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V tomto čísle nájdete:

Sv. Mikuláš 
rozsvietil stromček 

Sv. Mikuláša privítalo 
plné námestie detí 

Potravinová zbierka 
pre núdznych

Vďaka štedrosti sme 
obdarovali mnoho rodín

Novinka v našom meste 
už na jar 2020

Budeme prví v tzv. požičia-
vaní bicyklov – bikesharingu

V roku 2020 pribudne 
krížová cesta

Na jar sa začne so stavbou,
no sochy sú už hotové

Už po tretíkrát sme pre Vás pripravili praktický kalendár do
domácnosti, ktorý je zároveň aj fotokronikou toho, čo sa 
v našom meste udialo a ako sa naše mesto mení. Kalendár
obsahuje užitočné informácie s dátumami spoločenských,
kultúrnych a športových podujatí, ako aj s vyznačením dá-
tumov vývozu separovaného zberu. Veríme, že aj tento ka-
lendár bude pre Vás užitočným pomocníkom, že Vás poteší
a podporí hlavnú myšlienku príprav na oslavu 695. výročia
prvej písomnej zmienky, ktorá je vyjadrením nášho vzťahu
k nášmu mestu: Máme radi Krásno.

J. Jančigová: V tichosti, 2018

PF 2020

Prajeme Vám požehnané Vianoce 
naplnené pokojom, láskou, radostou 
a šťastím v kruhu najbližších a priateľov.

‘

Nový Kalendár 2020
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práve teraz ste začali čítať svoje obľú-
bené noviny Krásňan, na ktoré sa te-
šíte každé dva mesiace. Toto číslo je
mimoriadne v  tom, že je posledné
v tomto roku. Koniec roka a príchod
Vianoc Vám už určite symbolizovala
vianočná výzdoba v našom meste, ale
i  množstvo reklám, ktoré lákajú na
nákup vianočných darčekov. Vianoce
by však nemali byť len blikajúce sve-
tielka a  rozbaľovanie darčekov, ale
malo by to byť obdobie pokoja, radosti
a lásky medzi ľuďmi. Preto chcem i ja
vyjadriť úprimnú vďaku za všetky tie
povzbudzujúce slová i podporu jedno-
tlivých občanov, ktorú pri stretnutí vy-
jadrujete a dávate mi novú energiu pri
vedení mesta i rozvíjaní nových akti-
vít. 

Vďaka Bohu i Vašej podpore a po-
moci naše mesto opäť bolo to, ktoré
často ukazovalo smer i  ostatným 
obciam a mestám a boli sme nielen
v popredí, ale na prvom mieste v rôz-
nych aktivitách, ktoré ocenili vládne
či mimovládne organizácie. Všetko
toto robím nie pre ocenenia, ale preto,
aby sa tu ľudom lepšie žilo, aby sme
spoločne mohli prežívať nielen dni
predvianočné, ale celoročne v príjem-
nej atmosfére. 

Na konci roka sa nechcem utešo-
vať dosiahnutými výsledkami, ale pri-
pravujeme už nové projekty, ktoré
chceme realizovať budúci rok. V roku
2020 dokončíme kanalizáciu i  niek-
toré vodovodné rozvody a  začneme
s povrchovou úpravou miestnych ko-
munikácií, ktoré sú v  súčasnosti
značne poškodené. Hneď ako nám po-
časie dovolí, chceme začať s výstav-
bou vyhliadkovej veže s prístupovou
cestou, krásňanskou kalváriou so 14
zastaveniami krížovej cesty. Je 
potrebné tiež dokončiť výstavbu chod-
níkov smerom od kostola, i chodník
k  zimnému štadiónu. Hneď na 
začiatku roku, ešte počas januára,
chceme začať s rekonštrukciou haly

na zbernom dvore a pokračovať s ďal-
šími prácami tak, aby do leta bol
zberný dvor zrekonštruovaný a slúžil
na uskladnenie separovaného odpadu. 

Počas roka chceme pripraviť pre
seniorov výstavbu domova dôchodcov
a  pre najmenších občanov vodné
detské ihrisko. Pustíme sa tiež do za-
teplenia požiarnej zbrojnice a situácia
nám tiež velí pokračovať v príprave 
výstavby bytov na sídlisku v Zákysučí
a  ak budú okolnosti nápomocné,
chceme na tomto sídlisku postaviť ma-
terskú škôlku.

Čaká nás ešte veľa práce pri orga-
nizovaní už osvedčených kultúrnych
a športových podujatí, na ktorých sa
s viacerými z Vás počas roka stretá-
vame a  porozprávame sa o živote
v našom meste. K naplneniu našich
plánov, nielen týchto, ale aj ďalších
akcií, budem potrebovať veľa síl
a energie, ale aj podpory a pochopenia
z Vašej strany. Preto Vás chcem veľmi
pekne poprosiť a zároveň Vám poďa-
kovať za veľkú podporu, ktorú ste mi
dávali v tomto roku a ktorá ma napĺňa
ďalšou novou energiou pracovať pre
naše mesto. Chcem Vám všetkým z ce-
lého srdca poďakovať za pomoc v tom
končiacom sa roku a  poprosiť Vás
o podporu a pomoc v nasledujúcom
roku. Tiež chcem poďakovať najmä
mojim spolupracovníkom, ale i dobro-
voľníkom, rôznym organizáciám a 
záujmovým združeniam, ako sú dob-
rovoľní hasiči, všetky športové organi-
zácie, ľudom, ktorí nám pomáhajú pri
organizovaní kultúrnych a športových
podujatí. 

Veľká vďaka patrí tiež seniorom,
ale i  žiakom a  študentom v  našom
meste. Veľké Pán Boh zaplať treba 
vysloviť i  farskému úradu za spolu-
prácu a pomoc pánovi dekanovi Voj-
tekovi. Tiež chcem poďakovať
všetkým učiteľom, zdravotným a so-
ciálnym pracovníkom, zamestnávate-

ľom a  rôznym spolupracujúcim 
firmám, ktoré budujú naše mesto
alebo dávajú prácu našim ľudom.

Chcem poďakovať za spoluprácu
i vedeniu župy, jednotlivým ministrom
a  pracovníkom ministerstiev, ktorí
nám počas roka taktiež pomáhali pri
rozvoji nášho mesta. Toto poďakova-
nie, ktoré čítate, je úprimné a zo srdca,
a je to len malá náplasť na to, že počas
roka v návale práce a rôznych starostí
som si nenašiel čas, aby som sa zasta-
vil a osobne Vám viacerým poďakoval,
ktorí ste pomáhali nášmu mestu a uro-
bili niečo prospešné a dobré nielen pre
seba, ale najmä pre ostatných. 

Okrem tohto srdečného poďakova-
nia mi dovoľte zaželať Vám požeh-
nané a  šťastné prežitie adventného
i vianočného obdobia v kruhu svojich
blízkych a rodiny. Verím, že v očaká-
vaní príchodu narodenia Ježiša Krista
budú v nás prevažovať len tie dobré
ľudské vlastnosti, ako je dobrosrdeč-
nosť, láskavosť, prajnosť, ochota po-
máhať slabším a odkázanejším, a aby
nás opustili všetky tie zlé vlastnosti,
ako je závisť, nenávisť či ubližovanie
jeden druhému. Veľa ľudí hovorí, že
Krásno je dobré miesto na život, ale
verím, že keď sa splnia tieto želania,
naše mesto bude najlepším miestom
na celom svete.

Chcem Vám popriať ešte najmä veľa
zdravia, šťastia, Božieho požehnania,
pokoja v zamestnaní i v rodine a aby ten
rok 2020 bol lepší a úspešnejší ako ten
práve končiaci sa rok.

Jozef Grapa, 
primátor mesta

Vážení spoluobčania, milí Krásňania, Tešíme sa spoločne 
na Vianoce

Prvé mrazy, Ondrejovské hody, vôňa punču, via-
nočná výzdoba, zapálenie prvej adventnej
sviečky, príchod sv. Mikuláša nás prenieslo do
najkrajšej časti roka, do predvianočného času...

Najkrajšie sviatky roka
Vianoce sú najobľúbenejším
obdobím nás všetkých. Deti
sa tešia na vianočné darčeky
a dospelí na čas so svojimi
najbližšími, v pokojnej atmos-
fére prevoňaný chutnými ko-
láčikmi. V meste Krásno
začínajú sviatky hody na Svä-
tého Ondreja, patróna nášho
kostola, keď sa koná odpust.
Slávnostná svätá omša sa ko-
nala o 10.45 za účasti veľ-
kého množstvá veracich. 

Prvá adventná nedeľa má
už predvianočný nádych.
Ukazuje nám to i počasie,
ktoré býva chladno mrazivé 
a často už aj zasnežené. Tento
rok bolo krásne slnečné, no
zamrznuté. Preto dobre padol
horúci primátorsky punč.
Okrem neho na námestí pri
kostole rozvoniavali i chutné
zabíjačkové dobroty, kapust-
nica i klobásy. Nechýbala ani
dobrá nálada, ku ktorej určite
prispela aj Folklórna skupina
Vrabčiar s krásňanskými pies-
ňami. Po západe slnka sa 
konalo rozvietenie prvej
sviečky na adventnom venci
pred mestským úradom. 

Príchod svätého Mikuláša
je obľúbeným dňom pre
všetky detí. Tešia sa na slad-
kosti, ale aj na stretnutie s Mi-
kulášom. Každoročne mu
recitujú i spievajú vianočné
básničky, pesničky, ktoré sa
naučili v škole a škôlke. Sv.
Mikuláš bol biskupom, ktorý
pomáhal ľuďom v núdzi,
obdiv ľudí zaujala jeho dob-
rota, spravodlivosť i obeta-
vosť. Tento rok sv. Mikuláša
privítalo plné námestie detí 
s rodičmi. Spoločne so sv. Mi-
kulášom deti rozsvietili veľký
vianočný stromček.

Atmosféru na námestí 
dotvárali aj stánky s vianoč-
ným tovarom a ručne vyrá-
bané veci. Nechýbal ani
vianočný punč a víno.
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Na úvod kultúrneho podu-
jatia sa predstavili žiaci zo Zá-
kladnej umeleckej školy
Krásno nad Kysucou. Po prí-
hovore primátora mesta 
Jozefa Grapu sa vyžrebovali
traja víťazi, ktorí splnili pod-
mienky súťaže a navštívili
všetkých šestnásť osád.

Do súťaže sa zaregistrovalo
81 účastníkov a trvala od ap-
ríla do októbra. Spolu boli
osady navštívené účastníkmi
až 407-krát. Najnavštevovanej-
šou osadou s tridsiatimi ná-

vštevami je osada U Sýkorov.
Výhercom súťaže „Krížom
krážom osadami“ sa stal Mi-
lanko Križan ml. Druhé
miesto získala pani Iveta Šar-
láková a na peknom treťom
mieste sa umiestnil pán
Maroš Šarlák. Cenu útechy zí-
skala pani Marta Škoríková.

„Vyhlásenie súťaže bolo
sprievodným podujatím, ktoré
malo inšpirovať našich obyva-
teľov, aby spoznávali históriu
mesta, rodiská svojich pred-
kov. Nie je dôležité, či navští-
vili všetky osady, rátajú sa aj
dve, alebo tri. Myšlienkou pro-
jektu bolo, že medzi krás-
ňanmi a návštevníkmi Krásna
sa začalo diskutovať o histórii

mesta, ako sa usádzali ich pra-
starí rodičia. Do polovice mi-
nulého storočia bývala drvivá
väčšina obyvateľov Krásna nad
mestom práve v spomínaných
osadách. Naďalej budeme pre-
búdzať toto povedomie 
a chceme ukázať, že v Krásne
je čo vidieť a máme byť na čo
hrdí,“ uviedol Jozef Grapa.

Do súťaže „O Najkrajšiu
fotografiu“ ste nám poslali
123 fotografií, na ktorých sú
zábery z mesta Krásno nad
Kysucou ako aj pamiatky, prí-
roda či panoráma.
V prípade záujmu si môžete
všetky fotografie pozrieť 
v Hüblovej sieni. Pre viac 

informácíí kontaktujte pro-
sím, Mestskú knižnicu na tel.
č. 041/4385 239 alebo e-maili
na kniznica@mestokrasno.sk.

Výhercami na základe najväč-
šieho počtu lajkov sa stali foto-
grafie:
1. miesto: Osada Šurábov, autor
Ľubomír Jakubec, 315 lajkov
2. miesto: Nočný pohľad na
Krásno, autor Marianna 
Kadáková, 283 lajkov 
3. miesto: Zelená rieka, autor
Klaudia Hrušková, 256 lajkov

Výhercom srdečne gratulujeme
a ostatným prajeme veľa dob-
rých zážitkov z turistiky po na-
šich krásnych osadách.

Na Vianoce myslíme viac na druhých

Potravinová zbierka pre núdznych

Krásňanská blška sa konala už pia-
tykrát v priestoroch základnej školy,
ktorú zorganizovali mamičky Monika
Gavlasová a Ľubomíra Krištofíková.
Stretávajú sa tu mamičky, ktoré sa ve-
nujú hand made výrobe rôznych vecí,
od šitia oblečenia pre deti, cez aranž-
mány, vianočné ozdoby či mydlá. 

Blška má bezodpadový rozmer, teda
dáva veciam druhú šancu. Často pre
niekoho nepotrebnú vec vie opäť 
použiť. Taktiež obnosené veci a použité

hračky. Súčasný konzum spôsobuje, že
si často kupujeme nepotrebné veci,
ktoré zahodíme, hoci by sa niekomu
ešte zišli. 

V rámci blšky sa konala i výstava 
obrazov krásňanskej maliarky Janky
Jančigovej, ktorá sa maľovaniu venuje
od malička. Vystavuje na Slovensku i v
Českej republike a častokrát maľuje na
objednávku. Medzi obrazmi sa nachá-
dzajú krajinky, kvety, príroda.

Do Základnej školy Krásno prišiel
moderátor Patrik Herman v rámci pro-
jektu detskej organizácie FÉNIX. Zo zá-
kladnej školy vyzdvihol chlapca –
Marcela, jeho mamu a jej asistentku.
Zorganizoval nákup v TESCU Čadca za
určitý finančný obnos a chlapec so súro-
dencami bol obdarený ďalšími darčekmi
od sponzorov. Pre Marcelovu rodinu to
znamená obrovskú pomoc. Poďakovanie
patrí aj p. učiteľke Beáte Šramkovej.

Patrik Herman 
pomohol rodine 
z Krásna

Misijný jarmok
Jarmok tradične už mnoho rokov organizuje zá-

kladná škola. Učitelia so svojimi žiakmi i rodičia pripra-
vujú vianočné ozdoby, výrobky i chutné koláčiky. Starší
žiaci pripravujú obľúbené dobroty, ako kysucké poles-
níky, palacinky, hranolky a ponúkajú detský punč. 
Peniaze sa každoročne používajú na pomoc žiakom 
v núdzi. Krásnu predvianočnú atmosféru dotvára i živý
Betlehem a vianočné koledy, ktoré spievajú žiaci. 

Celý rok prebiehala fotografická súťaž 
s témou Krásňanské osady a mesto Krásno
V posledný novembrový piatok sa uskutočnila slávnostná vernisáž týchto fotografií.

Pomoc núdznym v podobe zbierky
potravín a drogérie sa uskutočnila v pre-
dajni Tesco v Krásne. Konala sa v spolu-
práci s Diecéznou charitou. V piatok 22.
novembra dobrovoľníci zbierali zakú-

pené potraviny pre ľudí v núdzi. Podarilo
sa vyzbierať rekordný počet v celej Žilin-
skej diecéze. Dobrosrdečnosť ľudí vyča-
rila úsmev na tvárach ľudí, ktorí boli
obdarovaní. V tomto roku sa vďaka šte-

drosti podarilo obdariť 80 rodín a jedno-
tlicov. Srdečne poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa zapojili do Tesco zbierky.
Pre Krásňanov sa vyzbieralo potravín 
a drogérie v hodnote 4 644,04 Eur.

Vianočné trhy krásňanských mamičiek

Kde ste skryli vo svojom živote
Božie dieťa? Všetci tu stoja na Štedrý
večer pri jasliach: matka, otec, pastieri,
králi vôl a osol – a pozerajú do prázdna.
Jasle sú prázdne: kam sme zastrčili
Božie dieťa?

Mnohí sme nespokojní už na Du-
šičky. Najradšej by sme totiž už v no-
vembri postavili jasle, vianočný
stromček, pretože dnešný človek potre-
buje už 6 alebo 7 adventných týždňov,
nie štyri...

Skryli sme to Božie dieťa. Za sym-
bolmi, prianiami, snami, spomienkami
na detstvo... Tichá noc a medovníky,

strom zvony a vianočný trh nám tiež
vedia dobre zakrývať pohľad na Dieťa
Ježiša. Ono z jasieľ hovorí neskôr ako
Učiteľ: „Čokoľvek ste urobili jednému 
z týchto mojich najmenších bratov, mne
ste urobili“(Mt 25,40). Tak je to teda: 
v strede maštale stojí raz človek, ktorý
hľadá prácu, raz rodina na úteku, raz
hladujúci, raz chorý, starý... Také je to
jednoduché, ale pritom ťažké. Zaanga-
žovať sa do konania dobra.

Tešme sa zo sviečok, hviezd a detí, 
z jasieľ, z pozdravov a návštev, zo zvo-
nov a reťazí svetiel. Tešme sa z toho
všetkého, čo súvisí s Vianocami. Ale ne-

zabúdajme pritom na Ježiša Krista.
Jemu patrili tieto symboly. Kto ich už
nevie vysvetliť s pohľadom na neho, ten
sa, žiaľ, pohybuje pri všetkých tých sve-
tlách vo tme. Kto hľadá Božie dieťa, po-
trebuje veľkú porciu lásky.

Nech sú teda nastávajúce sviatky nie
iba prázdnymi symbolmi, ale nech sú to
požehnané sviatky Narodenia Pána Je-
žiša Krista, ktorý prichádza z lásky 
k nám, aby sme ho prijali s láskou do na-
šich životov.

Marian Vojtek, dekan – farár

Tešme sa zo všetkého, čo súvisí s Vianocami, 
ale nezabúdajme pritom na Ježiša Krista
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Vyberáme z diára primátora
17. 10. Rokovanie s dodávateľom technológie k pro-

jektu zberný dvor.
22. 10. Protesty za dostavbu diaľnice D3 pred ambasá-

dami v Bratislave.
23. 10. Rokovanie s projektantmi diaľnice D3 a riešenie

križovatky vstupu do krásna.
6. 11. Príprava rozpočtu na rok 2020.
7. 11. Petičný výbor za dostavbu D3 sa stretol v Bra-

tislave p. Radim Dvořák, zástupca vedúceho
ek/sk a z Bruselu ek zastupovala p. Barbara
jermol DG Regio, riaditeľka pre CZ/sk.

9. 11. otvorenie a dekorovanie víťazov o Pohár pri-
mátora vo vzpieraní mladších žiakov.

13. 11. Rokovanie s koordinátorom integrovanej 
dopravy v okrese čadca.

14. 11. okresný úrad Žilina – podpis zmluvy k projektu
Bezpečnejšie mesto.

15. 11. odovzdanie stavby oprava strechy kultúrneho
domu.

20. 11. Účasť na výbore pre otázky zamestnanosti 
v čadci.

25. 11. Zúčastnil sa na zasadnutí zastupiteľstva Žilin-
ského samosprávneho kraja.

28. 11. konalo sa stretnutie starostov Bystrickej doliny.
29. 11. slávnostná vernisáž fotografií z mesta a vyhod-

notenie súťaže „krížom – krážom osadami“.
1. 12. konali sa ondrejovské hody a zasvietenie prvej

adventnej sviece a požehnanie adventného
venca pred mestským úradom.

4. 12. konalo sa posledné tohtoročné mestské zastu-
piteľstvo v predvianočnej atmosfére.

5. 12. sv. mikuláš prišiel medzi deti a spoločne rozvie-
tili vianočný stromček.

10. 12. navštívil misijný jarmok v základnej škole.

Mesto Krásno v rámci projektu Otvorené mestá a obce
– mapa transparentnosti Žilinského samosprávneho kraja
(ŽSK), získalo ocenenie „Najtransparentnejšia a najotvore-
nejšia samospráva v okrese Čadca“. Projekt, ktorý realizo-
valo občianske združenie Pro Senium et Cultura, bol
zameraný na analýzu a hodnotenie internetových stránok
obcí a miest ŽSK. Skúmali sa a hodnotili informácie, ktoré
by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa zákona
211 (Zákon o slobode k informáciám). Žilinský samo-
správny kraj zahŕňa 5 regiónov, v kraji je 296 obcí a 19
miest. Celkovo bolo hodnotených 308 webových stránok
miest a obcí. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webo-
vých sídiel.

„Máme radosť, že našu internetovú stránku ocenili 
hodnotitelia tohto projektu, ale naším prvoradým zámerom
nebolo získať ocenenia, ale poskytovať aktuálne informácie
o fungovaní mesta. Či už o transparentnom financovaní, o
výberových konaniach, o nájomných zmluvách, ale aj 
o ostatných veciach, o ktorých mesto rozhoduje a o ktorých
by mali byť občania informovaní,“ uviedol primátor mesta
Jozef Grapa.

Krásno nad Kysucou je najtransparentnejšia 
a najotvorenejšia samospráva v okrese Čadca

Toto ocenenie za webstránku nie je prvé,
ktoré mesto Krásno nad Kysucou získalo. už
v roku 2018 obdržalo cenu za najlepšiu
bezbariérovú stránku na slovensku.

Firma TI-Hanil Slovakia, s.r.o., výrobca brzdových
a palivových vedení pre automobilový priemysel, 
ponúka pracovné miesta v novovznikajúcom závode 
v Krásne nad Kysucou.

Záujemcovia o prácu sa môžu hlásiť na:
TI-Hanil Slovakia, s.r.o.
Podzávoz 995, 022 01  Čadca
t.č. 0911 722 850, email: cadnabor@tifs.com
Poštou na adresu:
Mestský úrad Krásno nad Kysucou
ul. 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou
alebo osobne:
na prízemní Mestského úradu v Krásne nad 
Kysucou v kancelárii: „Podateľňa“

Voľné pracovné miesta 
v TI-Hanil Slovakia, s.r.o.

Budeme mať ako prví 
bikesharing na Kysuciach

Bikesharing je vlastne verejné zdieľanie bicyklov, voľné po-
žičiavanie bicyklov osobám z vopred stanovených miest. Hlav-
nou myšlienkou tejto služby je poskytovať bicykle na krátke
cesty predovšetkým v mestských častiach ako alternatívu 
k individuálnej či k hromadnej doprave.

Jedným z hlavných dôvodov je, že máme dobudované 
cyklotrasy, ktoré prepájajú centrum mesta, dôležité časti 
v meste a dôležitou vecou je to, že mesto Krásno je rozľahlé 
a má excentricky položené niektoré objekty, ako napr. želez-
ničná stanica.

„Túto službu chceme občanom spustiť v jarných mesiacoch,
nakoľko na zimu sme nechceli začať prevádzkovanie bikeshe-
ringu, vzhľadom na naše poveternostné podmienky. Podľa
zmluvy, ktorú máme so spoločnosťou, rozmiestni v Krásne
35 – 40 bicyklov na niekoľkých parkovacích staniciach,“ 
povedal primátor mesta.

„Sme si vedomí, že každý
pozitívny krok zlepší životné
prostredie, čím prispejeme ku
kvalitnému bývaniu, a preto
mesto Krásno využilo mož-
nosť získať finančný príspevok
z Environmentálneho fondu
na nákup elektromobilu. Je to
zároveň prvý elektromobil 
v samospráve na Kysuciach.
Naše mesto sa tak stáva opäť
lídrom presadzovania ekolo-
gického spôsobu dopravy,“
uviedol primátor Jozef Grapa.

Elektromobil bude využí-
vať vedenie mesta, zamest-
nanci mestského úradu pri 
vybavovaní všeobecnej
agendy, ako sú stavebné kona-

nia, sociálne záležitosti, ale aj
činnosti v meste v rámci
okresu, ako aj pri jednaní so
štátnou alebo regionálnou sa-
mosprávou. Automobil šetrí
životné prostredie, ale aj 
finančné prostriedky na po-
honné hmoty. Elektromobil je
vyššej kategórie a dá sa napro-
gramovať tak, aby spustil na-
bíjanie v čase prebytku elek-
trickej energie, ktorá je už
vyrobená, ale nebola využitá
počas nočného útlmu. 

Na pohonných hmotách
počas najbližších 10 rokov
mesto ušetrí tisícky eur, ktoré
môže použiť na kultúrne,
športové, či iné podujatia.

Mesto podporuje ekologický spôsob dopravy
Krásno nad Kysucou sa snaží rozvíjať veľa investičných iniciatív, ktoré zabezpečujú rozvoj 
a zlepšujú životné podmienky. Zároveň chceme súčasne s investičnou aktivitou podporovať
ochranu životného prostredia a ekologické fungovanie nášho mesta.

Voľby do národnej rady 
slovenskej republiky 2020

Predseda Národnej rady Slovenskej 
republiky vyhlásil voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky a určil termín ich 
konania na sobotu 29. februára 2020 

v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Ilustračná fotografia
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Kalendár vývozu 
Január / FeBruár 2020
Blažkov, Zákysučie 13. 1. a 27. 1.
Krásno 14. 1. a 28. 1. 
Kalinov 15. 1. a 29. 1.
Blažkov, Zákysučie 10. 2. a 24. 2.
Krásno 11. 2. a 25. 2.
Kalinov 12. 2. a 26. 2.

upozornenie: Mimo uvedených termínov je 
zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! 
Ďakujeme.

Mesto sa doteraz snažilo z vlastných
prostriedkov odbremeniť občanov od 
neúnosného zvyšovania poplatkov, ktoré
by nastalo, ak by sme nenašli financie 
v rozpočte. Žiaľ, v budúcom roku sa budú
poplatky opäť zvyšovať z dôvodu, že mesto
má povinnosť odviesť poplatok štátu za
každú tonu komunálneho odpadu, ktorá sa
vyvezie na skládku. V tomto roku mesto
platilo poplatok vo výške 12 Eur/tonu.
Tento poplatok je určený na základe
množstva vyseparovaného odpadu.

Vzhľadom k tomu, že mesto vysepa-
rovalo menej ako 20%, budúci ročný po-
platok bude až 24 Eur/tonu a tým sa
zvýšia ďalšie náklady na vývoz odpadu.
Z dôvodu nízkej separácie odpadu a veľ-
kého objemu vývozu komunálneho 
odpadu na skládku sa navyšujú náklady
na mzdy, komunálny odpad, na obstará-
vanie zberných vozidiel ako aj poplatok
za uloženie odpadu na skládku. Po su-
marizácii všetkých nákladov by mesto ako
iné mestá a obce muselo radikálne zvýšiť
ročný poplatok za komunálny odpad 
z 14,99 Eur/tonu na 30 Eur/tonu na oby-
vateľa.

„Chceme ísť zložitejšou a namáhavej-
šou cestou, v ktorej nájdeme úspory, ale
musíme sa snažiť o eliminovanie nového

komunálneho odpadu. Je pravda, že
každý rok občania mesta vyprodukujú
čoraz viac odpadu, čo je podporené vyš-
šou zamestnanosťou, príjmami domác-
ností, ale i tým, že sa tvoria čierne
skládky. Preto sme zakúpili fotopasce 
a počas krátkej doby sme zistili neopráv-
nené osoby, ktoré vyvážajú odpad na do-
dávkach, len aby ušetrili euro, ktoré by
zaplatili na zbernom dvore. Preto
mestská polícia začala konanie a pri väč-
šom rozsahu previnení budeme dávať
podnet na Inšpektorát životného prostre-
dia, ktorý bude klasifikovaný ako trestný
čin znečistenia. Okrem vysokej pokuty,
ako je legálne uskladnenie na zbernom
dvore, ich čaká opletačka so zákonom,“
uviedol primátor mesta Jozef Grapa.

Všetky kontajnery slúžia na usklad-
nenie drobného komunálneho odpadu,
ktorý sa z domácnosti vyprodukuje
medzi jednotlivými zbermi.

Ďalej plánujeme podporiť separáciu
odpadu a od budúceho roka sa vývoz 
odpadu a nádob uskutoční každé dva
týždne namiesto mesačného vývozu. Ve-
ríme, že biologicky rozložiteľný odpad
zo záhrad a domácností je ukladaný do
kompostérov a nie do komunálneho 
odpadu, tzv. čiernych nádob.

V spolupráci s odbornými firmami
urobíme analýzu uloženého odpadu 
v nádobách na komunálny odpad zo síd-
lisk a rodinných domov, ktorá ukáže, kto
triedi a kto nie a aké nedostatky ešte
vznikajú.

Domácnostiam, ktoré sa nenaučili za
niekoľko rokov separovať odpad, hrozí 
neodvezenie samotných nádob. Pred kaž-
dým odvozom bude poverený pracovník
vykonávať kontrolu obsahových zložiek,
ktoré majú byť separované v iných nádo-
bách. V prípade objavu neoprávnených
zložiek bude na nádobu nalepené upo-
zornenie a nádoby až do odstránenia 
nevyhovujúcich zložiek nebudú vy práz -
dne né.

Ministerstvo životného prostredia SR
každoročne navyšuje poplatky za odvoz
a filozofiou je, že obciam a mestám,
ktoré netriedia odpad, sa poplatky auto-
maticky navýšia a tým aj občanom.

Vyzývame občanov, ak nechcú platiť
niekoľkonásobne vyšší poplatok 
za smeti, nech začnú ekologicky rozmýš-
ľať a správať sa, čím ušetria nielen svoje
peniaze, ale pomôžu zachrániť prírodu
pre ďalšie generácie.

VýZVa K separoVaniu odpadu

V meste je nevyhnutné za-
bezpečovať rôzne služby 
a rozširovať tie súčasné. V 
súčasnosti je veľmi dôležité
zaoberať sa nakladaním s 
odpadom a najmä zvýšiť jeho
separovanie.

Primátor mesta Jozef
Grapa rozhodol, že od budú-
ceho roku 2020 sa bude
odvoz triedeného odpadu vy-
konávať dvakrát za mesiac
namiesto súčasného jedného

razu, aby mali ľudia k dispo-
zícii prázdne nádoby na
odpad a nemuseli skladovať
vrecia so separovaným odpa-
dom.

S častejším zberom separo-
vaného odpadu bude po-
trebné zabezpečiť aj novú
techniku. Prvá už dorazila 
v týchto dňoch a je ňou trak-
torová vlečka s trojstranným
sklápaním, ktorá sa bude 
využívať práve na zber a

odvoz separovaného odpadu.
K tej to vlečke pribudne do
konca roka aj nový traktor 
a drtič stavebného odpadu.
Dúfame, že aj nákupom no-
vých strojov sa zvýši miera
vytriedeného odpadu. Upo-
zorňujeme občanov, že
odpad v komunálnych nádo-
bách musí byť vyseparovaný,
nebudeme akceptovať zložky,
ktoré sa dajú separovať. Ak
budú obsahovať separova-

teľné zložky nádoby nebudú
vyvezené, kým odpad nebude
vytriedený. Potom bude ná-
doba odvezená.

Je tu aj možnosť vyviezť
odpad na zberný dvor, kde
bude vytriedený. Tieto opatre-
nia mesto vytvára preto, aby
sme nemuseli radikálne zvý-
šiť poplatky za odpad a mie-
nime byť šetrnejší k život-
 né mu prostrediu.

Na častejší zber 
separovaného odpadu 
je potrebné zabezpečiť 
aj novú techniku

noVinKa: 
VýVoZ VyseparoVaného 
odpadu pre rodinné doMy 
už Každé dVa Týždne

Čím viac vyseparujeme, tým menej zaplatíme
Naučme sa triediť odpad správne a

zodpovedne! Hlavnou motiváciou pre
obyvateľov našho mesta v dlhodobom
horizonte by mal byť fakt, že čím viac
odpadu vytriedia, tým menej sa dostane
do zmesového komunálneho odpadu.
Keďže triedený zber je vo farebných
kontajneroch/vreciach „zdarma“, mali
by to obyvatelia využiť v čo najväčšom
rozsahu, aby sa to odrazilo v poplatku
za odpady, ktoré platia mestu. Cieľom
nového zákona o odpadoch je zlepšiť ne-
lichotivý stav úrovne triedenia a recyklá-
cie komunálneho odpadu na Slovensku.

Voči Európskej únii sme sa totiž zavia-
zali do roku 2020 dosiahnuť úroveň
50% recyklácie vytriedeného komunál-
neho odpadu, podľa posledných 
dostupných štatistík sme na úrovni 6%.

Hrozí nám 100%-né navýšenie po-
platkov za komunálny odpad!

Mesto sa doteraz snažilo odbreme-
niť občanov od neúnosného zvyšova-
nia poplatkov za komunálny odpad
(KO) tým, že hľadalo finančné 
prostriedky z vlastného rozpočtu. Ale
vzhľadom na to, že sme nevyseparovali
ani 20% KO (má byť min. 50%), sa

mestu zvýšia povinné poplatky štátu za
KO z 12 Eur/tona na 24 Eur/tona, a to
môže viesť i k zvýšeniu poplatkov za
KO pre obyvateľov Krásna zo súčasných
14,99 Eur na 30 Eur. Ak chceme tomu
zabrániť, začnime zodpovedne separo-
vať KO do farebných kontajnerov,
kompostérov a vriec, ktoré dostávajú
domácnosti zdarma.

Kontajnery na komunálny odpad
sa začnú kontrolovať. Ak sa zistí, že
odpad je netriedený, smetná nádoba
nebude vyprázdnená, kým nedôjde 
k vyseparovaniu odpadu.

Pre opakované čierne skládky a vandalizmus mesto 
pristúpilo k zakúpeniu fotopascí, prví vinníci sú už známi

Fotopasce, ktoré zakúpilo mesto
Krásno nad Kysucou, začínajú priná-
šať svoje ovocie. Fotky zachytávajú 
občanov priamo pri zbavovaní sa ne-
chceného odpadu. Zariadenie je vyba-
vené detektorom pohybu a fotky 
v reálnom čase posiela na dispečing
mestskej polície. Fotopasce postupne
presúvame po miestach, kde skládky
vznikajú najčastejšie. Je smutnou 
realitou, že mesto disponuje zberným
dvorom a aj napriek tomu sa stále
nájdu občania, ktorí nelegálne vytvá-
rajú čierne skládky. Zdá sa, že pre

niektorých je to asi ďaleko... Radšej za-
platia vyrubenú pokutu, ako by mali
zaplatiť drobné za odpad na zbernom
dvore, alebo sú leniví vytriediť odpad,
pretože do zberného dvora sa 
odovzdáva iba pretriedený odpad.

Kontajner na fotografii je určený
na drobný komunálny odpad pre obča-
nov, ktorí v danej lokalite vlastnia ne-
hnuteľnosť a nie tam možnosť
umiestniť malé zberné nádoby. Aj keď
policajti nepristihnú osobu priamo pri
čine, podľa fotografií dokážu pôvodcu
odpadu identifikovať. V prípade usved-

čenia im hrozí vysoká pokuta alebo
trestné stíhanie. Okrem ľudí, ktorí do
prírody odpad nosia, je v Krásne na-
šťastie dosť ľudí, ktorí robia opak 
a vedia, kde sa zberný dvor nachádza.

V súčasnosti je monitorovaný foto-
pascami s nočným videním aj školský
areál. K použitiu fotopascí sme boli
donútení z dôvodu vandalizmu a opa-
kovaného poškodzovania školského
majetku. Záznamy z poškodzovania
budú riešené políciou.

Mesto Krásno nad Kysucou už niekoľko rokov zvyšuje ekologické povedomie obyvateľov a vykonáva
veľa krokov na zníženie množstva zmesového odpadu, ktorý sa ukladá na skládku. okrem už vyko-
naných opatrení od nového roka mesto plánuje zaviesť ďalšie opatrenia na minimalizáciu produkcie 
komunálneho odpadu.
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Čo nás čaká v meste v roku 2020
Rok 2020 bude pre naše mesto plné

noviniek – stavebných i kultúrnych.
Bude rokom 695. výročia prvej písomnej
zmienky o Krásne nad Kysucou. Bu-
deme sa venovať histórii a zároveň bu-
deme budovať niečo pre budúce
generácie. Vyrastie nová vyhliadková
veža, krížová cesta i domov dôchodcov,
rozšírime zberný dvor, prebieha rekon-
štrukcia kultúrneho domu a budeme sa
snažiť zodpovedne separovať odpad.
Mesto pripravuje tiež viacero projektov
pre podporu a rozvoj cestovného ruchu,
turistiky a cykloturistiky, napríklad prí-
prava projektu pre vybudovanie lávky
nad osadou Gavlasov.

VYBERÁME Z INVESTIČNÝCH 
AKTIVÍT PRIPRAVENÝCH 
NA REALIZÁCIU V ROKU 2020:

Čaká nás výstavba nového letného
ihriska pri cyklotrase pri Kysuci. Bude
vhodné pre mamičky aj s malými deťmi,
pre ktoré budú vybudované dva menšie
bazény a skákací hrad. Staršie deti môžu
využiť volejbalové ihrisko a nebude chý-

bať oddychová zóna. Mamičky s deťmi
budú môcť bezpečne tráviť letné dni.

Pre seniorov je plánovaný moderný
dom s opatrovateľskou službou s nad-
štandardnými podmienkami pre život.
Tým sa výrazným spôsobom zvýši kva-
lita služieb pre seniorov v našom meste.

Vyhliadková veža nad mestom sa
začne stavať v jarných mesiacoch, hneď
ako to dovolí počasie. Cestu k vyhliadke
bude lemovať krížová cesta, ktorá sa už
tiež realizuje. Cestou sú aj prírodné pra-
mene, ktoré budú súčasťou zastavenia 
a veriaci sa tak budú môcť cestou aj 
občerstviť. Rozhľadňa bude lákadlom
pre turistov, ale pre nás aj symbolom
spojenia zeme s nebom, symbol budúc-
nosti, ktorú vidíme v našich deťoch, ale
aj krásneho nadhľadu, ktorý je taký 
potrebný v medziľudských vzťahoch.

Na budúci rok bude ukončená vý-
stavba kanalizácie a čističky odpadových
vôd, ktorá zlepší život našich občanov vo
všetkých mestských častiach. Zároveň sa
vyasfaltujú všetky cesty po kanalizácii vo
všetkých častiach. Za trpezlivosť obča-
nom patrí poďakovanie.

A AKO TO CELÉ ZAČALO?
„Celá myšlienka krížovej cesty sa za-

čala, keď som bol gratulovať jednej ju-
bilantke. Rozprávala mi, ako už nemôže
chodiť do kostola a preto sedávala a dí-
vala sa z okna von na Holý diel. Pove-
dala mi, že škoda, že tam nie je
kaplnka, na ktorú by videla. Po rokoch
som si spomenul na jej slová a vtedy mi
napadlo, že by tam mohla stáť krížová
cesta. Stretnutia s ľuďmi mi častokrát
dávajú nové nápady a inšpirácie, za čo

som vďačný, že spoločne vymyslíme
niečo pekné pre mesto,“ povedal pri-
mátor mesta o plánovanej stavbe krí-
žovej cesty, ktorá bude venovaná
rodinám v meste.

Stavať sa začne na budúci rok, no už
teraz vznikajú sochy do jednotlivých
zastavení. Architekt Stanislav Mikov-
čák vytvoril zastavenia prostredníc-
tvom symbolov blízkych Kysuciam 
a Krásnu. Architekt Mikovčák je po-
merne známy v našom meste, hlavne
spoluprácou na Bystrickej cyklomagi-
strále. Miesto, kadiaľ vedie, je spojené
s históriou Kysúc, pretože práve tu
viedla trať železničky z Vychylovky,
ktorá zvážala drevo na pílu do Oščad-
nice.

Plastiky, ktoré budú zdobiť zastave-
nia krížovej cesty, len vznikajú, no my
sme mohli už teraz nahliadnuť do
dielne architekta a vidieť ich. 

Mnohé artefakty z našej minulosti
ostanú uchované v zastaveniach, ako
napríklad motyka ako symbol ľudskej
práce, reťaze, klince, podkovy ako
symboly tradičných zamestnaní. Na
vytvorenie XI. zastavenia – „Pána Je-
žiša pribíjajú na kríž“ – autor použil
klinec, ktorý sa zachoval ešte zo sta-
rého dreveného mosta cez Bystricu.

Krížová cesta bude lemovať chodní-
ček až hore k rozhľadni U Jantov,
ktorá sa začne stavať taktiež na jar.

Rozhľadňa sa stane miestom na 
oddych i stretávanie sa rodín. Z roz-
hľadne bude výhľad na celé mesto.
Bude ju vidieť aj z hlavnej cesty a bude
novým symbolom nášho mesta. Takto
sa spoja dva významné projekty pre
naše mesto: vyhliadková veža ako tu-
ristický cieľ a krížová cesta ako kres-
ťanský symbol a vyjadrenie viery,
ktorá na Kysuciach a samozrejme 
i v Krásne patrí medzi najdôležitejšie
hodnoty.

Nová krásňanská krížová cesta ako symbol viery 
i tradičného spôsobu života našich predkov

Pohľad do ateliéru Ing. Mikovčáka s výjavmi krásňanskej krížovej cesty

Dva pohľady na budúcu 
krásňanskú rozhľadňu U Jantov

Primátor i autor sôch pevne veria,
že sa dielo podarí už na najbližšiu
Veľkú noc.

Uvítanie najmenších občanov

Už sa tešíme na prvého občana Krásna v roku 2020  

Dňa 16. októbra sa uskutočnilo sláv-
nostné uvítanie detí do života za obdobie
jún – august 2019, na ktoré bolo pozva-
ných 13 chlapcov a 7 dievčat. Na uvítaní
vystúpili detí zo Základnej umeleckej
školy, ktoré vítali novorodeniatka hrou
na husliach, heligónkach a krásnym spe-
vom. Po skončení všetkých prítomných

srdečne privítal primátor mesta Ing.
Jozef Grapa. Vo svojom príhovore uvie-
dol: „Úloha rodiča je poslanie. Je to asi
tá najdôležitejšia a najzodpovednejšia
vec v živote. No zároveň je to povinnosť,
ktorej plnenie prinesie to najväčšie šťas-
tie. Keby sa ma Boh spýtal, ktorú časť ži-
vota by som chcel prežiť ešte raz, bez

váhania by som odpovedal, že roky, kedy
naše deti boli malé. Ale takáto možnosť,
samozrejme už nepríde. Preto si vážte
čas strávený s vašim dieťatkom, lebo ak
ho premeškáte, už sa nedá dobehnúť,“
povedal primátor mesta. Ako býva zvy-
kom, nechýbal ani pamätný zápis do kro-
niky mesta. 
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Honorovaný
dekan a rodák
Jozef Šuráb

oslávil v tomto
roku 80 rokov

Učiteľka a dlho-
ročná kronikárka
a autorka zápisov
v Pamätnej knihe
Emília Targošová
oslávila 70 rokov

Príroda bola pre človeka balzamom
na dušu i telo. Mnohí to vnímali ako sa-
mozrejmosť, podceňovali každodennú
všednosť krásy života, prírody. Dnes
čoraz nástojčivejšie voláme po ochrane
životného prostredia, po triedení komu-
nálneho odpadu, po obnove vodných
zdrojov... Odkiaľ začať? Sám od seba! To
bol hlavný dôvod, prečo sa ZŠ prihlásila
do Rozvojového projektu v regionálnom
školstve pod názvom Environprojekt
2019 financovaného z prostriedkov Mi-
nisterstva školstva SR a zriaďovateľa
Mesta Krásno.

Základná škola má pekné exteriérové
priestory, v ktorých sa donedávna nachá-
dzali staršie dreviny i alergény. Tie boli
nútení, vzhľadom na zdravie detí, odstrá-
niť. Vznikol nový priestor vhodný na 

vytvorenie školskej záhrady i oddychovej
zóny. Projekt je orientovaný na vybudo-
vanie Učiacej záhrady. Prostredníctvom
neho budú žiaci vedení k úcte k vlastnej
práci, k ochrane životného prostredia a
v neposlednom rade k zachovaniu prí-
rodného dedičstva. 

Deti s nadšením pripravovali prie-
story pre komposter i vyvýšené záhony,
ktoré v spolupráci s pedagógmi situovali
do vymedzeného priestoru. Spolu s pe-
dagógmi budú Učiacu sa záhradu využí-
vať v priebehu výchovno-vzdelávacieho
procesu v rôznych predmetoch a ich
zložkách. Skultivovaný priestor bude slú-
žiť i verejnosti, aby ho využívali spolu so
svojimi deťmi a viedli ich k tomu, ako sa
majú správať k prírode, ako ju chrániť 
a pohybovať sa v nej.

Poďakovanie patrí p. učiteľom Frišo-
vej, Masnicovi i Ondruškovi, v priebehu
realizovania celého projektu bol odbor-
nou radou i sponzorstvom nápomocný
Jozef Kurucár, majiteľ záhradníctva 
z Kysuckého Lieskovca.

V Základnej škole Mládežníckej vznikol nový priestor
pre školskú záhradu i oddychovú zónu pre žiakov

Program ERASMUS+ po-
skytuje príležitosti pre ľudí
pracujúcich v sektore škol-
ského vzdelávania, aby mohli
rozvíjať svoje odborné schop-
nosti a spolupracovať s 
partnermi v Európe. V mesia-
coch október a  november
2019 sa svojím projektom
traja učitelia anglického a ne-
meckého jazyka Základnej
školy, Mládežnícka 1343,
Krásno nad Kysucou zapojili
do európskeho programu

Erasmus plus podporovaného
a financovaného Európskou
úniou, ktorého cieľom je po-
môcť zvýšiť kvalitu výučby a
učenia od predškolského po
sekundárne vzdelávanie v ško-
lách celej Európy. Absolvova-
ním kurzov na Malte a v ne-
meckom Regensburgu mali
naši učitelia cudzích jazykov
možnosť oboznámiť sa s no-
vými metódami a trendmi vo
výučbe cudzích jazykov, nad-
viazať nové kontakty s  uči-

teľmi z iných európskych kra-
jín, vymeniť si svoje skúse-
nosti s výučbou cudzích jazy-
kov a  v neposlednom rade
zvýšiť svoje jazykové a profe-
sionálne zručnosti. 

Zapojením sa do tohto
programu sa našej škole po-
darilo splniť i cieľ európskeho
rozvoja školy, a to začlenenie
sa do siete moderných škôl,
ktoré sa svojou kvalitou vzde-
lávania dostávajú aj do pove-
domia európskeho spoločen-

stva. Pre úspešnosť tohto pro-
jektu plánujeme opätovné za-
pojenie sa aj do ďalšej výzvy
pre rok 2020 s cieľom zapojiť
i  ďalších učiteľov a  tým pri-
spieť k skvalitneniu vzdeláva-
nia na našej škole a  možnej
spolupráce s  partnerskými
školami z  iných európskych
krajín i v  rámci projektu 
eTwinning.

Mgr. Martina Kuljovská

Základná škola Mládežnícka sa dostáva 
do povedomia európskeho spoločenstva

Matrika
NOVeMBer – DeCeMBer

Noví spoluobčania
Oliver Patrik Năstase, Lucia Marcinová, Šimon Mekyňa,

Jakub Kopásek, Tereza Pápolová, Pavol Sokol, 
Viliam Vaško, Martin Ďurana, Tadeáš Tomčala, 

Terézia Jánošíková, Alex Brodňan

Povedali si áno
Jozef Hanulák a Pavlína Poláková, 

Stanislav Badžgoň a Mariana Kozáková, 
Marián Čimbora a Ivana Mäkká

Navždy nás opustili
Adela Mečárová, Alojz Chromiak, 
Daniela Buková, Vilma Kubalová

90 rokov
Mária Horniačiková

85 rokov
Františka Buková
Mária Čimborová

80 rokov
Irena Golasová

Jozefína Čimborová
Ľubomír Sýkora

Rudolf Zátek

75 rokov
Alžbeta Švábiková
Stanislav Kučera
Oľga Bieliková

Štefánia Trauerová
Ondrej Macura

Lýdia Lodňánková
Antonia Ďuranová

70 rokov
Ján Gašper

Emília Grigová
Anna Macurová

Mgr. Anna Šughová
Anna Kučeríková
Jaroslav Sihelník
Eva Zuzčáková
Pius Kormance

Oľga Kormancová
Martin Capek
Štefan Jakubec

Ivan Zátek

Jubilanti

Vedec 
a molekulárny 

biológ 
Ján Kormanec 

oslávil 60 rokov
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srdečne blahoželáme oslávencom a želáme veľa Božieho
požehnania, pevné zdravie, mnoho radosti v kruhu najbližších.

V základných školách v predvianočnom období sa tradičné koná
aj farebný týždeň, kedy je na každý deň predpísaná farba obleče-
nia, ktorá symbolizuje niečo vzácne, výnimočné, niečo čo stojí za
povšimnutie. Žiaci zo ZŠ Kalinov počas modrého dňa.

Svoje jubileum oslávili aj:

Hudobná skupina KOMA – speváčka Michaela Martyka-
nová, Eduard Koprna, Milan Hanečák a Rastislav Špilák sa zú-
častnili finále 35. ročníka hudobnej súťaže Košický zlatý
poklad dňa 16. novembra 2019 v Košiciach. Prenos z podujatia
vysielala RTVS a Rádio Slovensko. 

Interpretáciou skladby „Povedzme, že ty a ja,“ si získali
sympatie a uznanie publika a zástupcov z mediálneho prie-
storu. Skladba bude zaradená do slovenského rádiového vysie-
lania. „Povedzme, že ty a ja“ je aj titulný názov nového CD
kapely KOMA, ktoré je k dispozícii od polovice decembra
2019, obsahuje sedem piesní, z toho päť autorských v sloven-
skom jazyku. Dá sa zakúpiť aj v mestskej knižnici.

Bližšie informácie: facebook.com/kapelaKOMA, insta-
gram.com/komaslovakia.

Titulná pieseň z nového CD kapely KOMA sa bude
hrať v rádiách

Farebný týždeň na základných školách
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Dňa 9. novembra 2019 sa konalo fi-
nále mladších žiakov vo vzpieraní. Záro-
veň sa uskutočnil aj turnaj O pohár
primátora mesta Krásna, ktorý celú
súťaž otvoril príhovorom.

Do finále postúpilo len päť z dvanás-
tich družstiev: Krásno nad Kysucou A,
Družstevná pri Hornáde, Krásno nad Ky-
sucou B, Trenčín a Senica. Súťažilo sa 
v dvoch skupinách. V prvej skupine sa
predstavilo družstvo B, ktorý reprezento-
val Jakub Rábik, Viktória Madajová,
Braňo Adámek a Dominik Jedinák. Druž-
stvo vybojovalo 1200,8462 sin.b. Tento
výkon stačil, aby sme udržali 3. miesto. 

Družstvo A štartovalo v druhej sku-
pine. Po troch kolách sme boli na 
1. mieste. Reprezentovali Miroslav Škro-
bian, ktorý bol najlepší pretekár celej sú-
ťaže a spravil 406,1667 sin.b. Maslík
Radovan podal druhý najlepší výkon
družstva 352,3036 sin.b. Ďurčan Marko
sa postaral o tretí najlepší výkon
344,9472 sin.b. a Nekoranec René pre
družstvo vybojoval 327,1667 sin.b. Prvý-
krát v histórii vzpierania z jedného druž-
stva súťažili vo finále a ešte sa umiestnili
na 1. a 3. mieste. Patrí im veľké poďako-
vanie, ale aj skvelým rodičom, ktorí boli
podporiť svoje deti.

Celkové poradie družstiev:
1. Krásno nad Kys. A 5475,2847 b.
2. Družstevná pri Horn. 5070,7452 b.
3. Krásno nad Kys. B 4463,5830 b.
4. Senica 4448,6754 b.
5. Trenčín 4388,0432 b. 

V súťaži O pohár primátora mesta sa
hodnotili výkony pretekárov iba finálo-
vého kola. Družstvo A vyhralo celý 
turnaj a Krásno B skončilo na štvrtom
mieste. 

Finále ligy mladších žiakov vo vzpieraní

Bezplatné verejné korčuľovanie pre občanov
mesta v MM aréne

Mesto Krásno nad Kysucou a hokejová MM aréna
pozývajú občanom mesta Krásno nad Kysucou na
bezplatné verejné korčuľovanie každú stredu od 1. no-
vembra do 31. decembra 2019, v čase od 15:30 hod. –
16:30 hod. 

Stačí, ak sa pri vstupe preukážete občianskym preukazom,
kartičkou poistenca, alebo iným akceptovateľným dokladom,
na ktorom je uvedená vaša adresa trvalého bydliska. UPOZOR-
NENIE: dňa 25. 12. 2019 – Prvý sviatok vianočný sa verejné
korčuľovanie neuskutoční!

Počas verejného korčuľovania bude na ľadovej ploche za-
bezpečený dozor a zdravotná služba. Možnosť požičania 
korčuli na mieste. Veríme, že si s radosťou nájdete cestu na
krásňanský zimný štadión a využijete túto možnosť.
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Druhú novembrovú nedeľu 2019 sa uskutočnil v poradí už 36.
ročník cestného behu Krásňanská desiatka, ktorá odštartovala vý-
strelom zo stredovekého dela z historického spolku sv. Šebastiána.
Historický spolok má sídlo v našom meste a členovia vyrobili naj-
väčšie delo na Slovensku. V tento deň bolo zároveň aj prvé krás-
ňanské delo odprezentované a primátor ho pokropil medovinou.

Počasie nám síce neprialo, ale našťastie sa nestali žiadne úrazy
ani nepredvídané udalosti, a tak nič nebránilo skvelému športovému
zážitku. S napätím sme sledovali, či sa tento rok podarí konečne
prekonať rekord s časom 0:30:52. Na štartovaciu čiaru preteku sa
postavilo 185 bežcov. Celkovým víťazom v zložení mužov a žien sa
stal Marek Krišica s výsledným časom 0:34:56,5, ktorý reprezentoval
bežecký klub Jablunkov.

Tento rok nechýbala ani kategória najrýchlejších Krásňanov,
ktorí úspešne reprezentujú TJ Tatran Krásno nad Kysucou, za čo
im patrí naše poďakovanie.

Najlepšie umiestnení Krásňania:
Kategória ženy:
1. Hudeková Andrea 0:51:29,0
2. Cvenčeková Soňa 0:54:14,4
3. Mikulová Miroslava 0:56:01,0

Zároveň sa konal v poradí už 7. ročník Krásňanskej Mini de-
siatky, ktorú organizovala Základná škola Krásno nad Kysucou.

37. ročník Krásňanskej desiatky sa uskutoční dňa 8. novembra
2020.

Najstarší pretek v meste Krásňanská desiatka
mal opäť vysokú účasť

Kategória muži:
1. Drahňák Ján 0:38:39,9
2. Podolák Marián 0:40:41,5
3. Kormanec Vladimír 0:40:53,9



Od Ondreja do Vianoc...
Vianočné zvyky v Krásne

Katarína advent zaväzuje, svätý 
Ondrej ho potvrdzuje  Od prvej ne-
dele po Ondrejovi do VIanoc sa začína 
advent. V tomto čase sa nesmeli konať
zábavy a radovánky, všetko stíchlo. 
V tichu si ľudia premietali celý rok 
a snažili sa naprávať krivdy, vracali
sa požičané veci. Na konci roka
akoby sa čas zastavoval a človek pri-
pravoval na niečo veľké a jedinečné.
Okrem kresťanských zvykov však do
tohto obdobia preniklo aj veľa pohan-
ských tradícií a povier, ktorým naši
predkovia verili alebo chceli veriť. 

Povery na Luciu  Na Luciu sa ne-
smelo šiť, ani párať a ani prať. Nesmelo
sa nič požičať z domu, aby sa statku 
neublížilo a ponatierali sa kľučky, aby
strigy obchádzali dom. Na Luciu sa vraj
vyrábal stolček z deviatich druhov dreva,
kto sa naň posadil, uvidel strigy z dediny 
a okolia. Dievky, keď sa chceli vydať, há-
dzali papuče, keď sa papuča obrátila
špičkou von, dievka sa vydala, ak pätou,
ostala doma. 

Štedrý deň našich predkov  V tento
deň gazdiná zavčas rána upiekla chlieb
na večer. Počas dňa sa nesmelo jesť, do-
držiaval sa prísny pôst. Hovorilo sa na
Viliju (Štedrý deň) deti bijú. A kto do-
stane na Viliju, budú ho biť celý rok. Deti
sa bitky báli, a tak radšej poslúchali. Na
Štedrý deň sa nesmelo nič dávať z domu
preč, verili, že to prinesie nešťastie. Do
domu mohol vojsť len mužský potomok,
nie žena. Pred večerou dievky pozame-
tali a vyniesli smeti na hnoj. Kde zaštekal
pes, tam sa mala dievka vydať, kde po-
čula buchnúť, tam mala prísť smrť.

Slávnostne sa prestieral stôl. Na stôl sa
dával prázdny tanier aj pre zosnulých 
z rodiny. Zo steny bol zavesený strom-
ček, ktorý zdobili jablká, orechy a sa-
lónky, v ktorých bola kôrka chleba,
orechy či kocka cukru. Až omnoho ne-
skôr to boli ľadové cukríky. Všetko veľmi
vzdialené dnešným maškrtám. Štedrá ve-
čera sa začínala modlitbou Otčenáš,
Zdravas Mária a Sláva a modlitbou: Ďa-
kujem Ti, Bože za tieto dary, ktoré z Tvo-
jej štedrosti požívať budeme. Prekrojilo
sa jablko, ak zbadali hviezdu z jadierok
a zdravé jadierka, verili, že budú celý rok
zdraví. Potom jedli oblátku s medom.

Dávali si krížik na čelo, aby boli sladkí
celý rok. Jedlo na stole bolo rôzne v čas-
tiach Krásna, nebolo úplne presne do-
držiavané. Členky Folklórnej skupiny
Vrabčiar si spomínajú na Ježiškovu ka-
šičku, čo bola krupicová kaša. Jedla sa
polievka pripravené z fazule, hrachu,
hrušiek a sušených sliviek. Niekde mali
rybaciu polievku alebo kapustnicu. Tra-
dičným jedlom boli aj zemiaky s mlie-
kom, ktoré jedli z jednej misy spoločne.
Podľa šikovnosti stravníkov sa najedli,
kto pomalšie jedol, dostal menej jedla.
Niekedy z takejto misy jedlo aj 15 ľudí.
Jedávala sa aj ryba a šalát, čo je jedlo
dnešných Vianoc. Upečené mali chutné
koláče. Z každého jedla sa časť odložila
pod stôl pre statok a pod stolom boli aj
zemiaky a zbožie. 

Po jedla sa obdorúvali, no boli to
veľmi skromné darčeky. Niekdy po-
nožky, rukavice, bábiky z látky, to čo si
sami dokázali urobiť v skromných pod-
mienkach. Mladšie deti vždy dedili
veci po starších a požičiavali si navzá-
jom. Nemali nadbytku a zbytočných
vecí, vždy len to, čo potrebovali k ži-
votu. 

Počas chladných dní sa hrávali 
s fazuľkami, kde biele boli ovečky a

2 čierne vlkovia, hra sa volala šachov-
nica. No najradšej trávili čas vonku, 

v snehu na saniach, sánkovačkách, robili
kopce zo snehu, niektorí sa lyžovali. Lyže
boli vyrobené z dosiek z plota a remien-
kami sa prichytili o nohy. 

Štedrý deň sa končil spievaním, cho-
dilo sa do každej chalupy a potom 
spoločne išli na Polnočnú svätú omšu. 
Z Polnočnej omše sa bežali umyť 
s peniazmi, aby boli bohatí. 

Na Božie narodenie  Nesmelo sa
chodiť po domoch. Niekde sa stretávali
na ľade a hľadali rybu, kto ju uvidel, mal
byť zdravý po celý rok. Teda zdravý ako
ryba. V tento deň sa nemuselo nič robiť,
ani česať, ani upratovať postele, ani za-
metať, muselo sa byť potichšie, aby ne-
zobudili narodené Jezuliatko. 

Na Štefana  Chodilo sa na polazy,
teda po vinšovaní a chodili len muži. 
Za vinšovanie dostávali peniaze a chlieb,
aby na statku bolo hojnosti. 

Naši predkovia počas zimného obdobia trávili čas hlavne domácimi prácami, keďže na poli už boli práce ukončené. Mali viac času
na seba navzájom a stretávali sa so susedmi. Svoj čas venovali aj duchovnej stránke a prípravovali sa na príchod narodenia malého
Ježiška... (Foto: Tradičné vianočné ozdoby, ktoré vyrobili pre misijný jarmok krásňanské deti a ich rodičia)

Článok vznikol v spolupráci s členmi Folklórnej skupiny Vrabčiar, ktorí udržiavajú
naše tradície a zvyky. „Vrabčiari“ na záver vinšujú: „Aj keď sa Kristus narodil pred
vyše 2000 rokmi, môže sa dnes narodiť aj v Tvojom srdci. Možno Jozef s Máriou klope
aj na Tvoje dvere. Nájdeš miesto vo svojom dome pre tých, ktorí túžia po láske? Nech
novonarodený Kristus naplní Tvoje srdce radosťou a pokojom. Nech zmiznú v ňom
všetky smútky, bolesti, trápenia a žiale. Nech vládne v Tvojej rodine jednota a láska.“


