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Vianočné spomienky v nás

V tomto čísle nájdete:

Svätý Mikuláš potešil deti,
sladké balíčky roznášal
po celom meste

Milí spoluobčania,
o niekoľko dní oslávime najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce. V tomto čase
zvykneme hodnotiť končiaci sa rok, ale
aj spomínať.
Som veľmi rád, že sme spoločne
dokázali aj v roku 2020 rozvíjať naše
mesto. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomuto rozvoju, tým všetkým,
ktorí pomáhali v zložitej situácii, v akej
sme sa všetci ocitli.
V čase adventu, keď sme sa trochu
stíšili, naše myšlienky možno častejšie
ako inokedy zablúdia aj do spomienok.
Na detstvo, na našich blízkych, rodinu,
priateľov, mnohokrát na tých, ktorí už
nie sú medzi nami. Im patria spomienky
i tiché modlitby. Vianočné spomienky
zobrazujú príbeh nášho detstva – keď sa zišla celá rodina, s očakávaním
a radosťou, aj keď častokrát poskromne, sme sa nevedeli dočkať jednoduchých
darčekov, štedrej večere, voňavých koláčov, ale aj koledníkov a polnočnej.
Narodený Ježiško v jasličkách v nás vzbudzoval neuveriteľnú radosť a nehu.
Plní takýchto pocitov sme prežívali Vianoce nášho detstva.
Milí Krásňania, zo srdca Vám želám, aby ste tieto Vianoce 2020 prežili
v rovnakej radosti, veselosti, ale predovšetkým v zdraví a vzájomnej blízkosti.
S úctou a vďakou

Nové ihrisko
pre deti v Zákysučí

Kostol v Kalinove
má 20 rokov

Náš tradičný kalendár
do každej domácnosti

Jozef Grapa, primátor

Moje najobľúbenejšie
miesto v Krásne – anketa
s poslancami MZ
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Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle
Dnes naše mesto dýcha tou pravou
vianočnou náladou
Vianoce začínajú v našom meste už na
Ondreja. Na sviatok patróna nášho farského
kostola bývajú Svätoondrejské hody. Tohto
roku sa konať nemohli, ale všetci sme sa mohli
tešiť z bohatej vianočnej výzdoby ulíc
a námestí, ktorá sa rozsvietila už zakrátko.
Deň pred Ondrejom, na prvú adventnú
nedeľu, ktorá tento rok pripadla na 29. novembra, požehnal adventný veniec pred mestským úradom pán dekan a rozsvietili sme
prvú adventnú sviecu. Už začiatkom adventu
bolo cítiť blízkosť Vianoc, čo umocňovalo aj
pravé zimné počasie so snehovou nádielkou.
Farský kostol, mestský úrad aj kostol v Kalinove zdobí rozsvietený vianočný strom.
Aj mnohí naši občania si svoje príbytky
krásne vyzdobili, čím sme spoločne vytvorili
neopakovateľnú atmosféru Vianoc.

Mestský úrad do odvolania
zatvorený

Mesto seniorom na
tohtoročné Vianoce

Oznamujeme občanom, že z dôvodu dodržiavania preventívnych opatrení,
predchádzania a zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 je Mestský
úrad v Krásne nad Kysucou zatvorený do odvolania.
V prípade pohrebov a iných neodkladných záležitostí volajte na telefónne číslo 041/43 08 926. Ďakujeme za pochopenie.

Milí naši seniori, pripravili sme pre Vás
darček v podobe vitamínového balíčku.
Z dôvodu pandémie a opatrení s tým súvisiacich sa podarilo rozdať len polovicu balíčkov a druhá časť vianočných balíčkov
pre seniorov ešte čaká v meskej knižnici.
Keď to bude možné si ich vyzdvihnite.
Všetkým prajeme požehnené a radostné
Vianoce.
Vedenie mesta
Krásna nad Kysucou

Poruchy verejného osvetlenia,
mestského rozhlasu hláste na:
Poruchy vodovodu a kanalizácie hláste na:
Poruchy dodávky elektrickej energie hláste na:
Poruchy dodávky plynu hláste na:

0918 569 712
041/70 71 729
0800 159 000
0850 111 727
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Svätý Mikuláš prišiel medzi deti
V decembri akoby sa roztrhlo vrece
so sviatkami. Mesiac december určite
patrí medzi najradostnejšie. Už na jeho
začiatku prichádza Mikuláš s bielou

bradou a rozdáva deťom darčeky. Potom chodia do bielych závojov zahalené Lucie, aby povymetali zlých
duchov z príbytkov ľudí. Napokon nastávajú neopakovateľné vianočné
sviatky – obdobie lásky, pokoja a radosti. Vzdávame chválu a slávu narodenému Ježiškovi. Sú to chvíle strávené
doma, v rodinnej atmosfére. Ťažko sa
im niečo vyrovná.

ich už čakali rodičia so svojimi deťmi.
Každé dieťa, ktoré prišlo na stretnutie
s Mikulášom a jeho spoločníkmi, dostalo pekný balíček s lákavými sladkosťami. Počasie bolo úžasné, po celý
deň svietilo slnko. Možno chýbalo iba
trochu napadaného snehu, aby bol
mikulášsky sviatok čo najdokonalejším...
Mikuláš na záprahu prešiel celým
mestom. Darčeky začal rozdávať najskôr v miestnej časti Kalinov, potom
sa zastavil pri zdravotnom stredisku.
Pokračoval okolo sídliska Struhy, po
Ulici 1. mája a Ulici 9. mája, až sa dostal
pred mestský úrad. Deti ho všade nadšene vítali. V ich očkách bolo vidieť
zvedavosť a potešenie. Tie najmenšie
ho videli prvýkrát a, veru, niektoré sa
ho aj trochu báli. No darček a pekné
slovo aj teraz urobili svoje.
Mikuláš skončil svoju púť v popoNa jeho príchod sa tešia najmä deti, ludňajších hodinách. To už navštívil aj
lebo vedia, že ich má rád a že má pre odľahlé mestské časti – Zákysučie, none pripravené balíčky. Naše ratolesti vostavby pri Staničnej ulici a Blažkov.
však tentoraz nevítal, ako to býva zvy- Na námestí pri kultúrnom dome spolu
kom, na námestí pred kultúrnym s primátorom mesta Jozefom Grapom
domom, ale cestoval po meste na rozžal vianočný strom. Bude svietiť pozáprahu. Boli to ozdobené sane, ktoré čas dlhého vianočného obdobia a priťahal pár koníkov. S Mikulášom cesto- nášať obyvateľom mesta ďalšie poteševali aj dvaja anjeli a čert. Zastavovali nie.
LH
sa na jednotlivých uliciach mesta, kde
Aj napriek sťaženým podmienkam
kvôli pretrvávajúcej pandémii, ktorú
priniesol koronavírus, chodil v našom
meste Mikuláš v sobotu 5. decembra.
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Podarilo sa pomôcť skoro 70 rodinám
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Aktuálne: Nové detské ihrisko v Zákysučí

Po roku sa v meste Krásno v predajni Tesco opäť konala zbierka trvanlivých potravín a drogérie. Išlo o pomoc ľuďom,
ktorí v predvianočnom čase žijú v podmienkach núdze. Už tretíkrát sa táto zbierka zorganizovala v spolupráci s Diecéznou
charitou a zapojili sa aj dobrovoľníci. V piatok 20. novembra 2020 obyvatelia Krásna mohli zakúpené potraviny a drogériu
venovať dobrovoľníkom v predajni Tesco. Potraviny sa potom rozdeľovali a rozvážali do rodín. Vďaka veľkorysosti našich
obyvateľov sa pre krásňanské rodiny vyzbierali potraviny a drogéria za 2 987,04 Eur.

8 000 Eur a mesto dofinancovalo
2 628 Eur zo svojho rozpočtu.
„Potešil ma prístup rodičov, ktorí tu
bývajú a ich poďakovanie za výstavbu
ihriska, čo ma zaväzuje k tomu, že ešte
v tomto roku, ak to stihneme, alebo na
budúcu jar upravíme okolie ihriska
a umiestnime lavičky na oddych pre
dozerajúcich rodičov. Vážim si, keď ľudia vedia poďakovať a nielen hľadať
chyby. V budúcom roku plánujeme
postaviť ešte jedno moderné ihrisko
v niektorej mestskej časti. Viem, že
ihrisko nemôže byť pri každom bytovom dome, na každej ulici, ale snažíme
sa ich rozmiestniť tak, aby nebola medzi nimi príliš veľká vzdialenosť a boli
dostupné pre všetky deti v našom
meste,” dodal primátor.

Nové detské ihrisko na sídlisku Zákysučie.
Pri organizácii zbierky pomáhali dobrovoľníci, dekan Marian Vojtek i kaplán Michal Tichý.

Vo farskom pastoračnom centre sa triedili darované potraviny.

Do potravinovej zbierky sa zapojili aj dobrovoľní hasiči.

Zriadili sme mobilné odberové miesto
Mesto Krásno nad Kysucou oznamuje, že od 14. decembra 2020 začína na námestí pred kultúrnym domom pracovať Mobilné odberné miesto na testovanie
antigénovými testami na ochorenie Covid-19.
Prevádzkovateľom mobilného odberného miesta
je spoločnosť DZS, s. r. o.

Mobilné odberné miesto je otvorené
v pracovných dňoch od 10. do 18. hodiny.
Záujemcovia o testovanie si so sebou donesú občiansky preukaz. Vyšetrenie je zdarma.

Náklady na preventívne opatrenia
v rámci Covid-19 stoja mesto Krásno
nad Kysucou nemalé finančné prostriedky. Nákup dezinfekcie, ochranných pomôcok či náklady na celoplošné testovanie 1. a 2. kola, ktoré
predstavujú niekoľko desiatok tisíc Eur,
nám ešte neboli refundované.
V meste sa však život nemôže zastaviť. Počas pandémie sme zrealizovali
menšie i väčšie investičné akcie – výstavbu vyhliadkovej veže, kalvárie,
chodníka k MM aréne, autobusové zastávky a pokračujeme i v týchto dňoch.
„Veľa vecí sa nám podarilo uhradiť
vďaka dobrému hospodáreniu mesta z
minulých rokov, ale i novým projektom, ktoré prispeli jednotlivými programami z ministerstiev SR alebo z
fondov EÚ. Najnovším projektom je
detské ihrisko na sídlisku Zákysučie,
ktoré je síce najmladšie, ale počtom by-

tových domov už prerástlo aj tie staršie.
Stojí tu dvanásť bytových a niekoľko
stoviek rodiných domov. Vďaka podpore z Úradu vlády SR sme uspeli
s projektom „Detské ihrisko – správny
smer k rozvoju zdravia”. Pôvodné
ihrisko, ktoré bolo zrekonštruované
a predtým slúžilo v inej mestskej časti,
už doslúžilo,” povedal Jozef Grapa.
Práve tu, na rovnakom mieste, vyrástlo nové, moderné ihrisko s viacerými hracími prvkami – pieskovisko,
preliezací tunel stonožka, dvojmiestna
reťazová hojdačka, preklápacia a hojdačka na pružine, detský kolotoč a obľúbený domček so šmýkľavkou. Použitý
material hracích prvkov je kvalitný
a odolný voči poveternostným vplyvom.
Na základe výzvy z Úradu vlády Slovenskej republiky sme získali na
ihrisko finančné prostriedky vo výške

Separovaný zber január, február 2021
Blažkov, Zákysučie:

Krásno:

Kalinov:

11. 1.
25. 1.
8. 2.
22. 2.

12. 1.
26. 1.
9. 2.
23. 2.

13. 1.
27. 1.
10. 2.
24. 2.
w w w. m e s to k ra s n o. s k
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Kaleidoskop

2020

Počet obyvateľov ku koncu roku 2019 bol 6728 a 12. januára 2020 pribudla prvá občianka.
Po novom roku sme vhupli do riešenia problémov s dopravou, hrozil kolaps na Kysuciach, a tak bolo potrebné
vyvolať rokovanie o rozbehnutí stavby diaľnice D3.
Ešte predtým, ako vypukla korona, sme stihli niekoľko
podujatí – 11. januára ľudovú veselicu s folklórnou skupinou
Vrabčiar, 29. januára stretnutie so seniormi a výstavu fotografií Rudolfa Kuljovského. Vo februári sme v podujatiach
pokračovali a otvorili sme unikátnu výstavu diel Vincenta
Hložníka.

Na konci januára sme spolu so starostom obce Zborov
Jurajom Hlavatým navštívili Mons. Ľudovíta Balážiho
v jeho rodisku Cabaj-Čápore. Žiaľ, táto návšteva bola
posledná.
V prvej polovici marca nás zasiahla pandémia COVID19 a náš život sa zmenil. Najčastejšie skloňovaným slovom
sa stal koronavírus, krízový štáb a preventívne opatrenia.
Ale život musel ísť ďalej. Napriek korone a obmedzeniam
pokračovala výstavba kanalizácie. Stavba, ktorá síce mnohých obmedzuje, ale je veľmi potrebná a pokračuje aj
v týchto dňoch.

Krásňan
Veľký záujem vzbudil aj začiatok stavby rozhľadne, do
ktorej sme sa pustili na prelome marec – apríl.
Napriek nepriaznivým okolnostiam sme urobili prácu,
ktorej výsledky boli čoskoro viditeľné: rekonštrukcia
a údržba športovísk, oprava strechy na kultúrnom dome,
zrekonštruovali sme zberný dvor, opravili a vyasfaltovali
sa cesty po kanalizácii, začali sme s rekonštrukciou a teda
aj záchranou bunkra z 2. svetovej vojny na Kysuckej
cyklotrase. Pre budúce generácie sme vo vyhliadkovej veži
nechali odkaz. Do časovej schránky sme vložili aktuálne
číslo novín, aktuálny pohľad na mesto i rúško ako symbol
tohto roka. Dostavali sme tribúnu k futbalovému ihrisku
s umelou trávou.
Dni mesta a 695. výročie prvej písomnej zmienky sme
oslávili netradične, tak ako to na začiatku roka nikto nečakal
– v prvý deň bola spomienka na boje druhej svetovej vojny
na lúke pri Bystrickej cyklotrase a druhý deň sa konala
sv. omša v prírode. Na jej konci bola požehnaná a otvorená
nová rozhľadňa – koncom augusta. Pri pohľade z najvyššieho poschodia rozhľadne sa naskytol pohľad na územie,
ktoré kedysi, takmer pred 700 rokmi patrilo Krásnu. Zhodli
sme sa, že je to rozhľadňa, z ktorej vidno históriu Krásna.
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O dva týždne sme s veľkou radosťou absolvovali prvú púť
po krížovej ceste.
V septembri sa skončila tzv. Tour de Krásno, kaplnkové
sv. omše, ktoré začali už v júni.
Ani športové podujatia z nášho života nezmizli. Konal
sa Krásňanský polmaratón, Goral man a Turistický pochod
osadami.
V septembri sme otvorili aj nový školský rok.
Popri každodennej práci a starosti o chod mesta sme
museli v októbri sústrediť energiu i prostriedky na celoplošné testovanie na COVID-19, ktoré sa konalo na celom
Slovensku. Vytvorili sme 6 odberných miest v našom meste
s tímom odborníkov a zdravotníkov.
K estetickému vzhľadu mesta prispelo aj dobudovanie
a vymenenie autobusových zastávok v jednotnom modernom štýle a bol skolaudovaný zrekonštruovaný zberný dvor.
Aj keď naše mesto nemôže žiť podujatiami, v decembri
je už celé mesto vianočne vyzdobené, konal sa netradičný
Mikuláš, ktorý chodil za deťmi po celom meste.
Na konci roka sme vydali tradičný kalendár do každej
domácnosti „Kalendár 2021 – 20 rokov mestom“.
Taký bol „v kocke“ rok 2020 v našom meste.
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On-line medzinárodná konferencia, na ktorej náš
primátor prezentoval skúsenosti s riadením
a rozvíjaním mesta
Ministerstvo zahraničných vecí SR a veľvyslanec na Ukrajine Marek Šafin na základe získaných informácií o našom meste požiadali primátora mesta Ing. Jozefa Grapu,
aby prostredníctvom videokonferencie sprostredkoval
svoje skúsenosti s progresívnym riadením a rozvojom
mesta.
Videokonferencia sa uskutočnila dňa 26. novembra. Prejavilo o ňu záujem až 100 ukrajinských samospráv. Do online fóra sa zapojilo okrem zástupcov ukrajinských miestnych samospráv aj vedenie štátnych organizácií
a slovenského veľvyslanectva na Ukrajine.
Kľúč k úspešnému riadeniu obcí je medzinárodným projektom, kde sa odovzdávajú vlastné skúsenosti získané cieľavedomou činnosťou ostatným regiónom úspešných miest
v rámci Európy. Aktuálnou témou bol i postup samosprávy
v rámci fungovania štátu.
Hlavným speakrom skoro 2-hodinovej konferencie bol
primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, ktorý
sa podelil so svojim know-how pri expanzii mesta a riešení
problémov v samospráve.
„Pre mesto, ale i pre mňa osobne to je veľká česť, že
označili práve nás za úspešné mesto, ktoré môže zdieľať
svoje skúsenosti z riadenia samosprávy i v zahraničí.
V rámci prezentácie mesta som priblížil jeho históriu, ale
najmä rozvoj za posledných 10 rokov, ďalej skúsenosti
s financovaním mesta a prípravu investičných akcií. Som
hrdý na to, že naše malé mesto, v ktorom žije cca 7 000
občanov, môže poradiť a posunúť skúsenosti oveľa väčším
mestám.
Pozvanie do online konferencie prispieva k dobrému
imidžu nášho mesta nielen na Slovensku, ale i v zahraničí.
To, že oslovili práve nás, je presvedčivým argumentom, že
informácie prostredníctvom rôznych tokov štátnych organizácii sa dostali až do zahraničia. Táto konferencia nie
je jediná na medzinárodnej úrovni. V rámci V-4 som prezentoval tiež skúsenosti získané s riadením samosprávy,
čím sa dostávame do povedomia Európy.
Dúfam, že propagácia mesta pozitívne ovplyvní rozvoj
turizmu, ale i získavanie nových investícií. Teší ma, že
Krásňania sa môžu stretnúť s kladným názorom na fungovanie našej samosprávy aj za hranicami nášho štátu,“
uviedol náš primátor.
Video, v ktorom zdieľa svoje dojmy z podujatia pán veľvyslanec Marek Šafin, nájdete tu:
www.facebook.com/ULEADwithEurope/videos/918753088531702

K prezentácii boli použité aj tieto obrazové
slidy, ktoré hovorili o fungovaní nášho mesta
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„Moje obľúbené miesto v Krásne nad Kysucou“,
jesenná fotosúťaž i anketa s poslancami
Do našej jesennej fotosúťaže s názvom Moje obľúbené miesto v Krásne sa zapojilo 15 fotografov. Babie leto vyfarbilo
Krásno do farebných odtieňov a všetko vyzeralo poetickejšie. Na fotografiách sú Vaše najkrajšie a najobľúbenejšie miesta.
Často ste fotografovali cyklotrasu, prírodu a vyhliadkovú vežu. mnohí ste poslali viac ako jednu fotografiu, tak sme
urobili výber z nich a vybrali sme päť NAJ fotografií, ktoré aj oceníme. Autorom ocenených fotografií pošleme správu,
kde si budú môcť vyzdvihnúť cenu. Ostatné fotografie, ktoré sa do fotosúťaže zapojili nájdete na poslednej strane.

ia
Dada Kuljovská – ocenená fotograf

Soňa Drábová

ia
Lenka Drahňaková – ocenená fotograf

Opýtali sme sa poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré je ich
obľúbené miesto a kam radi chodievajú
Jaroslav Pagáč,
zástupca primátora:
„Moje rodisko, moja dedovizeň je
U Lastovicov. Trávim tam stále veľa
času. Na Heľove je prameň pitnej
vody, stretávali sa tam osadníci a tam
sme ako deti chodili po vodu.“

Marcel Seko:
„Nám s rodinou sa v Krásne nad Kysucou najviac páči osada u Lastovicov. Tu si môžete s rodinou vychutnávať krásny výhľad na celé mesto
s úžasnou scenériou prírody. Oddýchnuť a načerpať energiu z krásneho prostredia a ticha, kde nepočujete cinkanie smartfónu :), ale iba
pasúce ovečky.“

Milan Jesenský:
„Narodil som sa v Krásne nad Kysucou a celý život bývam v Krásne.
Cítim sa tu všade doma a šťastne.
Jednoducho, je tu krásne.“

Miroslav Škrobian:
„Moje najobľúbenejšie miesto je činkáreň, lebo tam chodím každý deň.
Chodím tam už 30 rokov. A z prírodných miest je to Gašov, odkiaľ pochádzajú moji predkovia.“

Miloš Lastovica:
„Mojím najobľúbenejším miestom
pre mňa je futbalový štadión. Bývam
blízko ihriska a celý život som strávil
na štadióne, tak preto. Radi chodíme
s rodinou, ženou a deťmi si zahrať aj
bowling!“

Oľga Šumská Lastovicová:
„Ja rada chodím do Gavlasa a do
Šustkov. Je tam krásny výhľad na
mesto a krásna príroda. To je moje
obľúbené miesto.“
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Jozef Mozol:
„Moje obľúbené miesto v Krásne je
cyklotrasa vedúca do Bystrickej doliny. Pre mňa toto miesto spája
ideálne podmienky na šport aj relax.
Pravidelne tu behám a chodím na
prechádzky. Najviac sa mi páči celková scenéria miesta.“

Vojtech Buchta:
„Krásno je pre mňa celé pekné, ale
zaujal ma pohľad z vyhliadkovej veže
na mesto, kostol a rieku Kysucu. Je
to úžasné, keď sa môžem na svoje
rodné mesto pozrieť z výšky.“

Marta Jozefíková:
„Žijem v Krásne nad Kysucou celý
svoj život a nikdy som nerozmýšlala
nad tým, prečo. Študovala som v Bratislave, dokonca sme tam žili aj s rodinou nejaký čas, no keď prišla tá
chvíľa rozhodnúť sa, čo ďalej, neváhali
sme ani chvíľku a vrátili sme sa domov do Krásna.
Je tu skutočne veľa pekných miest na relax. Veď všetci
naši priatelia a známi, ktorí nás navštevujú, nám naše
Krásno závidia. Najmä jeho polohu medzi horami
a malebnými kopcami. A musím povedať, že sme ich
s rodinou prešli všetky. Mne je však najbližšia osada
U Janta. Narodil sa tam a žil môj otec, moji starí rodičia
a medzi najkrajšie spomienky môjho detstva patria
chvíle, ktoré som tam zažila. Či to už bolo v lete cez
prázdniny, alebo v zime na návšteve u babky a dedka,
ktorú sme vždy spojili so sánkovačkou. Z tejto osady
sa dá ľahko dostať dole do Vlčova alebo hore do Grapy
a vidieť odtiaľ na celé Krásno.
Vždy keď sa tam teraz vyberieme na prechádzku, spomínam si na to, ako sme v lete pomáhali babke na poli
a pásli sme kravy. Dedko mal aj koňa a neraz nás na
ňom povozil. Chodili sme pomáhať mútiť mlieko
a babka nám k nemu napiekla polesníky. Sú to jedny
z najkrajších chvíľ môjho detstva, a preto bude Jantov
pre mňa vždy tá najkrajšia časť Krásna. Dnes si prechádzku do Janta spájame aj so zastavením sa na krížovej ceste a posedením pri novej rozhľadni. Aj keď je
táto cesta už pre nás mnohých náročná, dúfam, že ešte
dlho tam budem môcť chodiť a tešiť sa z tej krásy
okolo.“

Martin Ondruška:
„Nie som rodákom z Krásna nad Kysucou. Narodil som sa a žil v Čadci
a až po štúdiu na vysokej škole som
sa sem presťahoval. Moje kroky tu
však smerovali už od detstva, pretože
tu mám svoje korene a s nimi súvisí
aj moje obľúbené miesto. Je ním
osada U Jantov. Odtiaľto pochádzal môj dedo – Martin
Švábik, po ktorom nesiem meno. Na obraz, ktorý sa
mi vynára nikdy nezabudnem – je to obraz nedotknutej
prírody, pracovitých ľudí, ich príbytkov a pasúceho sa
dobytka, roztrúseného po okolitých lúkach. Vždy, keď
sme tam s dedom šli, museli moje, vtedy ešte malé,
nôžky prekonať kus cesty. Veru, bolo to veľmi ďaleko.
Ľudia museli denno-denne prejsť veľkú vzdialenosť,
keď išli za prácou, alebo do centra, vtedy ešte dediny
Krásna. Ako pamiatka na pôvodných obyvateľov je na
začiatku osady pripevnený na strome svätý obraz, pri
ktorom je drevená lavička a na hrebeni pri domoch sa
nachádza kamenný kríž. Príroda je tu však stále krásna,
je tu množstvo starých stromov a nádherný výhľad do
doliny, v ktorej však oproti minulosti stavebný rozvoj
značne pokročil. Roky ubiehajú, no napriek tomu sa
tam rád vraciam, teraz už aj so svojou rodinou. Som
veľmi rád, že krása miesta je zvýraznená majestátnou
rozhľadňou, ku ktorej sa môžeme aj dostať prekonaním
jednotlivých zastavení krížovej cesty. Všetky osady patriace k mestu Krásno majú čo ponúknuť domácim
obyvateľom i návštevníkom na oddych a relaxáciu.“

Vladimír Kormanec:
„Medzi moje obľúbené miesta
v Krásne patria aj naše osady.
Navštevujem ich nielen pri športových aktivitách, ale aj pri aktívnom
trávení voľných chvíľ so svojou rodinou, či pri každoročne sa tu konajúcich kaplnkových svätých omšiach.
Myslím si, že ak chceme rozvíjať mesto do budúcna,
mali by sme poznať i jeho tradície, ktoré je na týchto
miestach intenzívne cítiť. Som vďačný za zachovanie a
spestrenie našich osád a verím, že sa nám ich spoločne
podarí udržiavať v tomto stave i pre budúce generácie.“

Margita Ďurišová:
„Nie som rodáčka z Krásna, ale žijem
tu už 50 rokov. Každé miesto má to
svoje čaro. Chodila som tento rok na
kaplnkovú púť a tie miesta sú nádherné. Krásno mi prirástlo k srdcu.
Krásne mladé mesto a primátor nás
stále prekvapuje niečím novým.“
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Dieťa, ktoré sa rodine narodilo ako 7. súrodenec,
prišiel do Krásna pokrstiť pán biskup
Nedávno do mladej rodiny Kavalekových pribudlo siedme
dieťa a podľa tradície ho prišiel pokrstiť žilinský biskup
Mons. Tomáš Galis. Sviatosť krstu sa konala v septembri
2020 vo farskom kostole sv. Ondreja, apoštola.
Manželia Kavalekovci majú dve dievčatá a päť chlapcov,
ich mená sú: Matúš, Mária, Matej, Timotej, Alžbeta, Šimon
a najmladší Michal.
Manželia Kavalekovci vpravo
na fotografii so svojimi deťmi

ZŠ Kalinov: Príchod Mikuláša
a farebný decembrový týždeň

Rozdávali radosť i lásku

Vyučovanie prvého stupňa ZŠ deťom spríjemnil príchod
sv. Mikuáša. Tradičným v našich školách sa stal aj farebný
týždeň, keď sa deti obliekajú každý deň do inej predpísanej
farby. Každý deň v týždni sa venovali jednej farbe, ktorá
symbolizuje niečo vzácne, výnimočné, niečo, čo stojí za povšimnutie.

Rozdávať radosť a lásku sa rozhodli aj nemenovaní
darcovia, ktorí doniesli darčeky pre obyvateľky Zariadenia opatrovateľskej služby v našom meste. V tomto
období, keď nie je možné sa stretávať, aby vedeli, že na
nich myslíme. Želáme im veľa zdravia a pekných sviatočných chvíľ.
Na fotografii sú deti i pani učiteľky oblečené do rôznych odtieňov modrej a červenej farby.
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„Vzácnym či originálnym vianočným darom môžeme
byť pre našich blízkych my sami“

Z

áver kalendárneho roka sa asi
pre každého z nás spája s Vianocami. Najkrajšie sviatky
v roku, ako Vianoce často označujeme,
spájajú kresťanov na celom svete. Čoraz
častejšie ich môžeme dokonca vidieť
sláviť i tých, ktorí sa ku kresťanstvu nehlásia alebo svoju vieru nepraktizujú
v každodennom živote. A tak sa Vianoce stávajú sviatkami takmer všetkých ľudí.
Takáto globalizácia ale môže veľmi
ľahko spôsobiť, že sa pravá myšlienka
kresťanských Vianoc stratí pod komerčným nánosom, ktorým nás kŕmia
médiá či nákupné centrá. Vianoce tak
už nie sú oslavou narodenia Pána Ježiša, ale stávajú sa „sviatkami“ nakupovania a blahobytu. Pripomínajú skôr
pretekanie sa o najkrajší, najdrahší či
najoriginálnejší darček. V túžbe zas vyniknúť či nesklamať veľké očakávania
našich blízkych napokon viac času strávime trápením sa s výberom a nákupom darčekov, než prežívaním ho s rodinou.
Jeden príbeh hovorí o dvoch manželoch, ktorí kedysi žili v malej dedinke.
Boli veľmi chudobní, no obaja vedeli,
že ten druhý nosí v srdci nesplnené
prianie. Muž mal veľmi vzácne zlaté
vreckové hodinky, ktoré zdedil po
otcovi. Sníval o tom, že si raz k svojim
hodinkám kúpi aj zlatú retiazku, na
ktorú si ich bude môcť pripnúť. Žena
zas snívala o perleťovom hrebienku do
svojich dlhých a jemných vlasov,
o ktoré sa od mladosti starala. Obaja
ale vedeli, že finančná situácia ani jednému neumožňuje si svoj sen splniť.
V deň tridsiateho výročia svadby sa
obaja manželia vybrali spoločne do
mesta na nákupy. Dohodli sa, že sa rozdelia a každý pôjde nakupovať do
obchodov, kam potrebuje. Stretnúť sa
mali o dve hodiny pri fontáne uprostred námestia. Keď ale muž o dve hodiny prichádzal na dohodnuté miesto
stretnutia, z diaľky nikde svoju manželku nevidel. Všimol si iba holohlavú
osobu, ktorá sedela neďaleko fontány.

Až keď k nej prišiel bližšie spoznal
svoju milovanú ženu. Jej nádherné dlhé
hebké vlasy však boli ostrihané.
„Čo si to urobila so svojimi vlasmi,
miláčik?“ pýtal sa manžel celý rozrušený.
„Predala si ich, aby som ti mohla kúpiť zlatú retiazku k tvojim hodinkám,
po ktorej tak dlho túžiš.“
„Čo si to len urobila?“ zopakoval
smutne muž. „Veď ja tie hodinky už nemám. Práve som ich predal, aby som ti
mohol kúpiť hrebienok do tvojich krásnych vlasov.“
Obaja manželia sa v tej chvíli objali
a po lícach im stekali slzy šťastia. Nepotrebovali nič iné. Boli bohatí, pretože
vedeli, že ten najväčší dar sú si jeden
pre druhého.
Pamätajme aj my na to, že vzácnym
či originálnym vianočným darom môžeme byť pre našich blízkych my sami.
Darujme im predovšetkým svoj čas,
svoju pozornosť, milé slovo, objatie či
pohladenie.
Centrom Vianoc nie sú dary, ale Boh
ležiaci v jasliach. On je tým najväčším
darom pre tento svet. A tak si dávajme
pozor, aby sme sa vo víre nakupovania
a zháňania za vianočnými darčekmi či
novoročným ohňostrojom nezabudli

zastaviť a poďakovať Bohu za to, že sa
stal jedným z nás.
Nezabudnime sa poďakovať aj našim
blízkym za to, že nás počas tohto roka
sprevádzali, že to s nami vydržali, a poprosme ich o odpustenie za všetko, čím
sme im ublížili.
Nedovoľme si vziať skutočnú vianočnú radosť. Nech novonarodený
Kristus – darca pokoja naplní naše
srdcia pravým pokojom a radosťou.

Milostiplné, požehnané,
radostné a pokojné
vianočné sviatky
Narodenia Pána
Ježiša Krista,
hojnosť Božích milostí
Vám i Vašim blízkym prajú
Marian Vojtek, dekan – farár
Michal Tichý, kaplán

Krásňan
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20. výročie Kostola Božského Srdca Ježišovho

K

ým sa začala stavba kostola v Kalinove, ľudia chodievali pomerne ďaleko do kostola v Krásne alebo
v Zborove. Dlhšie sa hovorilo o tom, že by aj v Kalinove mohol byť kostol. Ľudia vhodný pozemok venovali
pod kostol a vyzbierali sa na jeho stavbu. Základný kameň
posvätil pápež Ján Pavol II. v Nitre 30. júna 1995, pri jeho
druhej návšteve Slovenska. Stavbu kostola začal Mons.
Ondrej Sandanus. S výstavbou sa začalo 28. augusta 1997.
Tri zvony posvätil 20. novembra 1999 už v kostole pod strechou vtedajší pomocný biskup František Rábek. Jeden zvon
je z milodarov z Nemecka a dva boli vyrobené na Morave.
Slávnostná vysviacka kostola so svätou omšou sa konala
v krásny slnečný deň 21. októbra 2000. Celebroval ju nitriansky biskup Jeho Eminencia Ján Chryzostom kardinál
Korec. Zúčastnilo sa na nej aj mnoho kňazov rodákov
a kňazov z okolitých farností.
Za oltárom sa nachádza vitrážove okno Božské Srdce
Ježisovo, na ktorom sú aj obidva kostoly Krásna. Steny kostola zdobí krížová cesta a dve sochy – Panny Márie a Ježiša
Krista. Obe sochy sú prácou Emila Stranianka z Konskej,
ktorý reštauroval aj maľby vo farskom kostole. Kostol je
jednoloďový, s moderným presbytériom, sakristiou a učeb-

ňou. Väčšou rekonstrukciou kostol prešiel v roku 2018
a rozšírilo sa parkovisko pri kostole. V tomto roku sme
nemohli kvôli pandémii a opatreniam spoločne osláviť toto
okrúhle výročie posvätenie kostola, tak si ho pripomíname
aspoň v tomto článku.

Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II. v roku 1995.

Posvätenie zvonov pomocným biskupom Františkom Rábekom.

Vždy sa našlo veľa dobrovoľníkov, ktorí pomáhali.

Pri stavbe pomáhali muži aj ženy.

Nitriansky biskup J. Em. Ján Chryzostom kardinál Korec
pri posviacke kostola v roku 2000.
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ZŠ Mládežnícka 50 rokov
Venované Základnej škole Mládežníckej,
ktorá oslávila okrúhle výročie
Časť učiteľského zboru v novootvorenej ZDŠ v roku 1970.
Stojaci zľava: Štefan Lukačovský, Július Snežnický, Ladislav Pecko, Elena
Blatnická, Dušan Čuntala, Margita Šimašeková, Eva Hrušková, Ľubomír
Sýkora, Emília Pavelková, Jozefína Poláčková, František Šamaj, Elvíra
Škereňová, Peter Trauer. Sediaci zľava: Pavla Šmikoňová, Estera Fábryová, Hedviga Macurová, Elena Demjanová, Ján Pariš, Elena Jozefíková, Anastázia Targošová, Vincencia Hornišová

Kronika píše:
„Veľmi rýchlo stúpa počet žiakov v
Krásne. Stará budova základnej deväťročnej školy v Krásne už nestačí. Žiaci
sa nemajú kde učiť. Počet žiakov v jednej triede v ročníku 6. – 9. sa pohybuje
okolo 40, ba i viac. Z toho dôvodu, aby
sa vyriešila momentálna kritická situácia nedostatku priestorov, boli postavené v decembri 1966 na školskom
dvore dve dočasné učebne a jeden kabinet...Všetci veríme, že situácia s veľkým počtom žiakov v triedach a s nedostatkom učební a telocvične sa
čoskoro vyrieši výstavbou plánovanej
novej školy...“ Takéto slová zaznamenal kronikár v školskom roku
1966/1967. Výkop a položenie základ-

Štátna ľudová škola v Ústredí
vybudovaná okolo roku 1913

ného kameňa novej školy sa konalo
18. augusta 1966. Brigádne pomáhali
aj žiaci. Rozhodlo sa, že nová škola
bude niesť meno poručíka Karola Pagáča. Zároveň so školou sa začala budovať tzv. učiteľská bytovka. V nej našli svoj nový domov učitelia z celého
Slovenska, ktorí prišli vyučovať do
Krásna.

Aj tento rok je historický okamih
pre školu, je to 50 rokov, odkedy do lavíc zasadli žiaci. Najprv sa tu začali učiť
žiaci druhého stupňa, prvý stupeň ostal
v budove starej školy (budova za základnou umeleckou školou, s pamätnou tabuľou K. Pagáča). Vyučovalo sa
v pavilóne B a A, fungovala jedáleň
s materskou školou a dieľne. Postupne
sa dostavala telocvičňa a o pár rokov
neskôr pavilón C.
V škole sa vystriedalo veľké množstvo učiteľov, spomeniem aspoň tých,
čo učili od r. 1970 – Anton Šugho, Oľga
Šughová, Ružena Ďuranová, Jozef Ďurana, Štefan Lukačovský, Vlasta Kubalová, Milota Trubanová, Teodor Macura, Oľga Macurová, Vincencia
Hornišová, Viera Kulichová, Leopold
Kulich, Dušan Čuntala, Ladislav Pecko,
Anastázia Targošová, Peter Trauer,
Hedviga Macurová, Elena Demjanová,

Základná deväťročná škola
z roku 1942

A pár rokov neskôr kronikár píše:
„3. februára 1970 sme sa konečne nasťahovali do 14-učebňového pavilónu.
Konečne sme sa dočkali historického
okamihu našej ZDŠ.“
(Školská kronika 2)

Július Snežnický, Ľubomír Sýkora,
Anna Hlavatá, Filoména Stehlová,
Matilda Franková, Ján Pecler, František
Kukan, Mária Šurinová, Vladimír Isteník, Mária Isteníková, Eva Houštecká,
Antónia Švábiková, Helena Jozefíková,
Margita Šimašeková, Marta Zapletalová, Otília Kasajová, Jana Macurová,
František Šamaj, Karol Hanzlík, Jolana
Janíčková, Mária Popovičová, Darina
Kašíková, Oľga Poláčková, Estera
Fábryová, Anton Straka, Anna Šughová, Peter Srvátka, Terézia Srvátková,
Miroslava Králiková, Ľubica Petrášová,
Jozef Petráš, Emília Targošová, Mária
Valiková, Ladislav Hrubý, Marta
Nagyová, Anna Škereňová, Stanislava
Čimborová, Helena Pagáčová, Irena
Droščinová, Vladimír Targoš, Daniela
Žovinová, Edita Brisudová… Dlhé
roky v školskej družine pracovali Ida
Ivanová, Mária Martikánová a Milada
Jarabicová.

Riaditelia základnej školy
od jej dobudovania:
1961/62 – 1970/71
1972/73 – 1976/77
1977/78 – 1981/82
1982/83 – 1987/88
1988/89 – 1989/90
1990/91 – 1994/95
1995/96 – 1998/99
1999/00 – 2003/04
od 2004/05

Anton Šugho
Štefan Lukačovský
Teodor Macura
Ján Pecler
Darina Kašíková
Anton Straka
Peter Srvátka
Anna Šughová
Vladimír Targoš

Súčasnosť
Od slávnostného otvorenia uplynulo
50 rokov. Za ten čas sa škola neustále
menila a formovala až po súčasný moderný vzhľad. Na modernú školu sa nemenila len po estetickej stránke, ale
modernou ju robia nové pomôcky, didaktická technika, vyučovacie postupy
a rekonštruované priestory na vyučovanie. Školu naďalej rozvíjame pomocou projektov a sponzorských darov.
Škola sa snaží v deťoch rozvíjať
osobný talent a vzťah k pohybovým
aktivitám pomocou záujmových krúžkov a činnosťou CVČ. Pravidelne sa
organizujú pod vedením profesionálnych inštruktorov lyžiarské, korčuliarske, tanečné a plavecké kurzy.
Váha a dosah každej organizácie závisí od vzájomnej spolupráce s inými
zložkami ovplyvňujúcimi vzdelanie

Kolektív učiteľov v školskom roku 2018/2019

KOlEKtíV ZaMEStnancOV ZŠ V SúčaSnOStI
Pedagogickí pracovníci – Vedenie školy: riaditeľ V. Targoš, zástupcovia R. Zátková, A.
Pošteková, M. Masnica. Učitelia: M. Pagáčová, E. Hajná, M. Brisučiaková, I. Potočárová,
M. Kováčiková, M. Michaliková, M. Chylá, D. Murčová, J. Snohová, Z. Sýkorová, T. Ďurčanová, D. Lodňánková, E. Kholová, M. Moskáľová, A. Bakalová, M. Kuljovská, V. Chrenšťová, Z. Šusteková, M. Zuzčák, B. Žilinčárová, M. Masnicová, J. Kuljovská, B. Šrámková,
K. Svrčková, E. Mičicová, G. Bírová, P. Kulich, T. Murčík, Z. Klimiková, M. Murčíková, M.
Ondruška, M. Nekoranec, A. Matysová, M. Gavendová, D. Žovinová, K. Srnková, dekan
– farár M. Vojtek, kaplán M.Tichý / asistenti: M. Križanová, M. Fekulová, M. Pošteková,
A. Vessová, B. Basarová, S. Kyselová. Školský klub detí: M. Targošová, A. Tvrdá, Šusteková,
E. Šurábová, M. Ďuranová, B. Podoláková / nepedagogickí pracovníci: L. Nekorancová,
M. Cvengrošová, J. Zátek, M. Kuric. Upratovačky: M. Šurábová, L. Mazúrová, A. Miterková,
J. Majer, E. Majerová, M. Golasová, E. Buchtová, Ľ. Lastovicová. Kuchyňa: A. Vojtušová,
M. Nevedelová, R. Murčová, A. Ondrušková, Ondrušková st., V. Chylá, M. Buchtová.

a výchovu žiakov. V tomto smere už
dlhoročne na veľmi vysokej úrovni
funguje spolupráca s vedením mesta
Krásno nad Kysucou, farským úradom,
mestskou políciou i poradenskými zariadeniami.
V tomto čase základnú školu navštevuje 542 žiakov a pracuje v nej
73 zamestnancov, z toho 52 pedagogických a 21 nepedagogických.

Blahoželanie
Za redakciu Krásňan prajeme celému
pedagogickému, nepedagogickému kolektívu i zriaďovateľovi veľa zdravia,
trpezlivosti, výdrže. Učiteľom chceme
vyjadriť veľkú úctu, že svoje povolanie
vykonávajú s toľkým nasadením. Spoločne dúfame, že sa v škole bude čoskoro ozývať detský krik a smiech žiakov všetkých ročníkov.
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A aké je Vaše najobľúbenejšie mesto v Krásne?
Uverejňujeme fotografie, ktoré ste nám zaslali do fotosúťaže. Všetkým srdečne ďakujeme, oceneným blahoželáme.
Z fotografií, ktoré nám boli zaslané v rámci jesenné fotografickej súťaže, sme sa mohli nielen potešiť hodnotným vizuálnym dielam,
ale sme aj zistili, ktoré miesta v Krásne sú najviac príťažlivé a srdcu milé. Tento zážitok fotografov sme Vám chceli sprostredkovať.

Dominik Štrba, ocenená fotografia

Anna Nogová, ocenená fotografia

Gabika Saksonová

Anna Šughová

Peter Šugho, ocenené fotografia

Jaroslav Jedlička

Júlia Mazancová

Dominika Urbanová

Katarína Štrbová

Veronika Škerenčáková

Filip Kozák

Pavol Kolembus

Krásňan. spravodajca MsÚ v Krásne nad Kysucou, registračné číslo: EV 2345/08. Dátum: 18. 12. 2020. XIV. ročník.
Issn 1339 – 0740. Vydavateľ: Mesto Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou. IČO: 00314072.
Tel: 041/43 85 200, Fax: 041/4385240, e-mail: novinykrasnan@gmail.com
redakčná rada: Mgr. Ľubica Podoláková – šéfredaktorka, Mgr. Ladislav Hrubý, Mgr. Jana Krúpová, Eduard Koprna.
Grafický návrh a realizácia: Mgr. Tibor Paštrnák.

