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Do kažDej Domácnosti

Spoločne sme privítali advent 
a tešíme sa na najkrajšie sviatky roka

Stolový kalendár 2023 si môžete 
vyzdvihnúť na mestskom úrade

Svätý Mikuláš potešil naše deti 
a rozsvietil veľký vianočný stromček

Folklórna skupina Vrabčiar 
oslávila 45. výročie vzniku

Milí Krásňania,
prežívame blízkosť najkrajšieho obdobia

v roku, na ktoré sa všetci tešíme, na pokoj,
pohodu i zaslúžený oddych. V tomto 
období zvykneme aj rekapitulovať prežitý
rok a spomínať na úspechy i neúspechy 
v našom živote. Zrekapituloval by som aj ja
v krátkosti, môžem povedať, že sa nám
spoločne podarilo viacero vecí, ktoré
Krásno posunuli zas o kúsok dopredu. 

Pre deti sme otvorili zrekonštruovanú
mestskú knižnicu, detské centrum a v lete
vodný svet, ktorý sa tešil vysokej návštev-
nosti. Venovali sme pozornosť rekonštruk-
cii škôl a ich neustálemu modernizovaniu,
aby naše deti študovali v peknom a moder-
nom prostredí. Dostavujeme dom pre 
seniorov. Podaril sa nám aj výnimočný
projekt s vrabčiarskou tradíciou určený tu-
ristom i návštevníkom mesta. Teším sa, že

sa tento rok mohli konať kultúrne a špor-
tové podujatia, a tak sme spoločne mohli
tráviť čas. 

Chcem sa srdečne poďakovať poslan-
com mestského zastupiteľstva, tým minu-
lým i novým, pracovníkom mestského
úradu, hasičom, všetkým spolkom, skupi-
nám a súborom, ktorí sa podieľali na orga-
nizovaní, účinkovaní a zabezpečovaní
podujatí v meste. Ďakujem tým, ktorí re-
prezentujú naše mesto, športovcom i sú-
borom. Každý Váš úspech nás veľmi teší.

Prajem Vám všetkým požehnané Via-
noce, prežite ich v zdraví, pokoji, radosti,
láske a v kruhu blízkych. Nezabúdajme na
tých, ktorí potrebujú našu pozornosť 
a pomoc. S úctou

Váš priMátor ing. Jozef grapa
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Benefičný koncert s peknou myšlienkou
Adventné obdobie a príchod Via-

noc vyvolávajú v nás rôzne zamysle-
nia a chuť pomáhať. Krásňanské
súbory: FS Drevár, Detský folklórny
súbor Drevárik, Spevácke tri
Vrchárky z Kysúc a Sláčikový ko-
morný orchester zo ZUŠ vyplnili pro-
gram na benefičnom koncerte v
dome kultúry. Zbierka z dobrovoľ-
ného vstupného išla na pomoc rodine
Kanisovej, ktorú postihol ťažký osud. 

Slávnostný program priniesol
zvyky od Svätej Kataríny až do Troch
kráľov, najtradičnejšie zvyky, ktoré sa
v Krásne dodržiavali, ako napríklad
Lucie s pierkami, Liatie olova, Trase-
nie plotov,  Adventné vence i Zdobe-
nie stromčeka. Emotívny program
vyvrcholil piesňou Tichá noc, ktorá k
Vianociam patrí, a na javisku sa pri
jasličkách objavili všetci účinkujúci,
ktorých bolo viac ako 60. V programe

bolo vidieť hlavne mladšie ročníky a
vidno, že folklór v našom meste je
živý a venuje sa mu mnoho detí a
mladých.   

Tvorcami scenáru bola Katarína
Murínová a Zuzana Zuzčáková Gací-
ková. Na záver programu zástupca
primátora Jaroslav Pagáč odovzdal fi-
nančný dar rodine. Krásňania a diváci
koncertu štedro prispeli a vyzbieralo
sa 2785,70 Eur.  ĽP

Folklórny súbor Drevár aj s muzikou Deti z Drevárika pri jasličkách

Mladé talenty zo ZUŠ pod vedením pedagógovAdventný veniec so sviečkami Zdobenie vianočného stromčeka Peniaze išli na pomoc rodine Kanisovej

Liatie olovaRoztancované Lucie vymietli každý kút
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Biskup Mikuláš žil v 3. a 4. storočí
v Myre na území dnešného Turecka.
Preslávil sa svojou štedrosťou, podpo-
roval tých, ktorí to potrebovali. De-
dičstvo po otcovi rozdal chudobným.
Zastával sa tiež nespravodlivo obvine-
ných, dohliadal, aby súdy rozhodo-
vali správne. Bol veľmi horlivým
stúpencom viery. Kresťanská cirkev
si ho dodnes veľmi cení.

Snáď najznámejšia legenda o svä-
tom Mikulášovi hovorí, že chudobný
šľachtic poslal svoje tri dcéry do ve-
rejného domu, aby si tak zarobili na
veno. Mikuláš im však hodil oknom
vrecúško so zlatkami, ktoré im umož-
nilo odísť a vydať sa. Ako už isto tu-
šíte, práve na tejto legende stojí
mikulášske obdarovávanie detí. Táto
tradícia prežíva dlhé roky a v súčas-
nosti stále pokračuje. Dňa 6. de-
cembra 2022 sa v našom meste
konalo podujatie k sviatku svätého
Mikuláša. Na námestie prišlo mnoho
detí spolu s rodičmi a netrpezlivo
očakávali príchod sv. Mikuláša, s kto-
rým spoločne rozsvietili mestský via-
nočný strom a taktiež aj celú mestskú
vianočnú výzdobu, ktorá bude pripo-

mínať, že vianočný čas je tu. Ešte
pred príchodom Mikuláša na pódium
si mohli vypočuť vianočné piesne a
koledy v podaní žiakov Základnej
umeleckej školy Krásno nad Kysucou,
v menšom zoskupení aj zo súboru he-
ligonkárov Jarky Jelinkovej.

Tento rok bol príchod Mikuláša vý-
nimočný aj tým, že spomínanú prí-
jemnú atmosféru si mohli spoločne s
detičkami z Krásna vychutnať deti i
dospelí na celom Slovensku prostred-
níctvom televíznych obrazoviek, kon-
krétne na RTVS 2, kde bol vysielaný
priamy prenos. Vďaka nemu sa mohli
diváci dozvedieť, ako v našom meste
vítame Mikuláša, rozsvecujeme via-
nočný strom. 

Po tom, čo Mikuláš porozprával te-
levíznym divákom o cestovaní po
celom svete, rozdávaní darčekov,
prečo nemá soby, ale kone, sa Miku-
láš premiestnil na pódium, kde spo-
ločne so svojimi pomocníkmi
čertíkom a anjelom, primátorom
mesta a dekanom farnosti Krásno
Marianom Vojtekom rozdával balíčky
plné sladkostí.

Svätý Mikuláš zavítal do nášho mesta

Mesto Krásno nad Kysu-
cou je aktívne pri realizácii
dotačných projektov z EÚ
nielen v rámci Slovenska,
ale aj v rámci cezhraničnej
spolupráce na projektoch
Interreg Česká republika či
Poľská republika. Posledný
z cezhraničných projektov
bol slávnostne zrealizovaný
práve z Interregu SR – ČR
pod názvom „Vrabce pred-
stavujú slovensko – české
pohraničie“. Tento projekt
mal za úlohu zvýšenie at-
raktívnosti kultúrneho a
prírodného dedičstva pre
obyvateľov a turistov. To, že
tento cieľ sa podarilo na-

plniť, potvrdila i návšteva z
partnerského mesta Fren-
štát pod Radhoštěm slo-
vami novozvoleného
vicestarostu Bc. Zbyňka
Vágnera a ďalších návštev-
níkov z jeho delegácie. 

Turisti na turistickom
pochode ocenili najmä vy-
budovanie vrabčiarní, ako
sme nazvali turistické
útulne v malebnej prírode
Kysuckých Beskýd či Javor-
níkov. Vrabčiarne sú zaují-
mavé aj architektonicky,
pretože okrem praktic-
kého využitia na vyvýše-
nom mieste predstavujú i
nových vrabcov. Takáto

realizácia má z praktického
hľadiska význam najmä z
dôvodu pokoja pri prenoco-
vaní turistov tak, aby sa k
ním nemohla dostať lesná
zver, prípadne neohlásení
návštevníci. Zaujímavosťou
je i vytvorenie náučného
chodníka, ktorý v našom
meste predstavuje päť za-
stavení pri významných
historických a turistických
atrakciách, pri ktorých sú
umiestnené sošky vrabcov
v nadživotnej veľkosti.

Už počas krátkeho času
od nainštalovania týchto
sošiek sa potvrdilo, že je to
zaujímavá atrakcia pre tu-
ristov a návštevníkov nášho
mesta, ako aj pre našich
občanov. Často si pri nej
robia selfie, či skupinové
fotografie. Spoločné podu-
jatie, ktoré sa uskutočnilo v
rámci turistického dňa so
sprievodným programom,
len potvrdilo atraktivitu
tohto projektu. Ako sa vyja-
drili zástupcovia partner-
ského mesta, sochy
vrabcov, ktoré majú
umiestnené taktiež na tu-
risticky veľmi zaujímavých
miestach, im budú každý

deň pripomínať naše part-
nerstvo. 

Aj novozvolení predsta-
vitelia Frenštátu pod Rad-
hoštěm sa zhodli v tom, aby
sme v takýchto projektoch
naďalej pokračovali aj v bu-
dúcnosti. Turisti, ktorí ab-
solvovali túru po tomto
náučnom chodníku, pre-
zradili, že sa tešia na jarné
a letné dni budúceho roku,
počas ktorých útulne opäť
navštívia a dokonca v nich
aj prenocujú. Niektorí však
vyjadrili obavu, či bude
možnosť vopred sa objed-
nať kvôli frekventovanej
obsadenosti. Krásno po vy-
budovaní troch turistických
okruhov, zrekonštruovaní
rôznych turistických atrak-
cií ako i sprístupnení 16
osád s popisom a informač-
nými tabuľami sa stáva
rajom pre letnú turistiku a
vychádzky do prírody nie-
len pre našich občanov, ale
i návštevníkov zo širokého
okolia.

Nový vrabčí chodník bol
slávnostne otvorený 9. de-
cembra 2022 a zúčastnili sa
ho tretiaci, žiaci základnej
školy.

nová turistická atrakcia: Vrabčiarne 
a otvorenie nového vrabčieho chodníka

Turistická útulňa - vrabčiareň blízko osady Grapov

S vrabcom sa odfotili primátor mesta Krásno Jozef Grapa, 
Zbyňěk Vágner z partnerského mesta Frenštát pod 

Radhoštěm a aj naši tretiaci

Sv. Mikuláš, čertíci i anjeli, primátor mesta Jozef Grapa,
dekan Marian Vojtek a naši dobrovoľní hasiči, ktorí do-
hliadali na bezpečnosť

S Mikulášom sa chceli fotografovať všetky deti
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Sv. Ondrej, apoštol, patrón farského kostola
Čo Boh vynaložil na to, aby mohol spojiť ľudí? Človek už

prvotným hriechom pokazil krásny Boží plán spásy. A Boh
napriek tomu nenechal nás napospas. Len-tak. Predstavil
nový plán našej záchrany a posiela svojho Syna, aby nás za-
chránil, aby obnovil spojenie medzi človekom a Bohom...
Poslal svojho jediného Syna a On ohlasuje Otca, ukazuje
cestu k nemu a volí si ľudí, aby s ním spolupracovali a po-
kračovali v tomto diele. Volí si tých najbližších, ktorých
volá ich dvanástimi apoštolmi a oni išli a hlásali jeho evan-
jelium. 

Naši predkovia si ako svojho patróna a ochráncu si zvo-
lili tiež apoštola, toho, ktorý bol najbližšie k Ježišovi, vy-
brali si sv. Ondreja. My môžeme len uvažovať, domnievať
sa či hádať, prečo si ho vybrali. Skúsme sa pozrieť na niek-
toré črty Ondreja. Možno aj to bol dôvod, prečo si ho vy-
brali za patróna a nebeského ochráncu. Tým prvým je
zbožnosť. Ondrejova zbožnosť a túžba po vzťahu s Bohom.
Veď on so svojím priateľom, kamarátom Jánom idú za
osobnosťou tej doby, za Jánom Krstiteľom, ktorý na prvý
pohľad nebol vábivý, ale hrubý, neotesaný, asketicky žil v
púšti. A tam, keď počujú ako predstavuje Ježiša mesiášs-
kym titulom – Hľa, Boží baránok, Ondrej s Jánom idú za Je-
žisom. Ježiš sa ich pýta: Čo hľadáte? Ondrej sa pýta: Učiteľ,
kde bývaš? Ježiš mu odpovie: Poďte a uvidíte. A zostali pri
ňom. Všimnime si Ondreja, že on si to nenechal pre seba,
ale priviedol svojho brata Šimona k Ježišovi so slovami:
Našli sme Mesiáša. Neskôr jeho brat dostal lepšie miesto pri
Ježišovi, ale Ondrej nie je skleslý, vytrvá pri Ježišovi. Možno
práve tieto jeho vlastnosti pre ne si ho naši predkovia vy-
volili, lebo videli jeho zbožnosť a sami túžili pri tých mno-
hých prekážkach, ťažkostiach, ktoré život prinášal, že treba
niekoho, kto je blízko, kto sa zľutuje, kto to nemal tiež
ľahké, ale predsa. Vzťah s Ježišom mu pomohol k tomu, aby
bol spokojný a šťastný, a on potom neváhal a obetoval sa v
jeho službe a dokonca položil i svoj život za Ježiša. My čas-
tokrát všetko iné uprednostníme, hovoríme o mnohých ve-
ciach, ktoré potrebujeme v dnešnej dobe, ale kde je Boh?

Keď sa hovorí o hodoch, hovorí so o stánkoch, o takej a
takej hostine, o špecialitách, aj to patrí k hodám, ale nie je
to prvoradé. Hody sú slávnosť patróna, patróna farnosti a
farského kostola. Patróna, ktorý ochraňuje farnosť, farní-
kov, ktorý nás privádza bližšie k Ježišovi. A keby nebolo
tohto vzťahu, tak potom načo stánky? Dôležité sú hody
ducha, aby sme tu načerpali Božiu milosť. 

Ďalšou takou črtou Ondreja bola praktickosť. Keď Ježiš
liečil zástupy, apoštoli mu hovoria: Prepusť zástupy už sa
zvečerieva, sme na pustom mieste, aby išli a nakúpili si potra-
viny. Ježiš hovorí: Vy im dajte jesť. A apoštoly, konkrétne
Filip hovorí: Veď ani 200 denárov by nestačilo, aby sme nakú-
pili chlieb pre ostatných. A Ondrej hovorí: Je tu chlapec, ktorý
má 5 chlebov a 2 ryby. Praktik, ktorý to mal zmapované a
ktorý vedel. A Ježiš vďaka tomu koná zázrak záračného na-
sýtenia zástupu. Aj my sme pozvaní k tejto praktickosti, aby
sme dokázali vo svojom živote prakticky žiť a konať. Starí
mnísi to poznali, tú zásadu modli sa a pracuj, aby nechý-
balo nič v našom živote. Je potrebný aj duchovný život a je
potrebná aj práca, živobytie. Praktickosť Ondreja nás vedie
k tomu, aby sme nešli do žiadneho extrému. Čo by bola za
matku osoba, ktorá má malé deti a behala by po púťach,
hrala sa na zbožnú a deti by boli nezaopatrené? Alebo
druhý extrém, čo z toho keď ideme kade-tade a na Boha ne-
máme čas, ani na omšu, ani na modlitbu? A vyhovoríme
sa, keď budeme na dôchodku, potom budeme mať čas. Sme
si istí, že ho budeme mať? Pamätajme na Ježišove slová, kto
mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja vyznám pred svojím Otcom,
ktorý je na nebesiach. Keď my nemáme čas na Boha dnes,
potom, keď budeme stáť pred Božou tvárou, ako obstojíme? 

Zamyslíme sa opäť nad koreňmi našej viery a preukážme
vďačnosť našim predkom, že nám zanechali takého vý-
značného patróna a zároveň ďakujme jemu, že nás chránil
aj v uplynulom období. Aj vo sviatok sv. Ondreja je dobré,
aby sme ďakovali Bohu a aj nášmu patrónovi, že za nás oro-
duje. 

(Výber z hodovej kázne dekana M. Vojteka)

V Krásne nad Kysucou sa prvú de-
cembrovú nedeľu konali tradičné On-
drejovské hody na počesť patróna
nášho kostola a celej farnosti, sv. On-
dreja. Slávnostná omša sa začala
sprievodom kňazov a miništrantov.
Svätú omšu celebroval dekan farnosti
ICLic. Mgr. Marian Vojtek s kaplánom
Mgr. Miroslav Crkoňom. Svätú omšu
svojím spevom sprevádzal mládež-
nícky zbor Makabi.

Počas tohtoročných Ondrejovských
hodov na námestí pri kostole vystú-
pili so svojím programom známa Ky-
sucká muzička a  folklórna skupina
Vrabčiar. Postarali sa o výbornú do-
poludňajšiu náladu. Podčiarklo ju tiež
pomerne teplé, ešte skôr jesenné ako
zimné slnečné počasie. Návštevníci
hodov sa po omši mohli zastaviť pri
početných stánkoch a šiatroch a po-
kúpiť si sladkosti, hračky pre deti
a  ďalší pestrý tovar. Na viacerých

miestach ponúkali medovinu a punč.
Nechýbala tiež prezentácia remesel-
níkov a  ľudových umelcov. Hladoši
a  maškrtné jazyky si mohli, ako už
tradične, pochutnať na výbornej zabí-
jačkovej kapustnici a  na zabíjačko-
vých špecialitách a vystavované bolo

aj prasiatko. Ďalšou výbornou po-
chúťkou bol určite chlieb s masťou a
cibuľou, tlačenka, klobáska alebo ka-
pustnica. Kto mal chuť, mohol sa po-
núknuť aj horúcim punčom z rúk
pána primátora Ing. Jozefa Grapu. 

LH

ondrejovské hody

Slávnostnú sv. omšu sprevádzal pies-
ňami mládežnícky zbor Makabi, ktorý v
Krásne pôsobí 35 rokov a vedie ho Ga-
briela Bírová

V mrazivom dni dobre padol primá-
torský punč. Ľudové piesne zaspie-

vala Folklórna skupina Vrabčiar i
Kysucká muzička

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
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Dňa 4. novembra 2022 bolo v prie-
storoch reštaurácie Kolkáreň naozaj
veselo. Dôvodom osláv bolo najmä
krásne výročie našej domácej Fol-
klórnej skupiny Vrabčiar.

Začiatky tejto folklórnej skupiny sa
spájajú s rokom 1977, keď v obci
Krásno nad Kysucou vznikla ženská
folklórna skupina. Postupom času sa
rozrástla aj o mužov. Od roku 2015 vy-
stupuje pod názvom Folklórna sku-
pina Vrabčiar. V decembri v
uvedenom roku sa stala aj občian-
skym združením.

Medzi úspechy skupiny patrí 1.
miesto na regionálnej súťaži Folklór-
neho festivalu Ochodnica, s postu-
pom na krajskú prehliadku v
Habovke na Orave, kde sa členovia
umiestnili v bronzovom pásme. V
roku 2016 naspievali svoje prvé CD so
zmesou folklórnych i ľudových piesní
z okolia nášho mesta a regiónu Kysúc.
V rokoch 2015, 2017 a 2022 účinkovali
na oslavách zvrchovanosti Slovenska
v programoch „Ospievaná domo-
vina“, „Moja rodná“ a „Na krídlach
času“ v Starej Bystrici.

Skupina svoje mesto mnohokrát
reprezentovala aj v skanzene Vychy-

lovka, na rôznych folklórnych festiva-
loch, ako aj na vystúpeniach organi-
zovaných mestom i mimo neho.
Piesne, ktoré sa nachádzajú na ich
dvoch vlastných CD nosičoch, znejú
aj na posedeniach určených pre na-
šich drahých jubilantov – seniorov.

Pri príležitosti spomínaného 45.
výročia od založenia Fsk Vrabčiar sa
v úvode slávnostného programu pri-
hovorila vedúca skupiny Vierka Kor-
helíková, ktorá prešla celkovou
históriou skupiny a prítomným pred-
ložila aj hodnotené obdobie od roku
2018 – 2022, teda presne 5 rokov,
ktoré uplynuli od posledného okrú-
hleho jubilea skupiny. Za toto obdo-
bie členovia Vrabčia absolvovali 89
vystúpení (2018 – 22, 2019 – 25, 2020
– 10, 2021 – 8, 2022 – 24), i napriek
pandémii.Odišlo zo skupiny 7 čle-
niek. Pribudli však aj 3 členovia. K só-
listovi skupiny, spevákovi a
heligonkárovi Vladkovi Riečičiarovi
pribudol Tomáš Švábik, ktorý hrá na
akordeóne.

V súčasnosti má Folklórna skupina
Vrabčiar 18 členov: Viera Korhelí-
ková, anna Koperová, Margita Sýko-
rová, štefánia Bakalová, anna

trauerová, Jana Hlubinová, antónia
Ďuranová, anna Ďuranová, Mária
tomčalová, oľga Vaňovcová, Darina
rusnáková, Miroslav gacík, Jozef
Kormanec, Jozef ševčík, Karol
raček, Vladimír riečičiar, tomáš
švábik, anton Sporiš.

Všetkým prítomným sa prihovoril
aj primátor mesta Krásno nad Kysu-
cou Ing. Jozef Grapa, ktorý skupine
poprial, aby fungovala minimálne
ďalších 45 rokov. Zaželal tiež ešte
mnoho úspechov pri reprezentácií
nášho mesta a pri uchovávaní zvykov
a tradícií Kysúc. Spoločne s vedúcou
skupiny odovzdali všetkým prítom-
ným, či už bývalým alebo súčasným
členom súboru, pamätné listy. Spo-
ločne si všetci pospomínali a zaspie-
vali piesne k ich srdcu najbližšie.

folklórna skupina Vrabčiar oslávila 
45. výročie od svojho založenia

Prvé členky Ženskej folklórnej skupiny Krásno nad Kysucou
– Stojace zľava: Oľga Gavlasová, Štefánia Hrušíková, Justína
Jarabicová, Pavlína Prokopičová, Mária Kopásková. Dole:
Mária Isteníková, Štefánia Blažeková, Ernestína Pavčíková.

Prvé členky pôvodne Ženskej folklórnej skupiny si počas oslavy
zaspomínali na nadšenie a radosť z vystúpení, láskou k folklóru 

zapálili i ďalších pokračovateľov tejto skupiny

Fotografia je z vystúpenia v Banskej Bystrici v roku 1986. Na nej zľava
sú: Božena Jakubcová, Štefánia Meky ňová, Anna Sporišová, Mária
Kopásková, Margita Sýkorová, Pavlína Prokopičová, Johana Šuste -
ková, Anna Ďuranová, Mária Starečková, Štefánia Hrušíková, Štefánia
Blažeková, Justína Jarabicová, Anna Macurová.

Primátor mesta udelil folklórnej skupine pamätný list za
mesto Krásno za udržiavanie tradícii a reprezentáciu mesta,
na fotografii vedúca skupiny Viera Korhelíková

Pásmo Dlávenie kapusty v skanzene
vo Vychylovke, september 2017

Súčasní členovia Folklórnej skupiny Vrabčiar, november 2022



Krásno oČami detí | 11Krásňan zo života nášho mesta |  11Krásňanzo života nášho mesta | 10Krásňan

Rodáci Rodinné dedičstvo – láska k folklóru

Zuzkin otec a člen FSk Vrabčiar
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Zuzana Zuzčáková Gacíková folklór miluje od ma-
lička, keďže u nich doma spievajú všetci. Začala
spievať takmer ako 5-ročná v kostole sv. Ondreja.

Ako 11-ročná začala aktívne pôsobiť, rovnako ako pred-
tým jej súrodenci Mirka, Vladko a Janka vo folklórnom
súbore Drevár v meste Krásno ako sólistka súboru a ne-
skôr aj ako konferencierka. Vďaka súboru spoznávala
krásy slovenského folklóru a mohla ho tak aj reprezen-
tovať vo svete. V súbore pôsobila dvanásť rokov, neskôr
prešla do Folklórneho súboru Jedľovina v Kysuckom
Novom Meste. Neučaroval jej len folklór, ale aj rock
a spev v kapele. V tomto štýle sa môže realizovať v roc-
kovej kapele Veľký Dom, s ktorou stále aktívne spieva.
Na doskách, ktoré znamenajú svet stála niekoľko rokov

aj ako herečka v Ochotníckom divadle Driak v Zborove nad Bystricou. Každoročne sa zúčastňovala rôznych súťaží, či
už recitačných alebo speváckych. Získala významné ocenenia: 1. miesto v celoštátnom finále recitačnej súťaže Van-
sovej Lomnička, 1. miesto v celoštátnom finále v súťaži mladých moderátorov Sárová Bystrica, Divácka cena za reci-
táciu v súťaži Hviezdoslavov Kubín, ocenenie Osobnosť mesta Krásno nad Kysucou a mnoho iných ocenení. Okrem
speváckych vystúpení na rôznych príležitostných akciách a festivaloch ju diváci môžu na pódiu vidieť aj ako moderá-
torku. V roku 2013 vydala svoje prvé CD s názvom „Dávno minulé“, vzniklo v spolupráci so známym muzikantom a in-
štrumentalistom Stanislavom Palúchom, hudobná zložka: Marek Krištofík, Ľubomír Gašpar , Tomáš Gašpierik a Ján
Pavnica. Študovala na Žilinskej univerzite, Fakulte humanitných vied, odbor Mediamatika a kultúrne dedičstvo. Svoje
vzdelávanie ukončila III. stupňom vysokoškolského vzdelania s titulom PhD. Problematikou jej dizertačnej práce boli
povesti. Na základe tohto vzdelania je odborníkom pre hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo. Popri štúdiu pracovala
aj ako kultúrny referent na Mestskom úrade v Krásne. Takmer 10 rokov vedie Detský folklórny súbor Drevárik, ktorý
pôsobí pod Základnou umeleckou školou. Spolu s Monikou Rakovanovou a Miškou Mičicovou založili spevácke trio
Vrchárky z Kysúc, v ktorom trojhlasne spievajú krásne kysucké trávnice. Je mamou dvoch krásnych, zdravých detičiek
Katarínky a Jurka. Sú jej najkrajšou a najväčšou výhrou.

„za svoj osobný a kariérny rozvoj ďakujem najmä mojim
rodičom, mame, ktorá je mojim najväčším „fanúšikom“,
môjmu milovanému manželovi, ktorý pri mne vždy
stojí, podporuje ma, sprevádza ma všade a povzbudzuje
ma. zdenke florekovej, ktorá má zoznámila s folklórom,
básnikovi Martinovi Kolembusovi, ktorého pozdravu-
jem do neba, Janke Beliančinovej, ktorá bola mojim hla-
sovým pedagógom a  naučila ma správne pracovať
s hlasom. Mojim vzorom, ktorí sa neprispôsobujú tren-
dom a veľkému ošialu (heligónka, tV šláger, tv Senzi),
ale uchovávajú to krásne, nepoškvrnené dedičstvo na-
šich predkov tu na Kysuciach. Sú nimi Helenka záhrad-
níková a pavol Kužma. Dievčatám z nášho tria Vrchárky
z Kysúc, Miške Mičicovej a Monike rakovanovej, že sme
dali dokopy naše hlasy a  funguje nám to, nie len na
pódiu, ale aj mimo neho a stali sa z nás skvelé kama-
rátky. a  takto by som pokračovala ešte dlho. Vďaka
Bohu, mám okolo seba mnoho ľudí, ktorým ďakujem za
veľa.
V terchovej je zvykom, že sa muzika, láska k folklóru
dedí z pokolenia na pokolenie. V súčasnosti je to u nás
naozaj rarita, keď deti pokračujú v tom, čo ich rodičia
začali. Ja, ako malé dieťa, som vždy s údivom počúvala
piesne v podaní súrodencov môjho tatu a samozrejme
aj jeho. otec pochádza z ochodnice, rovnako ako moja
mama. Jeho rodičia, Margitka a Demeter, vychovali päť
detí: Vlasta (moja krstná mama, ktorá prednedávnom
oslávila krásnych 85 rokov), anna (pani učiteľka, ktorá

už žiaľ nie je medzi nami), Miroslav (môj tata), Viera (ve-
dúca fSK Vrabčiar), Ján (muzikant, ktorý nás už tiež
opustil), všetci boli obdarení výrazným hlasom, zmy-
slom pre hudbu, kreativitu. Všetci boli nadaní a muzi-
kálny. nikdy nezabudnem na ich viachlasné spevy
a pieseň: „ goraľu, cy či ňe žaľ“. Sú to nezabudnuteľné
chvíle a spomienky. Chcela by som vrátiť čas a zažiť to
ešte aspoň raz. Som veľmi šťastná, že tata spolu so svo-
jou sestrou Vierkou účinkujú v  domáckej folklórnej
skupine Vrabčiar.
tata dlhé roky praco-
val ako zvárač. Svoj ta-
lent a  prácu s  kovom
pretavoval aj do rôz-
nych umeleckých, ale
i  úžitkových predme-
tov. Určite sa v  mno-
hých domácnostiach
nachádzajú nožíky,
motyky, sekerky ukuté
rukami Miroslava ga-
cíka. niekedy mi nejde
do hlavy, kde v  sebe
berie toľko energie.
onedlho bude mať 77
rokov a aj 18-ročný by
mal problém za ním
stíhať.“

Dňa 6. decembra prišiel Mikuláš spolu s anjelikom aj
do materskej školy na Lesníckej ulici. Priniesol plné vre-
cia sladkosti a krásne hračky. Deti slávnostne oblečené ho
privítali piesňami a básničkami. Bol to krásny a veselý
deň. „Ďakujeme Mikuláš, zasa o rok sa na teba tešíme!“

Mikuláš potešil deti 
v materskej škole

Veselý farebný týždeň i Vianočná besiedka patria k ob-
ľúbeným tradíciam v základnej škole v Kalinove. Na Via-
nočnej besiedke 19. decembra 2022 deti zahrali biblický
príbeh narodenia Ježiška v Betleheme a kľaňanie sa troch
kráľov.

V nedeľu 27. novembra 2022, na
prvú adventnú nedeľu sa v sále kul-
túrneho domu odohralo divadelné
predstavenie s názvom „...a furt sa
pije“ v podaní divadelného súboru
Staškovan. Tento originálny názov
prekvapivo prilákal množstvo divá-
kov, ktorí zaplnili takmer všetky se-
dadlá. Do dediny prišiel
protialkoholný agitátor (aligátor),
ktorý od všetkých pijúcich vyžadoval,
aby prestali piť a stali sa abstinen-
tami. Originálne hlášky, výborné he-
recké výkony, skvelo pripravená
scéna nás všetkým preniesla o 100
rokov späť. Vo výbornej nálade sa po-
kračovalo ďalej, pretože na námestí
pred kultúrnym domom boli pripra-

vené stánky s voňavým punčom a ob-
čerstvením. Ak ste v nedeľu nestihli
prísť, nemusíte mať hlavu v smútku,
pretože tieto stánky budú k dispozícií
každý víkend. Z celkovej atmosféry
bolo cítiť, že nám pomaličky nastáva
vianočný čas, obdobie pokoja, rozjí-
mania, dobročinnosti, a teda prichá-
dzajúceho adventu. Samotné slovo
advent pochádza z latinského slova
„Adventus“, čo v preklade znamená
príchod a odkazuje na príchod Spasi-
teľa. Ľudia sa pripravujú na slávnosť
Narodenia Pána – Vianoce, tak si ve-
riaci pripomínajú príchod Krista na
Zem. Zároveň je advent časom očaká-
vania druhého Kristovho príchodu na
konci vekov. V oboch prípadoch sym-

bolizuje radosť a očakávanie.
Presne o 17:30 sa konalo tradičné

rozsvietenie adventného venca. Prvú
sviecu zasvietil primátor mesta Ing.
Jozef Grapa spoločne s dekanom Ma-
rianom Vojtekom. V sprievode spo-
ločnej modlitby prítomných veriacich
a pánom dekanom bol adventný ve-
niec požehnaný.

advent sa začal rozsvietením prvej sviece 
na venci pred mestským úradom

farebný týždeň v základnej
škole Kalinov
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V sobotu 10. decembra 2022 sa v priestoroch telocvične
Základnej školy v Krásne nad Kysucou konala už tradičná
súťaž o Pohár primátora mesta Krásno nad Kysucou Ing.
Jozefa Grapu vo vzpieraní. Do súťaže sa celkovo zapojilo
päť družstiev.

Konečné umiestnenie jednotlivých družstiev:
1. TJ Tatran Krásno nad Kysucou A
2. TJ Tatran Krásno nad Kysucou B
3. ŠK Olympia Bobrov
4. VK KOFI Trenčín
5. TJ Slávia Ružomberok

V kategórií najlepší mladší žiak:
1. miesto: Lukáš Bomba (ŠK Olympia Bobrov)
2. miesto: Matúš Čimbora (TJ Tatran Krásno, A)
3. Kristian Kopásek (TJ Tatran Krásno, A)

V kategórií najlepší starší žiak:
1. miesto: René Nekoranec (TJ Tatran Krásno, A)
2. miesto: Dominik Jedinák (TJ Tatran Krásno, A)
3. David Jakubec (TJ Tatran Krásno, B)

Víťazi si svoje trofeje, medaily, diplomy a ceny prevzali
z rúk primátora mesta Ing. Jozefa Grapu. Vzpieračov pri-
šiel povzbudiť aj majster sveta, náš Krásňan Vladimír Ma-
cura.

Súťaž o pohár primátora mesta ing. Jozefa grapu 
má svojich víťazov

Dňa 21. novembra 2022 v zasadacej miestnosti Mest-
ského úradu v Krásne nad Kysucou zložil primátorský
sľub na nové volebné obdobie 2022 – 2026 Ing. Jozef
Grapa.

Po slávnostnom otvorení zastupiteľstva predseda voleb-
nej komisie Stanislav Sýkora informoval prítomných 
o výsledkoch komunálnych volieb v Krásne nad Kysucou.
Na základe týchto skutočností svoj poslanecký sľub zložilo
dvanásť zvolených poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Krásne nad Kysucou:

Jaroslav Pagáč, Mgr. Jozef Mozol, Ing. Ján Drahňák, Ing.
Vladimír Kormanec, Ph.D., MBA, Mgr. Martin Ondruška,
Miroslav Škrobian, Ing. Mária Goreková, Vojtech Buchta,
Mgr. Lenka Zuščáková, Milan Broda, Ing. Oľga Šumská
Lastovicová, Ing. Anna Trauerová.

V programe ustanovujúceho zástupiteľstva bolo okrem
iného hlasovanie o členoch siedmich komisií – Kultúrna
komisia, Komisia školstva, Komisia sociálno-bytová, 
Finančná komisia, Športová komisia, Komisia na ochranu
verejného poriadku, Komisia na ochranu verejného 
záujmu. 

Zloženie komisií, ako poradných orgánov, pozostáva zo
zvolených poslancov, ako aj z radov zamestnancov Mest-
ského úradu a odborníkov pozastávajúcich z vybraných
obyvateľov mesta. 

Na prvom ustanovujúcom zastupiteľstve poslanci
schválili aj poverenie sobášiť pre nasledujúcich poslan-
cov: Ing. Mária Goreková, Ing. Vladimír Kormanec, Ph.D.,
MBA, Jaroslav Pagáč, Mgr. Jozef Mozol.

na ustanovujúcom zastupiteľstve zložilo sľub 
dvanásť zvolených poslancov pre obdobie 2022 – 2026

Separovaný zber Január – FeBruár 2023
Blažkov, Zákysučie: 9. 1. 23. 1. 6. 2. 20. 2.
Krásno: 10. 1. 24. 1. 7. 2. 21. 2.
Kalinov: 11. 1. 25. 1. 8. 2. 22. 2.

Mikulášky slávnostný deň mali aj zamestnanci mestského úradu spolu s vedením mesta, ktorí sa symbolicky obliekli do
červenej farby a s dobrou náladou pracovali celý deň

nevšedný deň mestskom úrade... 
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V kategórií ženy do 34 rokov:
Denisa Zemaniková 00:41:02
Miroslava Serafínová 00:45:23
Nikola Štefundová 00:47:15

V kategórií ženy 35 a viac rokov:
Katarína Paulínyová 00:39:18
Dominika Vanáková 00:43:58
Anna Balošáková 00:48:05

V kategórií muži do 39 rokov:
Tomáš Michalec 00:35:35
Marek Pavličko 00:35:41
Hanesch Róbert 00:36:40

V kategórií muži 40 – 49 rokov:
Rastislav Kalina 00:35:19

Henrich Weichpart 00:35:55
Emil Penciak 00:37:02

Rastislav Kalina bol zároveň bežec
s najlepším časom, ktorý si udržal
počas celých pretekov.

V kategórií muži 50 a viac rokov:
Zdeno Koleda 00:37:56
Peter Frátrik 00:39:37
Ján Jurčík 00:41:17

Tento rok nechýbala ani kategória
najrýchlejších Krásňancov, ktorí
úspešne reprezentujú nielen TJ Ta-
tran Krásno nad Kysucou, ale aj sa-
motné mesto, za čo im patrí naše

poďakovanie.

Kategória ženy:
Petra Mäkká 00:51:37
Marcela Červená 00:51:42
Lenka Šadláková 00:53:26

Kategória muži:
Peter Plánka 00:36:35
Ján Drahňák 00:38:29
Marián Podolák 00:38:51

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

Slnečný 37. ročník Krásňanskej desiatky

Mesto Krásno ako organizátor
behu ďakuje Okresnému riaditeľstvu
policajného zboru Čadca (Okresný
dopravný inšpektorát), ktorí dohlia-
dali na bezpečnosť pretekárov. Samo-
zrejme všetkým sponzorom,
divákom, fanúšikom a samotným

bežcom za účasť. Veľké poďakovanie
patrí aj tým, ktorí stoja pri spoluorga-
nizácií pretekov od ich začiatkov. Už
teraz vás všetkých pozývame na 38.
ročník.

SPONZORI: Mesto Krásno, ILSTAV
PLUS s. r. o., LP exposystém s. r. o.,

ALU-METAL s. r. o., Gaja Vision s. r.
o., AUTOPROFIT s. r. o., Legan stav s.
r. o., Reštaurácia Lapek, Potraviny P.
Ďurana, Stanislav Pustaj, Lukáš a
Martin Šustek, Anton Zuzčák.
MéDIA: Týždenník Kysuce, MojeKy-
suce.sk, MY KYSUCKé NOVINY, KTV

Cestný beh na 10-kilometrovú vzdialenosť Krásňanská
desiatka v našom meste má, už tradične, svoje vymedzené
miesto v športovom kalendári bežcov. V tomto roku sa jej
37. ročník uskutočnil v prvú novembrovú nedeľu, teda 6.
novembra 2022. Prihlásených bolo celkovo 148 preteká-
rov, z toho dvaja tesne pred štartom odstúpili kvôli zdra-
votným problémom. Kategórie boli rozdelené na tri
mužské a dve ženské. Aj napriek ideálnym podmienkam
a počasiu sa bežcom rekord 0:30.52 z roku 1991, o ktorý
sa v 8. ročníku Krásňanskej desiatky postaral Milan
Slivka, nepodarilo prekonať. Pán Milan Slivka bol tento
rok súčasťou pretekov ako tréner mladých bežcov z Ky-
suckého Nového Mesta a samozrejme prítomným poroz-
prával svoje dojmy z pretekov, počas ktorých spomínaný
rekord vznikol. Kto vie? Možno raz niekto z rádu jeho od-
chovancov tento rekord prekoná.

Podľa slov primátora mesta Ing.
Jozefa Grapu: 

„Je potešujúce, že Krásňanská
desiatka je tradičný jesenný beh,
počas ktorého k nám prichádzajú
športovci nielen z nášho regiónu,
ale aj zo zahraničia. Najpríjemnej-
šou správou však je, že rok čo rok
prichádzajú športovci aj v mládež-
níckych kategóriách. AJ tento rok
sa pretekov zúčastnili žiaci nie len z Krásna, ale aj celých
Kysúc.“

Medzi pretekármi nechýbal ani náš najstarší bežec pán
Emil Chilý, ktorý opäť túto desať kilometrovú trať zvládol
bravúrne.

Výsledky

Najstarší krásňanský bežec 
Emil Chilý (vľavo)

Víťazi Krásňanskej mini desiatkyVíťazi Krásňanskej desiatky Víťazi Krásňanskej desiatky

Najmladší bežci sa pripravujú na štart Bežci na trati pri kostole Milan Slivka, držiteľ traťového
rekordu z roku 1991
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