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Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou
Do kažDej Domácnosti

Kalinovský kostol, Matej Kavalek, 7 r., ZUŠ

Nech Tichá noc
zaznie v našich srdciach,
do našich domovov nech prinesie pokoj a lásku,
nech narodené Dieťa ochráni nás i našich blízkych
a naplní nádejou do budúcnosti.

Venované Krásňanom k Vianociam 2021

... kniha o nás, obyvateľoch mesta Krásno
V tomto roku sme si pripomenuli 20. výročie od udelenia štatútu mesta. Toto okrúhle výročie by si možno
zaslúžilo pripomenutie veľkolepejším spôsobom, a najmä
zapojením všetkých zložiek a súborov pracujúcich
v meste. Avšak doba, ktorú práve prežívame, nás
zabrzdila.
Preto sme si aj vydaním knihy Krásno nad Kysucou –
20 rokov mestom chceli výročie pripomenúť. Kniha zachytáva dôležitú etapu v živote Krásna za posledných
20 rokov, keď pred niekoľkými rokmi sme boli vnímaní
ako každá iná obec na Kysuciach, dnes sa hlásime k mestu
Krásno nad Kysucou a dostávame sa do povedomia ako
centrum služieb pre stredné
Kysuce.
Táto kniha je venovaná všetkým, ktorí tu radi žili a žijú.
Všetkým, ktorí sa tu narodili,
a vietor ich zavial do iných
končín.
Ďakujeme jej hlavnej zostavovateľke Ľubici Podolákovej,
ale najmä vedeniu mesta, ako
i poslancom mestského zastupiteľstva za možnosť vydať
takéto dielo, ktoré má miesto
v každej krásňanskej rodine.
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alzaBox už aj v krásne nad kysucou
Dňa 25. novembra 2021 vláda SR vyhlásila lockdown,
čím obmedzila predaj tovarov a niektorých služieb konečnému spotrebiteľovi. Mnohí plánovali nakúpiť vianočné
darčeky v kamenných obchodoch a toto obmedzenie im
skomplikovalo život. Jednou z alternatív je objednať si
tovar cez internet. Vedenie mesta Krásno nad Kysucou požiadalo internetovú spoločnosť Alza.sk s. r. o., o urýchlenie nainštalovania avizovaného AlzaBoxu.
„Dúfame, že aj táto služba pomôže aspoň z malej časti
uľahčiť v tomto ťažkom období nákup darčekov alebo vecí
dennej spotreby, ktoré si nemôžeme zabezpečiť v zatvorených predajniach,“ dodal primátor Jozef Grapa.
AlzaBox je samoobslužné výdajné miesto, zásielku si
vyzdvihnete vtedy, keď máte čas. Samoobslužné výdajné
miesto sa nachádza na zadnej stene kultúrneho domu, na
parkovisku a je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
ako to funguje?
Nakúpte v e-shope www.alza.sk. V košíku zvoľte doručenie na Alzabox a zo zoznamu si vyberte Krásno nad
Kysucou (Dom kultúry). Počkajte na informáciu, že kuriér
doručil zásielku do Alzaboxu. Pomocou kódu, ktorý vám
príde v SMS správe, si otvorte box a vyberte zásielku.
V prípade dobierky zaplatíte sumu pomocou bankomatovej karty priamo v Alzaboxe.

zhoršená pandemická sitácia
priniesla nové opatrenia
Mestský úrad zatvorený
V zmysle uznesenia vlády SR
č. 695/2021 zo dňa 24. 11. 2021, ktorým
vláda SR obmedzuje slobodu pohybu
a pobytu zákazom vychádzania od 25.
11. 2021 do 9. 12. 2021, bol Mestský
úrad do 9. 12. 2021 zatvorený pre verejnosť. Stránky budú vybavené telefonicky, poštou alebo elektronicky.
Situácia sa na chvíľu pred vianočnými
sviatkami uvoľnila a od pondelka

13. 12. 2021 do odvolania je otvorený
v režime oP.
V záujme ochrany zdravia občanov
i zamestnancov úradu a zabezpečenia
funkčnosti jednotlivých oddelení
bude vstup na mestský úrad umožnený len osobám, ktoré sa preukážu
platným Covid pasom – potvrdením
o zaočkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180
dňami. Kontrola bude vykonávaná pri
hlavnom vstupe do budovy úradu.

Platia štandardné úradné hodiny.
Napriek uvoľneniam žiadame
občanov, aby na komunikáciu s pracovníkmi Mestského úradu využívali
hlavne telefonickú, písomnú a elektronickú komunikáciu a Mestský úrad
navštevovali len v naozaj nevyhnutných prípadoch. Pri platení odporúčame uprednostniť služby elektronického bankovníctva (Internet Banking, Mobil Banking). V režime OP
bude otvorená aj Mestská knižnica.

Separovaný zber Január – FeBruár 2022
Blažkov, Zákysučie:
Krásno:
Kalinov:

10. 1.
11. 1.
12. 1.

24. 1.
25. 1.
26. 1.

7. 2.
8. 2.
9. 2.

21. 2.
22. 2.
23. 2.
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Balíčky od Mikuláša potešili deti
v škôlke aj v školách

Minulý rok sme sa tešili z príchodu
sv. Mikuláša a z vianočných trhov,
tento rok vláda SR vyhlásila lockdown
a Mikuláš nestihol rozdať deťom
sladkú nádielku. Ale kde je vôľa, tam
je sila. Na mestskej radnici sme hľadali spôsob, ako obdarovať naše deťúrence, ktoré mikulášskym balíčkom,
ktoré celý rok poslúchali, robili radosť
rodičom, učiteľom a vzorne reprezentovali mesto na športových a iných
súťažiach. Vďaka zástupkyni riaditeľa
ZŠ a triednym učiteľom za dodržania
všetkých pandemických opatrení sa
mikulášsky balíček prostredníctvom
primátora Jozefa Grapu dostal ku každému žiakovi prvého stupňa. Žiaci

druhého stupňa nemusia byť smutní,
balíčky im budú odovzdané, keď sa
vrátia do školských lavíc.
V materských školách sladké balíčky rozdali pani učiteľky. Deti by
zostali veľmi sklamané, keby darčeky
nedostali. Na Mikuláša s anjelom
a čertom sa veľmi tešili, o čom svedčí
aj množstvo básní a piesní, ktoré mali
deti nacvičené. „Bol to pre mňa nádherný mikulášsky koncert, za ktorý
im ďakujem aj pani učiteľkám za ich
obetavosť. Každý rok myslíme aj na
deti zo susedných obcí, ktoré dnes
medzi nás neprišli, preto sme zvyšné
mikulášske balíčky odovzdali prostredníctvom riaditeľa Kysuckej ne-

mocnice na covid oddelenie. Je to
malé poďakovanie za všetkých Krásňanov, ktorí tu boli hospitalizovaní
a vďaka obetavosti zdravotníkov sa
mohli vrátiť späť domov. Verím, že
budúci rok príde Mikuláš spolu
s anjelom a čertom na saniach, ako to
bolo po iné roky,“ povedal primátor.
Vo večerných hodinách na sviatok
sv. Mikuláša primátor mesta Jozef
Grapa rozsvietil vianočný stromček
pred Mestským úradom a pri kostole
sv. Ondreja. Mesto Krásno nad Kysucou sa rozžiarilo vianočnou výzdobou. Veríme, že vianočná výzdoba
umocní atmosféru Vianoc a prežijeme pokojné sviatky, hlavne v zdraví.
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Krásno vnímam ako oázu
pokoja a spomienok

V našom obľúbenom seriáli „Rodáci“ pokračujeme aj v tomto, vianočnom, čísle novín
Krásňan. Dali sme priestor až dvom rodákom – známej speváčke Oľge Bezačinskej
a Jozefovi Grapovi, ktorý, ako všetci vieme, už viac ako dvanásť rokov vedie naše mesto
ako jeho primátor.

O

perná speváčka oľga Bezačinská, rodáčka z Krásna nad Kysucou, žije už 20
rokov v susednej Českej republike a veľkú časť roka je rozcestovaná po svete. Za
Krásňanku sa ale stále považuje a do svojho rodného mesta sa veľmi rada vracia.
Študovala v Žiline a v Bratislave a po ukončení štúdia prijala angažmán Národného divadla moravskoslezského v Ostrave. Tu pôsobila ako sólistka celých 13 rokov a stvárnila
množstvo hlavných postáv v opernom, operetnom i muzikálovom žánri. Momentálne
pôsobí na niekoľkých divadelných scénach, v Čechách je to Mestské divadlo Brno,
Moravské divadlo Olomouc, Jihočeské divadlo České Budějovice, Slezské divadlo Opava
a na Slovensku je stálym hosťom Štátnej opery Banská Bystrica a Štátneho divadla
Košice. Pôsobí aj koncertne, a to so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu
v Bratislave, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym komorných orchestrom Žilina a Filharmóniou Bohuslava Martinů v Zlíně. Niekoľko rokov vyučovala operný spev a herectvo na Konzervatóriu v Žiline a súčasne pôsobila ako pedagóg na katedre hudobnej
výchovy Pedagogickej univerzity v Ostrave. Momentálne, popri umeleckej činnosti,
vyučuje sólový spev a hru na klavír v ZUŠ Eduarda Marhuly v Ostrave, kde je zároveň aj
vedúcou speváckeho oddelenia.
Oľga Bezačinská: „Krásno pre mňa
navždy zostane miestom, kam sa
budem rada vracať. Vnímam ho ako
oázu pokoja a spomienok. Aj preto som
sa rozhodla zrekonštruovať domček
mojich starých rodičov. Stal sa pre
mňa útočiskom pred každodenným
stresom a s mojou rodinou tu trávim
v podstate každú voľnú chvíľu. Aj keď
si záhradka vyžaduje nemalú starostlivosť, je pre mňa zároveň obrovským

relaxom. Snažila som sa domčeku zachovať jeho rozprávkový charakter
a myslím, že sa mi to podarilo. Prečo
rozprávkový? Nikdy nezabudnem, ako
sme s babičkou a s dedkom sedávali
pri vykúrenej piecke, popíjali žihľavový čaj a rozprávali sa celé hodiny.
Boli to nezabudnuteľné chvíle. Príbeh
o ich zoznámení som mohla počúvať
stokrát dokola. Lenže život je
neúprosný a mne zostali už len krásne

Oľga Bezačinská ako Esmeralda vo Zvonárovi u Matky Božej

spomienky. A tak si vždy pri dobrej
káve a pri ohni v krbe prezerám staré
fotografie a uvedomujem si, aké veľké
šťastie som mala. Vyrastala som v milujúcej rodine a na prekrásnom mieste.
Za jedno z najčarovnejších miest
v Krásne považujem námestie pred
kostolom. Ako dieťa som milovala večerné prechádzky touto ulicou, keď
pod nohami vržďal čerstvo napadaný
sneh a do ticha sa rozozneli zvony na
kostolnej veži. Je úžasné, že z tohoto
miesta sa stalo miesto ešte krajšie,
takže ho dnes smelo môžeme nazvať
námestím so všetkým, čo k nemu patrí.
Teda aj s chutnou zmrzlinou či kávičkou po nedeľnej omši. Fascinujúco na
mňa vždy pôsobilo miesto, kde sa rieka
Bystrica vlieva do Kysuce. Ako deti sme
sa sem chodili kúpať. Bol to náš aquapark, naše more. Trávili sme tu v podstate celé leto. Teraz budem možno
nostalgická, ale kúzelným miestom je
pre mňa aj krásňanský cintorín. V posledných rokoch dostal veľmi dôstojný
ráz. Chodievam sem veľmi často
a vždy si uvedomujem, že je dobre, že
na tieto veci sa v Krásne nezabúda.
A vôbec je úžasné, že mnohé miesta tu
dostali novú tvár. Pri prechádzke
popri rieke sa vždy kochám nádhernými výhľadmi na okolitú prírodu
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a dnes už aj na z diaľky sa týčiacu
krásnu vyhliadkovú vežu, ktorá akoby
bdela nad celým mestečkom. Je pekné,
že sa podarilo vybudovať takúto
krásnu dominantu. Čo najviac oceňuje
môj syn, je krásňanská knižnica. Stal
sa jej pravidelným návštevníkom. Je
veľmi dobre, že knižnica stále zostáva
knižnicou a nenahradilo ju napríklad
miesto s počítačmi. Kvalitné knihy sú
základom duševného zdravia a moja

mamina vždy hovorila, že dobrá
kniha rozpráva aj po tom, čo ju zatvoríme, preto s knihou človek nikdy
nezostane sám.
Toto všetko je pre mňa Krásno.
Vždy bude mať pre mňa isté čaro.
Z dedinky sa stalo mestečko, v ktorom
každý rok vzniká niečo nové a teší ma
to. Čo ale zostáva stále rovnaké, sú
dobrí ľudia, ktorí tu žijú, a to je
dobre. Preto sa sem budem vždy rada

vracať. Mám tu veľa úžasných priateľov, susedov a stále aj veľa rodiny –
sesternice, strýkov, ujov, tety... Všetci
títo skvelí ľudia mi nikdy neodmietli
podať pomocnú ruku a vždy som sa
na nich mohla obrátiť. A tomuto sa
hovorí domov. Môžem bývať 20 rokov
v inej republike, kde sa mi žije dobre,
ale skutočný domov má človek len
jeden a ja som šťastná, že ho mám
stále v Krásne nad Kysucou.“

Vianoce nášho detstva

N

áš primátor, Jozef graPa, sa narodil pred
63 rokmi v Krásne. Jeho korene siahajú do osady
U Grapy, odkiaľ pochádzajú jeho starí rodičia. Po
štúdiách na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline pracoval na viacerých významných postoch, z ktorých skúsenosti zúročoval pri práci najskôr ako dlhoročný poslanec
mestského zastupiteľstva v Krásne nad Kysucou a neskôr
ako jeho primátor. Vedenie mesta prebral v ťažkej situácii
najskôr ako zastupujúci primátor a od roku 2010 ako primátor mesta. Svoj post si odvtedy s prehľadom obhájil. Už
tretie volebné obdobie je poslancom Žilinského samosprávneho
kraja.
Zo
všetkých
profesionálnych postov, ktoré zastával, sa prioritne venoval všestrannému rozvoju Krásna nad Kysucou a jeho okolia.
Z Krásna nikdy neodišiel, žije tu i so svojou rodinou. Rozvoju mesta venuje takmer všetku svoju energiu a i voľný
čas. Hovorí, že jeho práca je aj jeho koníčkom, má rád
Krásno i jeho obyvateľov. Za jeho prácu, ale i vrúcny vzťah
k mestu i ľuďom, mu kultúrna komisia a zastúpení všetkých obyvateľov mesta v septembri 2021 v rámci Dní
mesta udelila mimoriadne ocenenie.

Jozef Grapa: „Vianoce sú najkrajším sviatkom roka a
k týmto sviatkom sa viaže veľa zvykov a tradícií. Každý
rád spomíname na detstvo, keď Vianoce boli spojené
najmä s obdarovaním a čakaním, čo nám Ježiško donesie.
Neskôr spomíname i na zvyky, ktoré predchádzali rozbaľovaniu darčekov. Mne sa Vianoce spájajú i s tým, ako sme
s otcom chodili dávno pred Vianocami pozerať stromček,
ktorý sa vždy po donesení domov hodnotil, či je dosť hustý
a koľko má vetvičiek a až potom sa začal priberať. Aj keď
som si to neuvedomoval, otec ako dobrý hospodár vždy
pripomenul, ktorý stromček môžeme urezať a ktorý nie.
Vyrezával sa len ten, ktorý nezanechával veľkú medzeru
medzi ostatnými a keď by sa robilo preriedzovanie lesa,
musel by byť vyťatý.
Ozdobovanie stromčeka sme spolu s otcom robili na
Štedrý deň a vždy sme tŕpli, či elektrické sviečky sa nám
nezamotajú alebo či sme ich predtým uložili dobre do krabice, aby svietili. V kuchyni pripravovala jedlo na štedro-

večernú večeru mama so sestrou. Na stole nesmela chýbať
slivkovo-hrachová polievka, ktorú som v detstve nemal
rád, ale postupne sme si ju obľúbili. Večera začínala modlitbou, čítaním z Biblie, nasledovali oblátky s medom, po
nich spomínaná polievka a ďalej majonézový šalát
s rybou. Po večeri boli prekrajované jablká, aby sme vedeli, či budeme celý rok zdraví. Od stola sa počas večere
nevstávalo, aby niekto neochorel alebo nebodaj v budúcom roku nezomrel. Pod obrus mama dávala vždy nejaké
peniaze, aby sme aj ten budúci rok prežili v dostatku.
Pred večerou bol obriadený aj statok a dostal tiež výnimočnú porciu, lebo sa tradovalo, že aj zvieratá musia na
Štedrý deň mať väčšiu hojnosť ako inokedy. Pri Štedrej
večeri bol vysvietený celý dom, aby Ježiško, ktorý nosil
darčeky, mal ožiarenú cestu a aby nezablúdil. Veľa týchto
tradícií sme z našich rodín prevzali i my s manželkou
a snažíme sa ich odovzdať svojim deťom a vnúčatám.“

KRásno
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Pani rozália stehlová oslávila krásne jubileum 90 rokov

Duchovné slovo – Vianoce
Keď vidíme alebo zažijeme nádherné veci, sme nimi celkom naplnení. „Bol som na úžasnom koncerte,“
hovoril istý človek. A cez jeho opis zaznelo niečo z dokonalého zvuku
orchestra, z nádhernej atmosféry
a dojímavých melódií sláčikových nástrojov. Zdalo sa nachvíľu, akoby sme
sa nachádzali v koncertnej sieni,
uprostred tej nádhery.
V našich moderných obchodoch sa
neraz stretneme s krásou naaranžovaného ovocia, zeleniny a kvetov, nehovoriac o kozmetike či šperkoch. Aj
keď nemáme azda aktuálny záujem
o tento tovar, predsa naše oko
lahodne spočinie na tejto kráse.
Keď sa však zamyslíme nad slovami
evanjelistu sv. Jána: „A my sme uvi-

Kostol sv. Ondreja a Madona s dieťaťom
Autorka: Karolínka Paveleková, 8 r.

deli jeho slávu, slávu, akú má od Otca
jednorodený Syn, plný milosti
a pravdy,“ prihovára sa nám krása celkom iného druhu. Snáď to môže byť
pre nás aj ťažké. Videli sme jeho nádheru? Aký druh krásy vlastne vidíme
na Vianoce? Nádheru pestrých ponúk
a svetelných efektov v našich mestách
a dedinách? Nádhera sviatočného
jedla, ktorého chuť ešte dlho cítime,
a na ktoré spomíname? Vianočných
hostí alebo atmosféry vianočných bohoslužieb, na ktoré si spomíname? Za
všetkými týmito dojmami sme azda
zacítili niečo zo slávy a nádhery
Božieho Syna. Čo nám však zostáva z
nej po niekoľkých dňoch po Vianociach? Nebolo to všetko zbytočné?
Popri všetkej našej nestálosti a ľudskej slabosti, môžeme zodpovedne
vyhlásiť, že nie. Ak nám na Vianoce
vypadla slza z očí, ak sme cítili vo svojom srdci – dojatí láskou svojich najbližších – novú, neznámu hodnotu,
bolo nám tak fajn, nebola to ilúzia.
Tento stav blaženosti signalizoval, že
v našom živote by to mohlo byť aj inak
ako doteraz. Že tieto hodnoty by
naozaj mohli, ba mali byť trvalým
prejavom.
Príchodom Ježiša Krista sme sa
stali totiž natoľko novým stvorením
v láske, že pochybovať o tejto skutočnosti znamená nepochopiť evanjelium.Prijmime túto výzvu, ktorá je
oveľa viac ako vianočná, v duchu slov
neznámeho autora: „Keď si sa do sýtosti vynadíval na Dieťa v jasliach,
tak sa len jednoducho neotoč a neodíď
preč. Urob jeho ruky svojimi rukami.
Jeho úsmev svojím úsmevom. Jeho
srdce svojím srdcom... Urob jeho oči
svojimi očami. Jeho uši svojimi ušami
a jeho ústa svojimi ústami. Nech ti v
tom pomôže Boh! Spoznaj v každom
svojho brata, svoju sestru. Ak im
zotrieš slzy, podelíš sa s nimi o ich
starosti aj radosti, vtedy sa Boží Syn
narodil v tebe a ty sa môžeš tešiť a sláviť Vianoce po celý rok.“

Pani Rozália Stehlová, rodená Šusteková, sa narodila v osade U Grapy, pochádzala z 10 súrodencov. Vydala sa za
Leopolda Stehla, mali 5 detí – Mária,
Božena, Štefan, Emília a Marta. Pani
Rozália má 13 vnúčat (Martin, Darinka, Milan, Lenka, Erika, Stanislav,
Jakub, Miroslav, Júlia, Timka, Lenka,
Milanko, Janka) a 7 pravnúčat (Matejko,
Tomáško, Matúško, Samko, Sárka, Tejko,
Sonička). Od 15-tich slúžila spolu s Magdou
Targošovou v Nitre pri kňazovi Andrejovi Cvinčekovi,
ktorý bol krásňanským farárom v rokoch 1917 – 1926.
Ku krásnemu jubileu želáme veľa zdravia, Božieho
požehnania a radosti v kruhu najbližších.
Pani Rozália so svojimi deťmi a pravnúčatami

S ním, ktorý sa na Vianoce priblížil
v bezvládnom dieťati, môžeme počítať, aj keď sa cítime neistí pre neistoty
týchto dní. Jeho sláva nás neutláča,
ale pozdvihuje a podopiera. Táto nádhera je plná pravdy. Môže zažiariť
uprostred udalostí našich všedných
dní a dávať tak nášmu životu svetlo
a zmysel. (Podľa knihy: Dotyk
s novým dňom)
Kresťanské slávenie vianočných
sviatkov je preto viac ako potrebné,
aby Boh mohol tajomným spôsobom,
aj cez nás priniesť na tento svet viac
porozumenia, ľudskosti, odpustenia,
to znamená viac lásky.

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

Kysucká muzička
má prvé CD
Piesne Kysuckej muzičky na CD sú veselé a rytmické,
väčšinou piesne zo Slovenska s názvom Z každého rožku
trošku. Členovia skupiny sú z kysuckej doliny, milujú
hudbu, spev a život. Tento rok, hoci bola zhrošená pandemická situácia, účinkovali na viacerých podujatiach a festivaloch. Členovia Kysuckej muzičky: Miroslav Jozefík
(akordeón), Ivana Stasinková, Peter Jantoš (heligónka),
Štefan Pagáč (gitara), Darina Rusnáková, Ivana Kasajová,
Dana Dejová (ozembuch), Klára Chovancová (heligónka),
Milan Križan (basgitara).
Bližšie informácie:
FACEBOOK Kysucká muzička, INSTAGRAM kysucka_muzicka

FS Drevár
Folklórny súbor Drevár v
tomto roku vystupoval
počas Dní mesta. Naplánovaných mali aj ďalších 7 vystúpení, no napokon nešli
ani do Španielska. Na budúci rok plánujú zájazd do
Španielska, ktorý by mal
trvať 10 dní, kde dostali pozvanie. Pre záujemcov je
stále možnosť prísť a pridať
sa medzi tanečníkov a tanečníc súboru.
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2. časť

naše deti si pripomenuli 20. výročie nášho mesta výtvarnými
prácami, ktoré boli vystavené v sieni v kultúrnom dome.
Ponúkame 2. časť výtvarných prác šikovných krásňanských
detí.

Maxik Bazelides, 6 r., MŠ Kalinov

Natálka Šimková, 6 r., MŠ Kalinov

Anna Mária Murgašová, 10 r.

Simonka Šadláková, 1.B Katarína Kuljovská, 10 r.

Matej Ondruška, MŠ Kalinov

Lukáš Kováč, 10 r.

Tobiaško Laš, 6 r., MŠ

Paťko Bajkai, 5 r., MŠ

Vivien Hanuljaková, 10 r., ZŠ Kalinov

Viktória Hrušíková, 10 r.

Alexandra Kordeková, 6 r., MŠ Kalinov

Júlia Škorvagová, 4 r., MŠ

Nikolka Koreňová, 6 r.

Jakub Lastovica, 7 r., ZŠ Kalinov

Kristínka Bajanková, 6 r., MŠ

Emka Ganišinová, 7 r., MŠ

Timea Jánošíková, 6 r., MŠ

Vanesa Kravčíková, 10 r.

Štefan Kurka, 10 r.

Tomáš Čimbora, 10 r.

Vikinka Pecková, 6 r., MŠ

Sabína Štofová, 3. ročník ZŠ

Emka Gábrišová, 5 r., MŠ
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Mestská knižnica
bude zmodernizovaná

M

Sára Šadláková, Alžbetka
Cenigová, 6.C

Veža,Matúš Šustek, 7 r.
ZŠ Kalinov

Vivien Kubicová,
MŠ Kalinov

Ema Funakova, MŠ Kalinov

Sára Capková, ZUŠ

Zuzana Felcanová, 14 r.,
ZUŠ

farebný týždeň
v zŠ kalinov

Ninka Ganišinová, 6 r., MŠ

Miško Biro, 6 r., MŠ

Martin Kuljovský, 9 r., ZŠ Kalinov

Emma Jedináková, ZUŠ

Alan Holana, 10 r.

Kostol, Mateo Vlček, 5 r.

Karin Křivánková, ZUŠ

Paťka Menke, ZUŠ

Adriána Menke, ZUŠ

František Svrček, ZUŠ

Karolína Dominková,
ZUŠ

Dorotka Bazelidesová, 6 r., MŠ Kalinov

esto Krásno realizovalo v roku 2021 projekt, ktorý
finančne podporil Fond na podporu umenia.
Naša mestská knižnica tak získala finančné prostriedky
na zakúpenie nového interiérového vybavenia. Zámerom
projektu bolo zmodernizovať a zestetizovať interiér knižnice. V rámci projektu bolo obstaraných 14 nových regálov vyhovujúcim požiadavkám bezpečnosti, ktoré svojím
vzhľadom zútulnia prostredie knižnice. Záujemcom o štúdium a prácu priamo v knižnici budú slúžiť 2 nové stoly
pre používateľov a priestor pre najmenších návštevníkov
knižnice bol oživený novým kobercom. Cieľom projektu
bolo skvalitnenie a modernizácia knižnično-informačných služieb zodpovedajúcich súčasnej dobe. Budú viesť
k spokojnému návštevníkovi knižnice, čitateľovi a používateľovi knižnično-informačných služieb, ktorý sa rozhodne využiť služby knižnice. Cieľovou skupinou boli
všetci súčasní, ale aj potencionálni používatelia a čitatelia
z radov obyvateľov nášho mesta a okolia.
Názov projektu: Vdýchnime knižnici nový život
Program: 5.1 Knižnice / Podprogram: 5.1.2. Vybavenie
knižníc a menšia knižničná infraštruktúra / Dotácia:
2 000,00 Eur / Spolufinancovanie: 550,00 Eur. Z verejných
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Barbora Šusteková, 7 r., ZUŠ

Alexandra Martášková, 10 r.

Klaudia Mitková, 12 r., ZUŠ
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v krásne sa riešila problematika
dopravy na kysuciach

Viktória Pecková, 6 r.

Kristínka Valíková, 6 r., MŠ

Michaela Šurinová, 10 r.

Soňa Buková, 10 r.

Matej Červeník, 10 r.

Nikolka Liščáková,
6 r., MŠ

Matúš Pavlík, 10 r.

Doprava na Kysuciach je dlhodobo katastrofálna a pripravované rekonštrukcie nosných objetkov na medzinárodnej ceste I/11 túto situáciu ešte zhoršujú. Problémy,
ktoré sa v poslednom čase ukazujú pri dodržiavaní harmonogramu na príprave D3 a posúvanie termínov nedávajú veľkú nádej na rýchle zlepšenie celej situácie. Z tohto
dôvodu sa 10. novembra 2021 uskutočnilo stretnutie na
Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej správy ciest, ktorá je investorom rekonštrukcie mostu v Radoli a v Lieskovci,
ďalej zástupcovia Dopravného inšpektorátu v Čadci, v Žiline, predseda dopravnej komisie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), poradca ŽSK, splnomocnenec predsedníčky ŽSK pre výstavbu D3 a rýchlostných komunikácií
a primátor mesta Krásna nad Kysucou.
Dohodli sa na niektorých opatreniach, ktoré by mohli
pomôcť prekonať dopravný kolaps pri rekonštrukcii uvedených mostov budúci rok, ako i ďalších možnostiach zrýchlenia priepustnosti svetelnej križovatky I/11. Správa

ciest na základe jednaní naplánuje do svojho rozpočtu
financie na vypracovanie projektu pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a pre zlepšenie napojenia jednotlivých obcí
v úseku Krásno – Brodno. „Hlavnou úlohou je požadovať
od zodpovedných urýchlenie dostavby D3, zároveň je
potrebné do tejto doby prijať opatrenia, aby sa situácia na
I/11 nezhoršovala,“ uzatvára Jozef Grapa.

skončila sa prvá sezóna bikesharingu
Služba bikesharing sa po prvýkrát objavila v Krásne nad
Kysucou koncom mája ako výsledok spolupráce mestskej
radnice so spoločnosťou Antik Telekom.„Prenájom bicyklov bol tento rok k dispozícii do prvého novembrového
týždňa. Vzhľadom na nepriaznivé chladné počasie sme
ukončili prvú sezónu používania zdieľaných bicyklov
v našom meste. Do užívania sa opäť vrátia na jar. Bicykle

si občania mesta veľmi rýchlo obľúbili. Starostovia susedných obcí Zborova nad Bystricou a Starej Bystrice ma
požiadali o rozšírenie bikesharingu aj do ich katastra
a možné navýšenie bicyklov pre budúci rok,“ uviedol primátor mesta Jozef Grapa. Bikesharing zjednodušil a zrýchlil mobilizáciu v rámci mestských častí a malou časťou
prispel i k ekologizácii životného prostredia.

Pozrite si krátku štatistiku od spustenia pilotnej
sezóny bikesharingu v krásne nad kysucou:

Mravčeky, 3-ročné detičky, MŠ

Marcel Lendóci, 13 r.

Terka Šusteková, 9 r., ZŠ Kalinov

Prvá jazda: 26. mája 2021 12:09:57
Posledná jazda: 22. októbra 2021 13:15:59
Počet jázd: 678
Prejazdený čas: 148 h 54 m 41 s
Prejazdená vzdialenosť: 1487.71 km
Počet unikátnych zákazníkov: 83
Priemerné trvanie jazdy: 13 min 10 sek
Priemerná vzdialenosť jazdy: 2.19 km
Priemerný počet jázd na deň: 5
Maximálny počet jázd na deň: 17 (7. júla 2021)

Najnavštevovanejšou stanicou prenájmu a vrátenia
bicyklov bolo Námestie pred Kultúrnym domom a Železničná stanica v Krásne nad Kysucou. Bielo-červené
bicykle tak na chvíľu opustia svoje stanovištia a počas zimnej sezóny ich čaká generálna oprava, prejdú dôkladným
Ema Gavendová, 7 r., ZŠ Kalinov

Simona Červená, ZUŠ

Klaudia Horáková, 8.A, ZUŠ

Diana Trúchla, ZUŠ

servisom, aby boli pripravené na začiatok novej sezóny.
Najfrekventovanejšie trasy si môžete pozrieť na nasledujúcej „heatmape“, kde najviac využívané trasy pohybov
bicyklov majú svetlejšiu farbu. Na mape si môžete prepínať medzi jednotlivými mesiacmi.
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Upravená zeleň pri parkovisku
na námestí mieru
Mestské parkovisko, ktoré sa nachádza pri kostole sv. Ondreja apoštola, je veľmi frekventované. Vodičmi, ktorí chodievajú na nákupy do
jednotlivých obchodných prevádzok, za službami, ktoré sa nachádzajú
v Dome služieb.
Výjazd z parkoviska znepríjemňovali vyrastajúce kríky, ktoré bránili
vodičom vo výchľade. Preto mesto pristúpilo k úprave zelene medzi
parkoviskom a cestou II. triedy. Prednedávnom bola upravená pravá
časť parkoviska, ktorá mala veľmi dobrú odozvu nielen medzi
vodičmi, ale aj občanmi mesta.
Jednofarebné kríky, ktoré bránili výhľadu na cestu, nahradí nová
záhradná architektúra, nízke kry a plazivé rastliny, doplnené farebnou
kamennou výstelkou.
„Verím, že sme zlepšili výhľad z pravej strany parkoviska a vodiči
ocenia úpravu i ľavej strany. Úprava zelene spolu s dopravným zrkadlom, ktoré je umiestnené na budove Jednoty, zvýši bezpečný výjazd
z parkoviska a z celej ulice Lazná,“ dodal primátor Jozef Grapa.

regulácia brehu potoka v kalinove
Na konci októbra prebehla úprava koryta miestneho potoka v časti
Kalinov. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečilo opravu poškodeného
potoka po povodniach, ktoré narušili štruktúru brehového systému.
Z tohoto dôvodu sme boli nútení opraviť túto časť, aby nedošlo
k poškodeniu prístupovej komunikácie v mestskej časti Kalinov.
Primátor mesta Ing. Jozef Grapa po rokovaní so Slovenským vodohospodárskym podnikom zabezpečili mechanizmy a materiál na spevnenie poškodeného brehu potoka.

UPozornenie
PolíCie
Pre seniorov
nakoľko v posledných dňoch polícia
v okrese čadca zaznamenala opakované pokusy o podvodné vylákanie finančnej hotovosti, najmä od seniorov,
kedy pri telefonickom rozhovore mužský hlas hovoriaci po slovensky, bez
prízvuku, uvádza, že je MUdr. a volá
preto, lebo jej syn mal dopravnú nehodu, ktorú mal spôsobiť a pri ktorej
zranil nejaké osoby a za účelom, aby
poškodení neohlásili túto nehodu na
polícii, má zaslať finančnú hotovosť v
rôznych výškach, pričom bola požadovaná i suma 10.000 €.

Polícia preto žiada, aby najmä
seniori pri telefonáte s osobou,
ktorú nepoznajú, zvýšili opatrnosť a najskôr kontaktovali svojich príbuzných a aby určite
neposielali finančnú hotovosť
neznámym ľuďom.
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Poďakovanie za šírenie
olympijských myšlienok

skupina koMa na súťaži
Košický zlatý poklad

Dňa 26. novembra 2021 zavítal na mestský úrad
v našom meste predseda Olympijského klubu Kysuce
Jaroslav Klus. Dôvodom jeho návštevy bolo udelenie ocenení za prínos k športovej kultúre v meste Krásno. Ocenenie si prevzali: Ing. Jozef Grapa, primátor mesta, Mgr.
Margita Ďurišová, predsedníčka okresného výboru Jednoty dôchodcov, Mgr. Michal Masnica, zástupca riaditeľa
Základnej školy Mládežnícka Krásno nad Kysucou. Cena
je poďakovaním za šírenie olympijských myšlienok
a organizovanie športových podujatí pre všetky vekové
kategórie.

Kapela KOMA z Krásna nad Kysucou sa 6. novembra
2021 zúčastnila finále 37. ročníka pesničkovej súťaže
Košický zlatý poklad. Finálový koncert sa konal v kultúrnom stredisku Kasárne Kulturpark v Košiciach. Kapela
KOMA so speváčkou Michaelou Martykanovou v konkurencii 236 piesní postúpila do finále, v ktorom sa predstavilo 12 najlepších prihlásených hudobných zoskupení
a interprétov z celého Slovenska.
S piesňou Poďme sa tešiť opäť úspešne reprezentovali
nielen seba a mesto Krásno nad Kysucou, ale celý región
Kysuce. Pieseň bude v blízkej dobe nasadená do vysielania
viacerých slovenských rádií. Blahoželáme!

krásňanské mrože si vychutnávajú sezónu
Otužilcom sa začala zimná sezóna a reprezentovali Krásno v Oravskej Polhore, v najsevernejšom tajchu Slovenska, v OščadniciDedovke.
Teplota sa už začala pohybovať pod nulou, čo
je pre otužilcov výzva.
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krásno má najlepší klub vo vzpieraní mladších žiakov
Koncom októbra 2021 sa
konalo v Trenčíne finále
mladších žiakov vo vzpieraní. Súťaž sa mala uskutočniť na domácej pôde, ale
COVID automat dostal Kysuce do čiernej farby
a opatrenia nedovolili, aby
Krásno bojovalo doma, tak
sme museli vycestovať
do Trenčína.
Mesto Krásno reprezentovali Matej Capek, Matúš
Čimbora, Jakub Hajný
a Jozef Filípek. Súťaž bola
rozdelená na dve skupiny
a konala sa na dvoch miestach. V Základnej škole
v Trenčíne sa konali skoky
a hody 2 kg medicinbalom.
Potom sme sa presťahovali
do vzpieračskej haly, kde sa
súťaž dokončila.
Jožko filípek trojskok 7
m, hod 10,30 m, trh 46 kg,
nadhod 55 kg. Najlepší
výkon súťaže 379 sin.b.
Matúš čimbora trojskok
5,8 m, hod 6,9 m, trh 23 g
a nadhod 33 kg. Druhý najlepší výkon družstva 338
sin.b. Jakub Hajný trojskok
5,3 m, hod 5,4 m, trh 18 kg,
nadhod 25 kg. Jakubov
výkon bol ohodnotený na
311 sin.b. Posledný pretekár Matej Capek trojskok 5
m, hod 11,3 m, trh 45 kg
a nadhod 53 kg. Štvrtý najlepší výkon družstva 302
sin.b.
„Všetci pretekári podali
zo seba maximum, za čo sa
im chcem poďakovať, super
výkon,“ uviedol tréner krásňanských vzpieračov Miroslav
Škrobian.
finále
vyhralo s prehľadom 1333
sin.b. a stalo sa najlepším
klubom v roku 2021 vo
vzpieraní mladších žiakov.
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