Seko – 250 hlasov
5. Marta Jozefíková, PhDr. – 232 hlasov
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Z diára primátora
OKTÓBER

4.
5.

stretol sa k projektu – nábytok pre ZŠ. • Bol na
stretnutí v Rajcze – Poľsko, ohľadom projektu
cyklotrasy.

Zúčastnil sa 13. ročníka medzinárodného turnaja v minifutbale o Putovný pohár predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja.

9. -10. Bol na rade Zmos na Štrbskom Plese.
11.
mal kontrolný deň na cyklotrase. • jednal s ur-

bárnikmi ohľadom stavby kanalizácie. • Bol na
stretnutí na školskom úrade.

12.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
31.

stretol sa k projektu zástavky v meste. • Podpísal zmluvu s mm arénou na bezplatné korčuľovanie pre občanov mesta krásno.
stretol sa s riaditeľom krasbytu. • Rokoval so
sevak-om ohľadom riešenia kanalizácie.
mal rokovanie v Bratislave.

Bol na kontrolnom dni cyklotrasy do oščadníc.
• stretol sa s organizátormi preteku Drapák. •
Zložil sľub k voľbám v zasadačke mestského
úradu.
Bol na pracovnom stretnutí oo CR malá Fatra.
• stretol sa v Žiline s dôchodcami p. Durišová.
• mal stretnutie k projektu separovanie.

Rokoval s projektantantom k bytovkám a cyklotrase.

Zúčastnil sa a odštartoval pretek krásňanský
drapák 2018.
Riešil otázky zamestnanosti na UPsvaR v čadci.
• stretol sa ku krásňanskej desiatke.

sprevádzal poľských partnerov, ktorí prišli k
k projektu osady.

Bol na kontrolnom dni k projektu cyklotrasy
v obci Dunajov. • Bol na rade školy pri soŠDas
krásno nad kysucou.
otváral nový úsek cyklotrasy. • Bol prítomný na
stretnutí seniorov v ZŠ mládežnícka.

mal kontrolný deň na cyklotrase v krásne. • Bol
na slávnostnom stretnutí seniorov v kolkárni.

NOVEMBER

4.
5.
6.
7.
8.

odštartoval 35. ročník krásňanskej desiatky.

mal pracovné stretnutie s wojtom milowky
k projektu cyklotrasy.
stretol sa k projektu odkanalizovania.

mal kontrolný deň k projektu cyklotrasy
v oščadnici.
Bol prítomný v komisii dopravy na Žsk.

9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
19.
20.

odovzdal dar pre Dos krásno nad kysucou.
Bol voliť v komunálnych voľbách.

Zúčastnil sa poslaneckého grémia na Žsk.

Bol na historickom stretnutí najvyšších predstaviteľov samospráv slovenskej a českej republiky – smaRt verejné osvetlenie.
Prevzal ocenenie v Bratislave za najlepšiu bezbariérovú internetovú stránku.

otvoril vedeckú konferenciu v múzeu v kultúrnom dome.

Od Ondrejovských hodov
po príchod sv. Mikuláša
Krásňan
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Starší drevený kostol stál v Krásne už okolo roku 1600 a priniesol k nám patróna sv. Ondreja,
ktorému bol zasvätený. nový kostol bol postavený v druhej polovici 19. storočia a zdedil
ondrejovské patrocínium. Sv. Ondrej sa zobrazuje s krížom v tvare veľ kého X, na ktorom zomrel.
Svoj sviatok oslavuje na konci novembra, keď máme v našej farnosti hody. V meste sa dodnes
nachádza aj veľa nositeľov mena Ondrej.

Zúčastnil sa imatrikulácie soŠDas krásno.
Bol na zastupiteľstve Žsk.

mal pracovné stretnutie starostov Bystrickej
doliny k vZn o poplatkoch.

21.-22. mal dozornú radu sevak-u.
26.
Riešil otázky zamestnanosti na ÚPsvaR čadca.
27.
Bol v Prima banke ohľadom úveru k cyklotrase.
28.
mal pracovné stretnutie k projektu cyklotrasy.
29.
Bol na Žsk k projektu zastávky.
30.
Zúčastnil sa ustanovujúceho mestského zastupiteľstva. • Bol na večere vďaky, X. ročník v kysuckej nemocnici.

DECEMBER

2.
5.

Bol na ondrejovských hodoch, kde ponúkal primátorsky punč, a večer bol pri rozsvietení prvej
adventnej sviece.

Ondrejovské hody
Príchod sv. Mikuláša

s deťmi privítal mikuláša a spoločne rozsvietili
stromček na námestí.

Vážení občania Krásna
nad Kysucou,

ďakujem všetkým, ktorí
ste sa zúčastnili komunálnych
volieb 2018. Dôkazom toho
je, že Vám záleží na našom
meste a na tom, ako sa bude
ďalej vyvíjať. Zvlášť chcem
poďakovať tým, ktorí mi opäť
vyslovili dôveru, a tým, ktorých som presvedčil svojou
prácou. Vďaka tomu môžem
dokončiť rozpracované projekty a začať nové, zlepšujúce
život v našom meste. Výrazná
podpora, ktorá sa mi dostala,
ma zaväzuje, aby som naše
mesto ďalej rozvíjal, dával a realizoval nové myšlienky. Verím,
že ďalšie štyri roky budú pre nás všetkých úspešné a budeme
vzorom pre ostatné mestá a obce. Je mojou povinnosťou od
prvého dňa mandátu začať napĺňať program, čím zároveň pozývam i všetkých ostatných, aby sme spoločne mesto Krásno
nad Kysucou ďalej menili k lepšiemu. Vašu prejavenú dôveru
beriem ako záväzok pokračovať v plnení potrieb všetkých,
ktorí ma volili, ktorí volili protikandidátov, ale i tých, ktorí sa
volieb nezúčastnili. Verím, že tieto štyri roky posunú Krásno
o stupienok vyššie v kultúrnej i športovej činnosti a zlepšia sa
vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami a skupinami. Ešte raz
ďakujem a verím, že ma budete podporovať v mojich predsavzatiach, ktoré som si dal.
Jozef Grapa
primátor mesta

Krásňanské Ondrejovské
hody sú už známe a majú
svoju dlhoročnú tradíciu. Spojené sú s naším patrónom sv.
Ondrejom a konajú sa približne v deň jeho menín.
Práve o ňom hovoril v homílii
na nedeľnej svätej omši náš
pán dekan ICLic. Mgr. Marian Vojtek. Sv. Ondrej bol povolaním rybár v Betsaide
a neskôr sa stal Kristovým
učeníkom.
Aj tento rok napadol na
Ondreja snehový poprašok
a počasie bolo pomerne
chladné, ba až zimné. Ľudí

však neodradilo. Po nedeľnej
omši mohli navštíviť početné
stánky a kúpiť svojim blízkym
„ondrejovskú
výslužku“.
Neraz to bol už darček pod
vianočný stromček. Komu
bolo zima, toho zohrial vianočný punč pána primátora.
Súčasťou hodov bola tradičná
kysucká zabíjačka. Spojená
bola s ochutnávkou zabíjačkových špecialít a výbornej kapustnice.
Aj
napriek
uzimenému počasiu sa
o dobrú náladu postarali Folklórna skupina Vrabčiar a
Zborovskí heligonkári. V ne-

skorých popoludňajších hodinách ešte posvätili veľký adventný veniec pred mestským
úradom. Zhromaždení ľudia
zapálili
prvú
adventnú
sviečku. LH
Dňa 5. decembra 2018
deti privítali sv. Mikuláša s
anjelmi a čertom na námestí
pred kultúrnym domom. Zaplnili celé námestie. Skôr ako
dostali sladký balíček, spoločne s Mikulášom, primátorom Jozefom Grapom a
dekanom farnosti Mariánom
Vojtekom rozsvietili stromček

pred mestským úradom. Ako
býva zvykom, na úvod stretnutia sa spoločne pomodlili.
Smelé deti potom mohli
recitovať a spievať mikulášske básničky a pesničky.
Za odmenu im Mikuláš rozdával balíčky so sladkosťami.Mesto zorganizovalo aj
obľúbené vianočné trhy, ktoré
vdýchli vôňu vianočných
oblátok, vareného punču, a
predstavili sa aj zruční remeselníci s krásnymi výrobkami.
S organizáciou podujatia pomáhali naši krásňanskí hasiči.

Krásňan
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Aké je kráSNo kráSNe

Zastávka v Kalinove

Krásne jesenné počasie
prialo pri dokončení viacerých
investičných prác v meste. Podarilo sa očistiť fasádu na severnej strane kultúrneho
domu, ktorá nebola estetická
ako ostatné budovy, ktoré prešli rekonštrukciou. Tmavé
škvrny na fasáde sa čoraz viac
rozširovali, preto vedenie
mesta zvolilo alternatívu chemickej metódy, ktorá okrem
toho, že odstráni škvrny, vy-

čistí aj fasádu, a tak sa obnoví
pôvodná farba budovy. Aby sa
nezopakoval tento nežiadúci
proces, použili konzervačnú
metódu. S čistením fasády sa
bude ďalej pokračovať v jarných mesiacoch.
Dokončili sa nové autobusové zastávky v Ústredí pri Základnej umeleckej škole, v
mestskej časti Kalinov a U
Blažkov. Zastávky pôsobia modernejším dojmom a zvýši sa

Zastávka pri ZUŠ-ke

komfort cestujúcich. Výmena
zvyšných zastávok je naplánovaná na budúci rok.
Vďaka dobrému počasiu sa
podarilozastrešiť bytovky v Zákysučí. Obvodné múry budú
tak suché a v zimných mesiacoch sa bude pokračovať v interiérových prácach.
Plánovaná dostavba chodníkov sa mala realizovať v jarných mesiacoch budúceho
roku sa podarila ešte tento rok.
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Historické stretnutie v našom meste
Krásňan

V utorok 13. novembra 2018 sa v našom meste historicky stretli najvyšší predstavitelia samosprávy
slovenskej a českej republiky spoločne s primátorom mesta Krásno Ing. jozefom Grapom,
za účelom workshopu smArT ako nástroju modernizácie miestnej územnej samosprávy s tematickým
podtitulom „smArT verejné osvetlenie – užitočné služby na jednom mieste“, ktorý bol organizovaný
v rámci národného projektu modernizácia miestnej územnej samosprávy podporeného z európskeho
sociálneho fondu v rámci operačného programu efektívna verejná správa.

Občania mesta tak môžu využívať ďalšie metre zrekonštruovaných chodníkov.
K pohodliu prispejú aj zrekonštruované lávky cez rieku
Kysuca a Bystrica, ktoré prešli
generálnou opravou a budú
slúžiť naďalej.
Mesto zakúpilo nový traktor Zetor Proxima HS120,
ktorý poslúži hlavne v zimných
mesiacoch na údržbu ciest v
meste.

Na konferencií sa zúčastnili
nielen primátori a starostovia
Kysúc, ale aj celého Slovenska,
ako aj veľa účastníkov z Českej
republiky.
Na otvorení seminára sa

okrem nášho primátora Jozefa
Grapu, podieľal aj Michal Sýkora
– predseda Združenia miest a
obcí Slovenska (ZMOS) a Michal Kaliňák – gestor projektu
ZMOS. Diskutovali o kompe-

tenciách miest a obcí na Slovensku a v Čechách. Pred novinármi vyhodnotili výsledky
komunálnych volieb Slovenskej
republiky a susednej Českej republiky. Venovali sa aj proble-

matike týkajúcej sa porovnania
výhod a nevýhod kompetencií
samospráv v jednotlivých republikách. Hlavným bodom programu bola konferencia SMART
riešení a SMART verejné osvetlenie, ktoré sú technickou budúcnosťou pre zlepšenie života
v individuálnych regiónoch.
Moderovanej diskusii o riešení a možnostiach uplatnenia v
podmienkach samospráv sa venoval gestor projektu ZMOS –
Michal Kaliňák.
Celkové dojmy zo semináru
boli veľmi pozitívne, o čom
svedčí vyjadrenie Jozefa Grapu:
„Je to ďalšie ocenenie výsledkov
nášho mesta i príkladné a jedinečné riešenie, ktoré sa v Krásne
nad Kysucou uskutočnilo. Zároveň je inšpiráciou pre ostatných
starostov a primátorov zo Slovenska a Českej republiky.“
Mesto Krásno nad Kysucou
sa na jeden deň stalo hlavným
mestom samospráv, čím sa opäť
zviditeľnilo.

Máme najlepšiu bezbariérovú stránku

Chodníky pri zdravotnom stredisku

Nový pomocník na zimnú údržbu ciest

Kalendár vývozu 2019

separovaného zberu pre rodinné domy

Chodníky pri základnej škole

Lávka cez rieku Bystricu bola prvýkrát opravovaná

Blažkov 28. 1. a 25. 2. Krásno 29. 1. a 26. 2. Kalinov 30. 1. a 27. 2.

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

V priestoroch bratislavského hotela Crowne Plaza sa v dňoch 13. a 14. novembra 2018 konal medzinárodný
kongres ITAPA, ktorý sa venuje informačným technológiám vo verejnej správe. V rámci kongresu sa uskutočnilo
slávnostné odovzdanie ocenení 15. ročníKA CelosloVensKej súťAže sAmosPráV ZlATÝ erb 2018
o nAjlePšIu InTerneToVú sTránKu, ktorú každoročne vyhlasuje únia miest slovenska, eslovensko
spoločne so Združením informatikov samospráv slovenska a úniou nevidiacich a slabozrakých slovenska.

Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je
podporiť informatizáciu slovenských samospráv, oceniť výnimočné projekty a
ohodnotiť snahu zástupcov samospráv
efektívne a transparentne využívať informačno - komunikačné technológie a tým
zvyšovať kvalitu služieb pre občanov. Víťazom kategórie „Najlepšia bezbariérová

stránka“ sa stalo mesto Krásno nad Kysucou. Internetová stránka mesta www.mestokrasno.sk, tak patrí spomedzi 2 933 obcí
a miest na Slovensku medzi tie najlepšie z
hľadiska prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. Ocenenie prevzal
osobne z rúk predsedu Únie nevidiacich a
slabozrakých Slovenska Branislava Mamojku primátor mesta Jozef Grapa.
Mesto Krásno koncom roka 2017 spustilo novú, vizuálne modernejšiu a prehľadnejšiu webovú stránku, ktorá nahradila
predošlý web. Nové moderné internetové
stránky spĺňajú aktuálne technické štandardy a zákonné podmienky, majú jednoduchšiu štruktúru a umožňujú užívateľom
rýchly prístup k potrebným a aktuálnym
informáciám. Veľký dôraz pri tvorbe
stránky sa kládol na prístupnosť stránky,

teda aby sa jej obsah bez problémov zobrazoval všetkým občanom na akomkoľvek
prehliadači, mobilnom telefóne, tablete, či
na zariadeniach pre hendikepovaných užívateľov.
„Ocenenie nás veľmi príjemne potešilo a
je pre nás potvrdením toho, že aj z pohľadu
nezávislých špičkových odborníkov bola táto
zmena urobená kvalitne. Stále vidíme
miesto na zlepšovanie, o čo sa budeme v nasledujúcich rokoch určite snažiť. V rámci
skvalitňovania služieb pre občanov neustále
oficiálnu webovú stránku inovujeme, aby sa
uľahčil prístup k tlačivám, kontaktom či novinkám zo života v meste. Elektronizácia služieb sa nevyhýba ani nám a snažíme sa
držať krok v tomto smere, dokonca ísť príkladom aj ostatným mestám" povedal primátor.
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Krásňan

októbrové stretnutie so seniormi

Stretnutia so seniormi patria k obľúbeným podujatiam. Pozvaní sú jubilanti za určité obdobie,
v ktorom oslavujú svoje narodeniny. Posledné tohtoročné stretnutie sa konalo 30. októbra 2018
v reštaurácii Kolkáreň. Primátor Jozef Grapa obdaril oslávencov darčekom s motívom nášho
mesta. O zábavu sa postaral ľudový zabávač štefan Hruštinec.

noví spoluobčania
Peter Kavalek
Dorota Lipková
Alica Hudáková
Matej Šustek
Tamara Serafínová
Vanessa Hargašová
Patrik Fuňák
Jakub Zátek
Martin Pristaš
Tobias Danišek
Zoe Falátová
Sebastián Fajna
Rastislav Palko
Matej Chromík
Tamara Mesarošová
Sofia Capeková
Bibiana Zátková
Radko Mahút
Alexandra Kolembusová
Šimon Kavalek
Filip Koňušík
Oliver Garan
Peter Bodorík

jUBILANTI

MATrIkA

november – december
2018

85 rokov

Sobáše

Františka Kopásková
Pavol Kopásek

Tomáš Jozefík a Mgr. Anna Tvrdá
Lukáš Chrobák a Patrícia Šarláková
Mgr. Štefan Krug a Mgr. Martina Ondrušková
Marian Viležinsky a Soňa Palatinusová
Tomáš Brňák a Lucia Žuborová
Daniel Mičica a Ing. Mária Kopásková
PaedDr. Michal Hudec, PhD. a Mgr. Lenka Droštinová
Jakub Tököly a Veronika Čimborová
Jakub Dadik a Simona Lašová
Cyril Gelatka a Zuzana Švejdová

navždy nás opustili
Augustín Kováč
Mária Korchanová
Jozef Čimbora
Jolana Graňová
Ján Kuric
Ivan Buchta
Jolana Jesenská
Gabriela Murčová

Ján Matejov
Anastázia Čimborová
Alojz Šuráb
Marián Rybický
Pavol Kopásek
Anton Capek
Jozef Šadlák
Verona Kubicová

80 rokov

Otília Kasajová
Anna Kuljovská
Štefánia Jozefíková
Mária Švaňová

75 rokov

Miroslav Poštek
Justína Škrobianová
Margita Kasajová
Magdalena Konárová
Anna Šarláková
Verona Lehocká
Justína Vaňovcová
Oľga Mináriková
Oľga Gašperová

70 rokov

Vladimír Kučerík
Miroslava Hájková
Ján Repčík
František Kolembus
Viera Mičicová

Krásňan

Predvianočný čas
sme začali dobrými skutkami

ZO ŽIVOTA NÁŠHO MESTA | 9

Predvianočné obdobie nesie so sebou závan ľudskosti, kedy viac ako inokedy myslíme na
druhých. Práve Vianoce sú obdobím obdarovávania. aj u nás pribudli práve takéto podujatia.
Podeliť sa s núdznymi a s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc. Je pekné, že Vianoce túto všímavosť
pre potreby iných akosi prirodzene so sebou prinášajú. Krásne podujatie pripravili krásňanské
mamičky, dobrovoľníci, základná škola a konal sa i benefičný koncert.

MaMIčKy si pomáhajú navzájom

V priestoroch Základnej školy Mládežnícka sa už po štvrtýkrát konalo podujatie
Krásňanská blška. V predvianočnom
období dve mamičky Monika Gavlasová a
Ľubomíra Krištofíková pred pár rokmi vymysleli podujatie, ktoré podporuje šikovné
mamičky, ktoré vytvárajú krásne veci, a zá-

roveň je podujatie burzou obnosených
vecí, ktoré si mamičky môžu veci zakúpiť
či povymieňať. A v neposlednom rade sa aj
stretnúť a stráviť spolu čas. Robila sa aj
zbierka hračiek a vecí pre sociálne slabšie
rodiny. Mamičky majú na facebooku zriadenú stránku, kde sa môžu spolu radiť, po-

Tradičný MISIJný JarMOK
v základnej škole

Každoročne sa v ZŠ koná misijný jarmok. Na predaj sú ponúkané domáce výrobky – koláčiky, vianočné ozdoby, šperky, rôzne
maličkosti. Vyzbierané peniaze poslúžia sociálne slabším žiakom
a adoptovanému dievčatku, o ktoré sa škola stará na diaľku. Obľúbené podujatie navštevujú rodičia i široká verejnosť.

núknuť použité veci. V súčasnosti je dôležitým problémom separovanie a odpady.
Burza použitých vecí je krásnym príkladom, ako sa dá dať veciam nový význam a
dajú sa používať ďalej. Mamičky si pomáhajú aj v ťažkých chvíľach, ako nedávno
dokázali pri zbierke vecí rodine v núdzi.

dobrovoľníci v Tescu
vyzbierali potraviny
PrE núdznycH

Farnosť Krásno nad
Kysucou, Diecézna charita Žilina v spolupráci
s Tescom zorganizovali
zbierku potravín.
Podarilo nazbierať
viac ako 2200 kg potravín a drogérie v hodnote cez 3800 Eur.
Potraviny a drogéria
boli rozdelené a rozvezené rodinám v našej
farnosti.
Podarilo sa pomôcť
62 krásňanským rodinám. Vsetkým darcom
a dobrovoľníkom z
Krásna z celého srdca
ďakujeme.

Krásňan

Život Anky Kolesárovej spracovala Krásňanka
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V tomto roku na slovensku prebiehala veľká udalosť, blahoslavenie Anky Kolesárovej. Knihu o jej živote
spracovala naša rodáčka. Kniha vyšla minulý rok vo vydavateľstve lúč. Predstavujeme prekladateľku,
spisovateľku magdalénu rusiňákovú (rodenú štrbovú). Vyštudovala nemeckú jazykovedu na Filozofickej
fakulte v Prešove. je vydatá a má tri deti, s rodinkou býva na východnom slovensku.

KAM ŤA ZAVIAL VIETOR
Z RODNéHO KRÁSNA?
Odvial ma na východ – do
Prešova. Tam som sa počas štúdia zoznámila s manželom.
Hneď po promóciách bola
svadba a ostali sme bývať
v meste na sídlisku. Manžel už
rok pracoval, ja som si našla
miesto na Základnej škole v Kapušanoch, kde som učila šesť
rokov nemecký jazyk. Potom
nám pribudol syn, ktorý v nás
rýchlo rozdúchal starú túžbu
bývať niekde v malom domčeku
na dedine. Pozbierali sme teda
odvahu a kúpili sme si starší rodinný dom v Novej Ľubovni,
presne na tej istej ulici, kde kedysi vyrastal môj manžel. Tešíme sa z malého dvora, ktorý je
pri troch deťoch na nezaplatenie. Máme tu veľkú rodinu,
takže človek sa necíti byť cudzí
ani sám. A to krásne prostredie
a milí ľudia, to mi pripomína Kysuce.

AKO SI SA DOSTALA
KU KNIHÁM?
Hm, ešte som nechodila ani
do školy a už som mala obľúbené Andelove Klásky, ktoré
som poznala takmer naspamäť.
Vďaka mame! Potom na základnej škole, keď som sa prihlásila
do knižnice, chodila som si požičiavať knižky každú chvíľu.
Raz som si požičala takú tenkú
knižočku, čo som doma za hodinku prečítala a išla som zase.
Vtedy mi teta knihovníčka prezradila, že si môžem požičať aj
viac kníh naraz.
Ale otázka asi smerovala
k mojej terajšej práci... Bol to

taký malý zázrak: Oslovila ma
šéfredaktorka vydavateľstva
LÚČ, ktorej môj otec kedysi
medzi rečou spomenul, že som
vyštudovala nemčinu. Preložila
som pre nich najprv dve tenké
knižočky zdarma a pol roka sa
neozvali. Myslela som si, že asi
neboli veľmi spokojní. Ale
potom sa zrazu vrece roztrhlo.
Prišli preklady detských knižiek, románov, odbornejšej literatúry, neskôr ma poprosili, či
by som im dve brožúrky sama
nezostavila, a nakoniec mi zverili do rúk aj napísanie príbehu
Anky Kolesárovej.

AKO VZNIKALA KNIHA
O ANKE KOLESÁROVEJ?
V prvej fáze bolo potrebné
zozbierať všetky dostupné
informácie o Anke a o jej prostredí a dobe, v ktorej žila. Navštívila som jej rodisko
a osobne som sa stretla s jej susedkou – p. Podhorínovou,
a s jej kamarátkami – p. Budišovou a p. Berešovou. Nezaujímali ma len ich spomienky na
Anku, ale aj podrobnosti zo života v obci a vo farnosti v tej
dobe. Pýtala som sa ich na detstvo, dospievanie, školu, čo museli ako deti robiť a ako sa
hrávali, aké mali v rodine zvyky,
ako prebiehali u nich sviatky
a pod. To všetko preto, aby som
si vedela spraviť detailnejšiu
predstavu o tom, ako mohol vyzerať Ankin každodenný život.
Rodinnú históriu som potom
prediskutovala s deťmi jej brata
Miška. Okrem toho som mala
k dispozícii staré VHS-nahrávky
spred 20 rokov so svedectvami
pamätníkov, ktoré rozprávali
prvým pútnikom, čo začali chodiť k Ankinmu hrobu.
Ďalšia fáza bola náročnejšia.
Zozbierané nesúvislé informácie
bolo potrebné potriediť, odstrániť nezrovnalosti, overiť si historické fakty, vyplniť medzery
a vytvoriť súvislý a jednoliaty
príbeh, ktorý by dával formálne
aj obsahovo zmysel. V knihách
z knižnice aj prostredníctvom
internetu som pátrala po historických súvislostiach, najmä čo
sa vojnových rokov týka, ale

taktiež po geografických a etnografických detailoch. Podstatné
udalosti, roky a mená som si
značila do prehľadných tabuliek
v Exceli. Rodinné a susedské
vzťahy, sviatky a zvyky, dôležité
informácie som si kreslila na papier. Postupne mi vznikla akási
myšlienková mapa, ktorá sa
stala podkladom pre Ankin príbeh.
Samotné písanie už išlo
hladko. Držala som sa štruktúry, ktorú som si vytvorila –
akoby som kostru príbehu obaľovala do svalov a kože. Skôr,
ako som si k tomu sadala, som
však prosila o príhovor Anku
a modlila sa k Duchu Svätému,
aby mi dal múdrosť a citlivosť
spracovať jej príbeh tak ako
treba. Vtedy som si tiež uvedomila ďalšiu, nemenej podstatnú
ingredienciu príbehu, a tou
bolo Ankine životné posolstvo.
Bola som rada, že v tomto
smere mi bola Anka Kolesárová
vždy blízka, už od strednej
školy, kedy som o nej po prvý
raz počula. Obdivovala som jej
odvahu, jednoduchú dôveru
v Boha a vieru v čistú lásku, za
ktorú bola ochotná aj zomrieť.
Lebo dnes to niektorí ľudia nechápu, vysmievajú sa z takých
hodnôt a Ankin príbeh odsudzujú.
S
pochybnosťami
v tomto smere by sa mi Ankin
príbeh písal ťažko. Takže som
Bohu vďačná za milosť viery
a skúsenosť čistej lásky – bez
toho by to asi nešlo.
Hotový príbeh nakoniec čítali a pripomienkovali ľudia,
ktorí Ankin príbeh detailne poznali. Nejaké drobnosti som
ešte upravila a odovzdala som
text vydavateľstvu na ďalšie
spracovanie v rámci prípravy
knihy. Kniha uzrela svetlo sveta
v lete 2017. To sme ešte netušili, že už v marci 2018 pápež
František schváli dekrét o Ankinom mučeníctve. Bolo to
obrovské prekvapenie a radosť.
Kniha tak v správnom čase
splnila svoj účel a vďaka nej sa
mohli ľudia detailnejšie zoznámiť s Ankiným jednoduchým životom aj odvážnym činom,
ktorý už roky motivuje mno-
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Krásňan
AKé SÚ TVOJE SPOMIENKY NA RODNé KRÁSNO?
Krásno, to sú okrem mojej
rodiny desiatky ďalších úžasných ľudí, ktorí ma v živote nesmierne
ovplyvnili.
Samozrejme, rodina nepatrí do
spomienok, tam všetko pokračuje tak, ako má. Inak, nebývam
na inej planéte, telefóny a sociálne siete fungujú, a keď sa
dá, radi prídeme. Ale už je to len
návšteva, ktorá rýchlo ubehne
a vraciame sa zase domov do
Ľubovne. Hlavne cez deti si
uvedomujem – tov čo je mne
dôverne známe, je pre nich takmer cudzie – kopce, rieky,
škola, kostol, ľudia... Vynárajú

sa mi vždy krásne spomienky,
detaily,
tajomstvá
toho
času, priestoru a vzťahov. Tých
vzťahov mi je teda ľúto a vždy
sa veľmi poteším, keď niekoho
známeho náhodne stretnem
a trošku sa zarozprávame.
V súvislosti s Krásnom mi
utkveli v pamäti prechádzky do
prírody, kúpanie v rieke, mnohé
opekačky, sánkovačky a hry
medzi našimi bytovkami. A najradšej spomínam na piatkové
mládežnícke omše so zborom,
sobotňajšie stretká a štvrtkové
spoločenstvo – to mi dalo do života veľmi veľa a nikdy na to
nezabudnem.
ĽP

OKREM SPOMíNANEJ KNIHY,
PRACOVALA AJ NA MNOHÝCH ĎALŠíCH:

hých mladých pútnikov začať
žiť životom viery a čistej lásky.

ČOMU SA MOMENTÁLNE
VENUJEŠ?
Píšem, prekladám, učím sa
blogovať a tvoriť webstránky.
Aktuálne pracujem na knihe
o adopcii, ktorá popisuje celú
cestu osvojenia od rozhodovania cez prípravu až po príchod
dieťaťa do rodiny. Vychádzam
z vlastnej trojnásobnej skúsenosti aj zo skúseností našich
priateľov a známych. Totiž,
mnohí ľudia sa nás nesmelo
pýtali, a mnohí sa nemajú koho
spýtať. Adopcia je trochu ošemetná téma, málo sa o nej hovorí a čo človek nepozná, z toho
má strach. Chcela by som, aby
mali ľudia viac informácií a nebáli sa toho skôr, ako si vytvoria
názor. Dnes je množstvo
neplodných párov, hrnú sa do
asistovanej reprodukcie a bábätkám v detských domovoch
sa boja dať šancu. Je to škoda.
Viem, že to nie je cesta pre každého, ale zavrhnúť túto možnosť
len na základe strachu či predsudkov, to nie je slobodné a zodpovedné rozhodnutie.
A keď práve nevarím a neupratujem, tak napríklad skladáme s deťmi lego, hráme sa
spoločenské hry, chodíme po
návštevách. Vo voľnom čase si
rada prečítam dobrú knižku
alebo niečo kreatívne vytvorím,
ale to v posledných rokoch
pokuľháva.

☼ Knopová, J.: ABC VIERY PRE DETI. OTÁZKY A ODPOVEDE.
Bratislava : Lúč, 2012
☼ Weihs, A.; Thonissen U.: ABC BIBLIE PRE DETI. OTÁZKY A
ODPOVEDE. Bratislava: Lúč, 2012.
☼ Spiegel, Josef F.: LÝDIA – OBCHODNíČKA S PURPUROM.
Biblický román. Bratislava: Lúč, 2012.
☼ Schumacher, P.: ŽIVOT PANNY MÁRIE. Bratislava: Lúč, 2014.
☼ Boden, S.: SVäTÝ OTEC FRANTIŠEK > PRíBEHY A
ANEKDOTY. Bratislava: Lúč, 2014.
☼ Baumroth, W.: VíŤAZSTVO KRíŽA. VICTORIA CRUCIS.
Bratislava : Lúč, 2015.
☼ Rusiňáková, M. (zostavovateľ ): SVäTÝ ROK MILOSRDENSTVA. Myšlienky na každý deň. Bratislava: úč, 2016.
☼ Rusiňáková, M. (zostavovateľ ): POŽEHNANIA NA KAŽDÝ
KROK TVOJEJ CESTY. Bratislava: Lúč, 2016.
☼ Rusiňáková, M. (zostavovateľ ): POŽEHNANIA NA DNI
SVIATOČNé I VŠEDNé. Bratislava: Lúč, 2016.
☼ Rusiňáková, M.: ANKA KOLESÁROVÁ. 1. vydanie.
Bratislava: Lúč, 2017.
☼ Graf, H.: HNUTIE NEW AGE. KORENE – CHARAKTER –
PRAKTIKY. Bratislava: Lúč, 2018.
☼ Grohsebner, V.: MAX – NAPROJEKTOVANÝ CHALAN
Z PREDMESTIA. Bratislava: Lúč, 2018.
☼ Rusiňáková, M.: TAJOMSTVÁ ADOPCIE. Dostupné ako
e-book vo formáte pdf na: www.nebojtesaadopcie.sk, 2018.

Autorka kníh so svojou rodinou

Ladislav Hrubý
VEčErný LETný KOncErT

Náš kolega spisovateľ Ladislav Hrubý 19. októbra 2018
v Kysuckej knižnici predstavil verejnosti svoju knihu Večerný
letný koncert. Prítomní boli viacerí spisovatelia a pozvaní
hostia. Nechýbala ani autogramiáda.
Dej knihy: Manželia Pastuchovci trávia letnú dovolenku s
priateľmi na chalupe v osade horského kraja. Adrián trochu
podľahne svojej slabosti a zdrží sa v mestskej krčme. Manželka Vera musí sama absolvovať nebezpečnú nočnú púť do
hôr. V osade sú už ďalší dovolenkári. No i zopár celkom
neznámych chalupárov. Naoko tiché, miestami až magické
prostredie starobylej osady skrýva les nepredvídateľných
okolností...

Heligonkári zahrali vianočné
koledy primátorovi mesta

V stredu 5. decembra 2018 zavítali malí heligonkári Jarky
Jelínkovej zo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou
na mestský úrad a spríjemnili tak pracovné povinnosti primátorovi Jozefovi Grapovi i zamestnancom úradu.
Ľubozvučné tóny vianočných kolied zahrali a zaspievali
talentovaní heligonkári, ktorí sú obľúbení na koncertoch a navodili príjemný podvečer.
Primátor im poprial najmä veľa zdravia, trpezlivosti a
úspechov na folklórnych podujatiach, aby hrdo reprezentovali
naše mesto naďalej, a pani učiteľky vyslovili vďaku primátorovi
za pomoc pri technickom vybavení pre malých heligonkárov.

Krásňan

Folklórny súbor Drevár vystupoval v Paríži

Na hody sa prišlo zabaviť a stretnúť
okolo 200 zahraničných Slovákov žijúcich
v Paríži. Súbor sa predstavil vo viacerých
vstupoch tancami Kysucký čardáš, Goral,
Horehron, Karičky, Šariš a Cigánsky tanec.
Okrem tancov sa predstavili aj sólisti súboru, Filip Šadlák hrou na heligónke,
Radka Šťastná a Laura Riečičiarová so svojim spevom a ľudová hudba súboru Drevár.

jazdu si mohli pozrieť Chrám Notre Dame,
múzeum Louvre, námestie de la Concorde,
chrám Madeleine, múzeum parfémov Fragonard, galéria Lafayette, Víťazný oblúk,
Champs – Elysées, modernú štvrť La Defense, zámok Versailles, Eiffelovú vežu,
námestie Trocadero, užiť si plavbu loďou
po Seine a prehliadku ukončili v štvrti
Montmartre bazilikou Sacre Coeur.

Krásňanské tradície po Slovensku šíri Vrabčiar

V dňoch 14.– 15. septembra 2018 naša folklórna skupina Vrabčiar spolu so skupinou Krásňanka
prežili nezabudnuteľný pobyt na Severnom Spiši – zamagurí v červenom Kláštore. Toto tajomné
miesto postavili mnísi – kartuziáni v 14. storočí. Kláštor preslávil mních cyprián, ktorý tu vytvoril
prvý slovenský herbár a venoval sa aj rôznym vynálezom. Jeho život bol napísaný a aj sfilmovaný.
V hlavnej úlohe Lietajúceho cypriána sa predstavil Marko Igonda, známy slovenský herec
pochádzajúci z Trnového.

Foto: Pavol Piroha

Za ostatkami sv. ondreja do Amalfi (2. časť)

V dňoch 15. – 19. novembra
2018 náš folklórny súbor
drevár vycestoval na
zahraničný zájazd do
francúzska a to priamo
do
hlavného
mesta
Paríža. Vycestovali na pozvanie riaditeľ ky association
amitié franco-Slovaque pani
Edity Manákovej. Súbor drevár
tam vystúpil na 25. ročníku
Slovenských hodov zahraničných Slovákov žijúcich v
Paríži. Súbor zároveň pomáhal
aj s organizáciou a priebehom
celého podujatia.

Medzi jednotlivými vstupmi zabával hostí
slovenskou ľudovou a modernou hudbou
DJ Ján Stasinka z Krásna.
Po ukončení akcie mal súbor ešte priestor na spoznávanie najvýznamnejších pamiatok Paríža. V tomto súboru významne
pomohol pán Ľubomír Kraľovanský z PRO
ART AGENCY z Martina, ktorý im robil
sprievodcu po Paríži. Všetci účastníci zá-

V priestoroch kláštora, v kostole zaspievali nábožné a i národné piesne. Skupina Krásňanka zaspievala pieseň Madona
a Zem slovenská a Fsk Vrabčiar pieseň Okrasa slovenskej zeme
Panna Mária. Na Dňoch Červeného Kláštora na nádvorí so svojím programom vystúpil Vrabčiar so scénkou Dlávenie kapusty.
Po krátkej prestávke i s piesňami z nášho regiónu, Kysúc, ale
i ostatných regiónov Slovenska za výborného sprievodu heligonkára Vladimíra Riečičiara. Vystúpenie spestril aj Jozef Ševčík
hrou na fujare a píšťalke. Východniarsku pieseň zaspievala vedúca Viera Korhelíková. S publikom sa rozlúčili piesňou „Čo sa
stalo, to sa stalo v tem krásňanskem meste“.
Členky skupiny Tonka Ďuranová, Anna Koperová a Anna
Ďuranová napiekli kysucké kapusňáky, ktorými ponúkali divákov. Na kapusňákoch si pochutnávali turisti nielen zo Slovenska,
ale i zo zahraničia – Poľska a Českej republiky. Poďakovanie
patrí členom Fsk Vrabčiar: Viere Korhelíkovej, Tonke Ďuranovej, Anne Koperovej, Margite Sýkorovej, Anne Ďuranovej, Oľge
Vaňovcovej, Márií Tomčalovej, Darine Rusnákovej, Oľge Chilej,
Miroslavovi Gacíkovi, Jozefovi Ševčíkovi, Karolovi Račkovi
a Vladimírovi Riečičiarovi za ich výbornú reprezentáciu.
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čaro ciest spočíva v stretnutiach... nemusí to byť len vzájomné stretávanie sa ľudí, ale stretnutia
aj s minulosťou a miestami, kade kráčali nohy veľ kých svätcov. Ich stopy možno stretnúť na
týchto miestach. Putovali sme do Talianska a každý mal rôzne predstavy a očakávania. Tešili
sme sa na miesta, ktoré uvidíme. nájsť a spomenúť si na najkrajšie z nich je veľmi ťažké, pretože
každé z nich bolo jedinečné a malo svoju atmosféru a rôzne sa dotýkalo našich sŕdc.

Foto: Ľubica Podoláková

Drevár pri víťaznom
oblúku v Paríži
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Chrám sv. Petra,
Vatikán

Pápež František na námestí sv. Petra,
12. 9. 2018

Sv. omša v katakombách pod Chrámom
sv. Petra vo Vatikáne blízko hrobu sv. Petra

Pútnici pred kostolom v Ríme, v ktorom sa nachádza relikvia Svätého kríža.

Cestou z letiska v Ríme
sme sa autobusom presunuli smerom na juh Talianska. Prvou zastávkou
bol kláštor Montecassino
postavený vysoko nad mestom, ktorý založil sv. Benedikt z Nursie. Jeho učenie je
zhrnuté v známom Ora et
labora – Modli sa a pracuj.
Cesta pokračovala smerom
do Neapola, kde sme sa zastavili v katedrále, kde sa
nachádzajú ostatky sv.
Gennara (sv. Januára). Nachádza sa tu jeho relikvia
krvi, ktorá sa niekoľkokrát
do roka skvapalní. Taliani
veria, že keď sa premení na
tekutinu, je to dobré znamenie pre Neapol.
Pokračovali sme k Pompejám, k mestu, ktoré zničila sopka Vezuv. Navštívili
sme
novovybudované
mesto Pompeje. V chráme
Ružencovej Panny Márie
sme mali sv. omšu. Poďakovali sme za našu cestu a
mysleli pritom na našich rodákov. Z nočného mesta
sme sa presunuli do mesta
Amalfi (o ktorom sme písali
v minulom čísle). Do mesta,
kde sa nachádzajú ostatky
sv. Ondreja.
Nový deň sme privítali v
tomto meste a zároveň sme
mali možnosť tu mať sv.
omšu, čo bol veľmi silný zá-

žitok. Krásne skalnaté
mesto obklopené morom.
Bol to pekný čas, ktorý sme
tu mohli stráviť. No čakali
ďalšie ciele našich ciest.
Smerovali
sme
do
rodiska svätého pátra Pia,
do mestečka Pietrelciny.
Malé a čisté mestečko s
nádhernou pokojnou atmosférou. Videli sme jeho
rodný dom, kostol, kde bol
pokrstený. Sv. páter Pio
patrí k najobľúbenejším
svätcom nielen v Taliansku,
ktorý nosil Kristove rany na
rukách (stigmy). Je svätcom
tohto storočia.
Vo večerných hodinách
sme sa presunuli do večného mesta – do Ríma.
Ráno nás čakalo niečo výnimočné, a to generálna audiencia u pápeža Františka
vo Vatikáne. Na námestí sv.
Petra sa zhromaždilo veľké
množstvo pútnikov, ktorí
chceli čo i len nachvíľu vidieť pápeža a počuť jeho
povzbudzujúce slová. Bol to
silný zážitok. Pápež František tradične bral do náručia
najmenších a žehnal im.
Po audiencii sme sa vydali na cestu po pamiatkach – videli sme Anjelský
hrad, Piazzu Navonu s chrámom sv. Agnesy, Panteón,
Kostol sv. Ignáca z Loyoly,
Španielske schody s kosto-

lom sv. Trojice, chrám
Panny Márie Snežnej (Maggiore), Fontánu di Trevi. Na
ďalší deň sme mali sv. omšu
priamo v Chráme sv. Petra
vo Vatikáne. Nádhera a veľkosť chrámu vyrazí dych
hádam každému a pri pohľade na sochu Pietu od
slávneho
Michelangela
ostanete v úžase nad tou
krásou. Ďalšie pamiatky
snáď len vymenujem – Kostol sv. Ondreja, Pamätník
Viktora Emanuela, Námestie republiky a známu
vlčicu, Forum Romanum,
Koloseum, Bazilika sv. Peter
v okovách a sv. Pavol za
hradbami. Sväté schody boli
miestom kade kráčal sám
Kristus a preto sa tieto
schody prechádzajú na kolenách. Čas takto strávený
bol hlavne o rozjímaní.
Na záver púte sme pred
odletom navštívili ešte
Abbazia Delle Tre Fontane – Kláštor troch fontán,
ktorý nás privítal pokojom.
Bolo to miesto, kde bol väznený a sťatý sv. Pavol. Bola
to doslova oáza ticha. Žijú
tu mnísi trapisti, ktorí svoj
život zasvätili tichu, modlitbe a práci. Pútnici boli
nadšení z miest, ktoré videli
ako aj z duchovných zážitkov.
ĽP
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Cyklodeň v rámci veľkého projektu s názvom:

Foto: Ľubica Podoláková

Výstavba cezhraničnej slovensko – poľskej turistickej trasy

Dňa 25. októbra 2018 sa v
Krásne, Dunajove, Oščadnici,
poľskej Milówke a Rajczi
uskutočnil Cyklodeň, ktorý
bol hlavným ukazovateľom
veľkého projektu s názvom:
„Výstavba cezhraničnej slovensko – poľskej turistickej
trasy“,
číslo
projektu:
PLSK.01.01.00-SK-0056/16 v
rámci Programu Interreg V –
A Poľsko – Slovensko 2014 –
2020 a je spolufinancovaný z
Európskeho fondu regionál-

neho rozvoja. Napriek nepriaznivému počasiu bola
účasť veľká. Cyklodňa sa zúčastnili žiaci ZŠ Dunajov a
ZŠ Krásno, ako aj študenti a
pedagógovia Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne. Nechýbala ani
široká cyklistická verejnosť z
okolia.
Na celú akciu dohliadali –
primátor Krásna Jozef Grapa,
starosta Oščadnice Ing. Marián Plevko, ako aj starostka

obce Dunajov Mgr. Milada
Chlastáková s organizátormi.
Svojou návštevou nás poctili
aj cyklisti z Milówky a Rajcze
pod vedením: wójt Gmina Milówka, Robert Piętka a wójt
Gmina Rajca, Jarosłav
Zeman. Na bezpečnosť účastníkov dbala Mestská polícia
Krásno.
Cyklisti si s radosťou vyskúšali novovybudovanú časť
cyklotrasy cez úsek Dunajov,
Krásno nad Kysucou, Oščad-

nica, Milówka až do Rajcze.
Zlé počasie nepokazilo náladu a radosť zo športu. Cyklotrasa smeruje až za
hranice Slovenskej republiky,
je lemovaná prvkami infraštruktúry v podobe nových lavičiek, odpadových košov a
informačných tabúľ, pripomínajúcich ďalšie unikáty, ktorými sa môžeme všetkým
pochváliť a na ktoré sme právom hrdí.

Cyklopretek krásňanskými osadami

V sobotu 21. októbra 2018 sa konal 1. ročník Krásňanského drapáku, horský cyklopretek,
ktorého sa zúčastnilo skoro tridsať pretekárov. Trasa mala 18,2 km a viedla od mestského
úradum cez naše osady Hájnica – Blažkov – Vyšné Vane – Hájnica – u šurábov a po cyklotrase
do cieľa pred kultúrny dom.

Trasa viedla po horskom teréne, asfalte, lúkach, lesných cestách
a navážkach. Štart bol pred mestským úradom. Preteky prebiehali
pri suchom príjemnom počasí. Okrem domácich pretekárov, prišlo
ten to rok aj mnoho pretekárov z okolia, dokonca z hlavného
mesta.
VÝSLEDKY:
Muži do 39 rokov:
1. Ján Drahňák (Krásno) 1:00:26s
2. Marko Mlich (Kys.Lieskovec) 1:00:47s
3. Miroslav Ondrušek (KNM) 1:01:39s
Muži nad 40 rokov:
1. Roman Hulka (Bratislava) 54:39s
2. Anton Kupka (Čadca) 57:55s
3. Zdenko Šidlo (Radoľa) 1:01:33s
Ženy bez obmedzenia veku:
1. Marcela Červená (Krásno nad Kysucou) 1:20:25s
2.Margita Kirkpatrik (Raková) 1:36:32s
deti do 18 rokov:
1. Dominik Gabriš (Pružina) 1:03:01s
2. Tomáš Jakuš (Čadca) 1:24:22s
3. Andrej Smolka (Krásno nad Kysucou) 1:40:25s

Putovanie krásňanskými osadami

Mesto Krásno nad Kysucou je známe cyklotrasou cez
Bystrickú dolinu. V tomto období sa dostáva do povedomia
novovybudovaná cyklotrasa
až do poľskej Milówky, ktorá
slúži cestným cyklistom. V poslednom
období
však
záujem narastá aj o horskú cyklistiku, teda bicyklovanie sa
cez ťažšie dostupný terén,
lúky... Preto Mesto Krásno
splnilo požiadavku s cieľom
sprístupniť naše osady.
V osadách nad Krásnom
žila prevažná časť obyvateľov.
Dnes ich využívajú hlavne chalupári. Zaujímavé sú aj pre turistov,
ktorí
si
chodia
vychutnať krásne panorámatické pohľady.
„Mesto práve tieto okolnosti
priviedli k záujmu využiť potenciál na turistiku, a tak oživiť a
prilákať turistov zo širokého
okolia do mesta“, vyjadril sa
primátor Krásna nad Kysucou
Jozef Grapa. Bol pripravený

projekt v rámci Programu Interreg V – A Poľsko – Slovensko
2014
2020,
spolufinancovaný Európskym
fondom regionálneho rozvoja,
ktorého cieľom je zvýšenie
úrovní udržateľného využitia
kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.
V osadách je umiestnených
17 informačných tabúľ, na ktorých sú popísané zaujímavosti
a vyfotené najzaujímavejšie
objekty, ktoré by mohli turistov zaujať. Texty a fotografie
pripravovala Ľubica Podoláková, autorka kníh o našom
meste. Jedná sa o osady: Gavlasov, Šustkov, Vlčov, Jantov,
Grapov, Sýkorov, Macurov,
Drozdov, Nižné a Vyšné Vane,
Hackov, Lastovicov, Kuljovských,
Jedličník–Šustkov,
Gašov a Šurábov. Zmienený je
aj zaujímavý skalný útvar Čertova skala, ktorá sa nachádza
pod osadou U Gavlasov..

Osadami prebieha
cyklopretek Krásňanský drapák.

Do osád turistov a cyklistov nasmeruje 42 smerových
tabuliek trasy s kilometrovníkom, 20 rázcestníkov a farebné turistické značenie.
Inováciou pre tento projekt je
27 QR kódov so systémom generovania informácií. Osady
obohatili i nové lavičky, odpadové koše a koše pre psov.
Tento projekt je unikátny, lebo
spája viacero osád a turisti si
môžu vybrať trasu podľa náročnosti a času. Malebné
osady sú vhodné aj na nenáročné prechádzky, keď si môžu
zaspomínať na minulosť.
V sobotu 20. októbra 2018
spoločne s poľskými partnermi
a obyvateľmi obce Milówky
prešli veľkú časť pripravených
trás, ktoré majú výborné značenie. „Z osád sú nezabudnuteľné pohľady na čarokrásnu
prírodu s výhľadmi na mesto a
teším sa, keď tu prídem spoločne
s mojou rodinou a priateľmi.“
uviedol wójt Robert Piętka.
Záujem cyklistov a turistov
o naše dedičstvo osád bude
určite pastvou pre oči, ale aj
pohladením pre dušu. Téma
osád je natoľko zaujímavá, že
sa pripravuje publikácia. Bude
venovanám nielen domácim,
ale aj turistov.
Pripravený je aj projekt na
výstavbu zaujímavej rozhľadne,
ktorá bude stáť pri osade U
Jantov a bude z nej výhľad na
mesto i široké okolie.

Vo väčšine osád sa nachádzajú
kaplnky, na snímke Kaplnka
U Sýkorov z roku 1904.

Rozhľadňa bude strážcom
našich osád.
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35. ročník kráSňANSkej deSIATky

CELKOVé PORADIE:

1. ĎUREC Lukáš, INTERSPORT ZA, 0:34:20,9
2. KALINA Rastislav, MK Rajec, 0:34:49,5
3. MICHALEC Tomáš, AŠK Fenix BA 0:34:56,0
4. ZMRHALA Jan, MK Rajec, 0:34:59,2
5. REHÁK Patrik, Trstená, 0:35:32,3

Prvú novembrovú nedeľu 2018 sa
usklutočnil v poradí 35. ročník cestného
behu Krásňanská desiatka, ktorý na štartovaciu čiaru postavil 184 bežcov. Počasie bolo nad očakávania veľmi príjemné
a nič nebránilo skvelému športovému zážitku. S napätím sme sledovali, či sa konečne tento rok podarí prekonať rekord
s časom 0:30:52, žiaľ, nepodarilo. Celkovým víťazom v zložení mužov a žien sa
stal Lukáš Ďurec s výsledným časom
0:34:20,9, ktorý reprezentoval klub Intersport ZA. Ocenenie Najlepší Krásňan
získal Ján Drahňák s časom 0:39:21,2 a

Najstarším Krásňancom bol Emil Chilý
1:22:24,1. Zároveň sa konal v poradí už
6. ročník Krásňanskej Mini desiatky,
ktorú organizovala Základná škola
Krásno nad Kysucou. Mesto Krásno nad
Kysucou ako organizátor behu ďakuje

všetkým sponzorom, divákom, fanúšikom, moderátorovi Mgr. Jozefovi Mozolovi, ako i samotným bežcom za účasť a
už teraz všetkých pozýva na 36. ročník,
ktorý sa uskutoční 10. novembra 2019.

KRÁSňANIA:

26. DRAHňÁK Ján (0:39:21,2), 39. KORMANEC Vladimír (0:40:45,9), 67. LEHOCKÝ́
Filip (0:43:23,6), 77. HUDEKOVÁ Andrea, (0:44:22,6), 83. MURČO Pavol (0:44:41,6),
84. RUSNÁK Andrej (0:44:42,7), 105. KADURA Jozef (0:46:31,7), 116. POŠTEK František (0:47:55,6), 127. TVRDÝ Peter (0:48:43,5), 132. KOPÁSEK Branislav (0:48:54,0),
146. ČERVENÁ Marcela (0:51:45,4), 155. ŠVAňA Radoslav (0:54:22,3), 157. MITKA
Tomáš (0:54:46,2), 182. CHYLÝ Emil (1:22:24,1).

MLAdší žIACI VyHrALI MAjSTroVSký TITUL

V Krásne sa stretlo päť najlepších vzpieračských klubov na Slovensku v kategórií mladších
žiakov, ktoré postúpili do finále a bojovali tak o titul majstrov Slovenska. zverenci Miroslava
škrobiana sa od začiatku súťaže držali s dostatočným náskokom na 1. mieste.

Krásno reprezentovali Miroslav Škrobian ml., Martin Franek,
René Nekoranec, Branislav Adámek a Radovan Maslík. Chlapci
bojovali statočne vo všetkých
disciplínach. Zaznamenali aj viaceré osobné rekordy. Krásno vyhralo finále so 600-bodovým
náskokom a už štvrtý rok po sebe
sa stalo Majstrom Slovenska v
súťaži družstiev mladších žiakov.
Výsledky:
1. Krásno 5434,6 sin.b.
2. Trenčín 4805,9 sin.b.
3. Družstevná pri Hornáde
4715,3 sin.b.
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