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Krásno dostalo nové požiarne vozidlo
V piatok 13. novembra 2015, po tretíkrát v tomto roku,
navštívil naše mesto podpredseda vlády a minister
vnútra Róbert Kaliňák. Niektorí ľudia sa tohto dátumu
obávajú, ale pre naše mesto a našich dobrovoľných
hasičov bol tento deň úspešný. Veď podpredseda vlády
tak ako uňho býva zvykom neprišiel s prázdnymi
rukami a osobne priviezol požiarne vozidlo IVECO s
plnou výbavou spolu s protipožiarnym vozíkom s
výbavou na odstraňovanie škôd po povodniach. Na
námestí pred mestským úradom ho okrem našich hasičov čakali nastúpení hasiči z okolitých obci, ktorí si so
záujmom prezerali dovezenú techniku a výbavu, ktorej
fungovanie im osobne komentoval podpredseda vlády.
Viacerí hasiči, ktorí takúto techniku nemajú, sa vyjadrili, že v dobrom ju závidia našim hasičom a radi by v
budúcnosti i oni mali takéto vybavenie. Odovzdávania
techniky sa okrem podpredsedu vlády zúčastnili p.
Juraj Blanár, poslanec NR SR a predseda Žilinského

samosprávneho kraja, p. Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR , p. Vendelín
Hovráth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR, p. Jaroslav Kapusniak – riaditeľ Krajského
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiline a
okrem nich aj starostovia Kysúc: Juraj Hlavatý – starosta obce Zborov nad Bystricou, Milada Chlastáková –
starostka obce Dunajov, Božena Poliačková – starostka
obce Klubina, Radovan Ďuroška – starosta obce
Ochodnica. Po rozhovore s hasičmi a so zúčastnenými
obyvateľmi mesta Krásno nad Kysucou sa podpredseda
vlády spolu so županom Jurajom Blanárom a poslancom NR SR Jánom Podmanickým odobrali na jednanie
s primátorom mesta Jozefom Grapom na mestsky úrad.
Pri jednaní minister prisľúbil i ďalšiu pomoc pre naše
mesto. Primátor mu poďakoval za dotácie na kamerový
systém a na verejné osvetlenie, ktoré zvýši bezpečnosť
na prechodoch v našom meste.
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Mikuláš pochválil krásňanské deti

V nedeľu 6. decembra 2015 sa už ako tradične na námestí pred Kultúrnym domom zišli hádam všetky generácie
nášho mesta, aby sa mohli stretnúť s Mikulášom. Každý
už netrpezlivo očakával príchod Mikuláša. Čakaním si
mohlo publikum spríjemniť aj vypočutím si milej básničky, či pesničky v podaní našich najmenších.
V tme už bolo pomaličky počuť klopkanie kopýt koníkov a zvonenie zvončekov, ale stále nik Mikuláša nevidel. Preto sa ešte prihovoril všetkým deťom aj dospelým
primátor mesta Jozef Grapa a správca farnosti Marian
Vojtek, ktorý deťom pripomenul, kto bol vlastne svätý
Mikuláš.
Po týchto slovách už bolo medzi ľuďmi vidieť koč, na
ktorom sedel Mikuláš so svojimi pomocníkmi, čertom a
anjelikmi. Pán farár spolu s Mikulášom vyzvali deti k
modlitbičke a potom nastala tá dlho očakávaná chvíľa –
rozdávanie balíčkov plných sladkostí. Po rozdaní
posledného balíčku sa všetci pobrali smerom ku stromčeku, ktorý čakal na rozsvietenie vo svojej plnej paráde.
A tak sa aj stalo. Okrem darčekov a rozsvietenia stromčeka sa deti mohli deti povoziť na Mikulášovom koči a
odfotiť sa so všetkými aktérmi pri stromčeku.
Mikuláš nám prezradil, že v Krásne sú naozaj dobré

deti, ktoré vedia pekne poďakovať, za čo patrí veľké
ďakujem najmä rodičom, učiteľom a farnosti.
Anjelikovia si tiež veľmi pochvaľovali, len čert bol sklamaný, pretože sa nudil a nemal žiadnu robotu s neposlušnými deťmi.
Tento rok sme naopak netradične zaviedli trhy vlastnoručne vyrobených vianočných výrobkov. Svojimi
výtvormi prispeli, nie len domáci šikovníci, ale aj žiaci
Základnej školy zo susednej obce Ochodnica. Mesto
Krásno by chcelo tieto trhy odštartovať aj na budúci rok,
preto nech už šikovné ručičky začnú aj oddnes vyrábať.

P O Z VÁ N K A
Silvester 2015 a privítanie
Nového roka 2016
Príďte sa spolu s nami už tradične rozlúčiť so
starým rokom a privítať Nový rok 2016 pred
domom kultúry. Teším sa na stretnutie s Vami.

Kysucká kultúrna nadácia
venovala dvom sociálne
slabším rodinám
z Krásna vianočný
finančný
príspevok

Krásňan
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Pozdrav od primátora
Milí Krásňania,
prednedávnom spolu s deťmi sme sa stretli na námestí
pred kostolom, či pred kultúrnym domom kde im Mikuláš
rozdal darčeky a zároveň sme rozsvietili vianočný stromček. Toto obdobie nám pripomenulo, že o chvíľu sú tu
Vianoce. Vianočné obdobie je jedno z tých najkrajších
počas roka a všetci sa naň tešíme, sme k sebe milší, priateľkejší a žičlivejší. Chcem vám aj ja v tomto predvianočnom čase popriať požehnané a šťastné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojej rodiny a blízkych. Želám všetkým
nám, aby duch Vianoc a radosť z narodenia Ježiša Krista
rezonovali v nás čo najdlhšie. Budem rád ak zostane
v našich srdciach čím najdlhšie vianočná nálada ale i prajnosť a láskavosť, ktorú Vianoce prinášajú. Nech najväčším
darčekom pre nás všetkých bude dobre slovo suseda, láskavosť i prajnosť tým najslabším spoluobčanom nášho
mesta, pomoc jeden druhému a veľmi si prajem nech nás
opustí závistlivosť, ohováranie a ničenie toho, čo druhý
v meste vytvoril.
Teším sa aj na koncoročné stretnutie na námestí, kedy
spoločne privítame Nový rok 2016. Končiaci rok 2015 bol
pre naše mesto opäť úspešný a máme sa čím pochváliť.
Dokončili sme rekonštrukciu vnútorných priestorov budovy mestského úradu, vybudovali sme druhú časť chodníkov popri ceste v Kalinove, zakúpili sme nové nádoby na
tuhý komunálny odpad i na separovaný odpad, dokončili
sme požiarnu zbrojnicu a zabezpečili sme pre našich hasičov nové požiarne autá i novú techniku. Tiež sme začali
budovať nový zberný dvor pre separovaný odpad ako i pre
komunálny odpad. V roku 2015 vyvrcholila projektová
príprava na výstavbu kanalizácie v mestských častiach
nášho mesta, ako i v uličkách, kde zatiaľ kanalizácia nie je
vybudovaná. Pripravili a odovzdali sme žiadosť na dotá-

ciu pre jej výstavbu. Pripravili sme
projekty na rekonštrukciu vonkajších priestorov
mestského úradu
a materskej školy.
Zrekonštruovali
sme strechu mestského úradu,
vymenili radiátory
v budove kolkárne,
zakúpili sme novú
techniku pre údržbu mestskej zelene
a miestnych
komunikácií, rozšírili sme kamerový systém v športovom areáli ako
i na prevádzke a na námestí. Na sídlisku v Zakysučí sme
pre deti postavili detské ihrisko. Okrem investičných akcií
sme pripravili veľa kultúrnych a športových aktivít. Toto
všetko sa nám podarilo len vďaka podpore a pomoci Vás
obyvateľov Krásna nad Kysucou za čo vám chcem veľmi
pekne poďakovať. Na prahu prichádzajúce nového roku
chcem popriať veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania,
rodinnej pohody, pokoja v práci i v rodine. Želám vám,
aby ste v tom prichádzajúcom roku 2016 našli veľa síl
a odvahy na prekonávanie prekážok, ktoré nám život prinesie do cesty a celý rok 2016 bol opäť úspešný pre naše
mesto.
Ing. Jozef Grapa
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Ondrejovské hody boli zasnežené

V našom meste máme počas roka viacero príležitostí na
to, aby sme sa prezentovali na verejnosti a aby sme
k nám dokázali prilákať nových návštevníkov a obdivovateľov. Najmladšie mesto na Slovensku chcú ľudia
z okolia dôvernejšie poznať, pobudnúť v jeho prostredí
a stráviť tu, čo najpríjemnejšie chvíle.
Medzi najznámejšie a najobľúbenejšie podujatia nášho
mesta patria Ondrejovské hody. Tento sviatok poznajú
ľudia po celých Kysuciach. Hody sa uskutočňujú na
počesť nášho patróna sv. Ondreja, ktorý je vyobrazený
na veľkom oltárnom obraze. Kostol postavili ešte v 19.
storočí. Informácie o ňom aj o ďalších zaujímavostiach
môžu návštevníci získať z reprezentačnej obrazovej
publikácie Krásno nad Kysucou – Prechádzky storočiami, ocenenej aj v súťaži Kniha Kysúc. Autorkou knihy je
Ľubica Podoláková, šéfredaktorka nášho Krásňana.
Tohtoročné ráno pred Ondrejovskými hodami bolo ako
vystrihnuté z rozprávky. Cez noc snežilo, a tak sa ľudia
zobúdzali akoby do iného sveta. Určite si mnohí pamätajú, že kedysi bývali prevažne takéto hody, zasnežené,
voňajúce nastupujúcou zimou. V bielej krajine stáli šiatre s rôznym tovarom. Aj tento rok bol ondrejovský deň
bohatý. Začal sa sviatočnou omšou v Kostole sv.
Ondreja. Potom už mohli ľudia chodiť okolo šiatrov
a kupovať darčeky pre svojich najbližších. Na parkovisku hrala ľudová hudba a rozvoniavali zabíjačkové špeciality. Ľudia si mohli zajesť, ale aj vypiť si medoviny či

vareného vínka. Z oblohy sa krásne chumelilo.
Ondrejovské hody v našom meste boli spojené
s Vianočnými trhmi. Ondrejom sa u nás začína predvianočné adventné obdobie s darčekmi ovešaným
Mikulášom, bielymi Luciami a pokračuje až do narodenia malého Ježiška. Vtedy v krajine zavládne vianočný
čas pokoja a lásky.
LH

Krásňan
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Otužilci spestrili hody

V priestoroch kultúrneho domu sa zišli rôzne folklórne
skupiny: Folklórna skupina Vrabčiar z Krásna,
Folklórna skupina Dolinka z Novej Bystrice, Folklórna
skupina Dedovanka z Očšadnice a Divadelný a tanečný
súbor zo Základnej umeleckej školy Krásno nad
Kysucou. Predstavili kysucké zvyky a tradície.
Počas tohto bohatého kultúrneho programu uviedli do
života novú knihu o meste Hraničiari. „Aj spracovanie
tejto knihy svedčí o bohatej histórii nášho mesta, na ktoré sme
právom hrdí,“ povedal o publikácii primátor mesta Ing.
Jozef Grapa.

Uzn. č. 78/2010 – MZ schvaľuje návrhovú komisiu
v zložení Vojtech Buchta, Božena Ďurčanová, Mgr.
Gabriela Bírová, overovateľov zápisnice Pavol Targoš,
MUDr. Milan Peteraj a program rokovania MZ.
Uzn. č. 79/2010 – MZ schvaľuje
– predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b2010/01 ROP za účelom realizácie projektu „Bystrická
dolina – pre cestovný ruch stvorená“, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
mesta;
– zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti
o NFP;
– financovanie projektu vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 10 997,50
eur.
Uzn. č. 80/2010 – MZ schvaľuje zásady hospodárenia
s majetkom mesta s tým, že v poslednej štrnástej hlave
v bode 8 sa mení dátum na 27. 9. 1996
Uzn.č. 81/2010 – MZ schvaľuje odpredaj parcely číslo

V rámci Ondrejských hodov sa Krásňanské mrože po
3747/32
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m2 p. Vladimírovi
druhý razo predstavili
publiku. PrePoštekovi,
otužilKysucká
cesta
1002
za
1
euro
s
podmienkou,
že bude
cov pripravili celoslovenské plávanie v rieke Kysuca.
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dopravu detí do letného detského tábora, ktoré orgaV tomto druhom ročníku sa zúčastnilo viacej plavcov ako
nizuje farské pastoračné centrum prostredníctvom hnutomu bolo minulý rok. Nálada bola medzi otužilcami výbortia kresťanských detí a mládeže v sume 498 eur.
ná a našu akciu prišiel pozdraviť a povzbudiť plavcov primáPríspevok
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Tréningy Krásňanských mrožov – Rozhodnutím mrožovskej rady dáva sa na známosť členom klubu otužilcov a
sympatizantom tréning, Krásňanských mrožov v týždni bude následovne: PONDELOK: o 16:00 h v rieke Kysuca v
Krásne nad Kysucou medzi asfaltovňou a betónarkou na starej ceste medzi Oščadnicou a Krásnom STREDA: o 16:00
h v rieke Kysuca v Krásne nad Kysucou medzi asfaltovňou a betónárkou na starej úceste medzi Oščadnicou a
Krásnom nad Kysucou. SOBOTA: o 14:00 h vo vodnej nádrží v obci Oščadnica časť Dedovka. Všeobecné ustanovenie: Ak sa všetcí nedohodnú platí vyššie uvedené. Počas týždňa na pondelok, alebo stredu padne sviatok, plávanie
bude ako v sobotu. S pozdravom za mier starý mrož Milan
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Zasadnutie Združenia
miest a obcí Kysúc

V piatok 27. novembra 2015 sa zišli primátori a starostovia našich miest, aby prerokovali problémy samospráv. Prvý krát v histórii sa snem Združenia miest a
obcí Kysúc konal v našom meste. Primátor mesta privítal všetkých zúčastnených primátorov, starostky a starostov i ďalších hostí – generálneho riaditeľa z
Ministerstva životného prostredia, riaditeľku sekcie
odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia, riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny a ďalších hostí, ktorí vystupovali k jednotlivým bodom. Jedným z hlavných bodov bol nový
zákon o odpadoch, ktorý bude v platnosti od 1. januára
2016 a mení celkovú filozofiu likvidovania odpadu.
Zástupcovia Ministerstva ŽP zúčastneným predniesli
nové úlohy, ktoré zákon kladie na samosprávy a ich
občanov. Zákon dáva veľký dôraz na čo najväčšie separovanie, ktoré nebude samospráva teda ani občanov
nič stáť a o to budú na tom horšie mestá a obce, ktoré
budú mať zmesový komunálny odpad a nebudú zvyšovať separovanie. Preto aj úlohy samospráv ako aj
organizácie zodpovednosti výrobcov budú vplývať na
občanov, aby dôsledne triedili a separovali odpad. Ak
sa to samosprávam v blízkej dobe nepodarí budú
musieť byť výrazne zvýšené poplatky na uskladňovanie a likvidáciu komunálneho odpadu. Snem ZMOK
schválil i rozpočet na budúci rok, ale diskutovalo sa i
ohľadom výstavby kysuckej diaľnice D3 a jej urýchlenia, ako i spôsob financovania. S riaditeľom UPSVaR
boli prejednané i možnosti uplatnenia nezamestnaných
v jednotlivých projektoch, ktoré samospráva požaduje.
Taktiež boli prejednané prijaté nové zákony, ktoré sa
dotýkajú samosprávy ale i pripomienkované pripravované legislatívne usmernenia, ktoré ovplyvnia život v
našich mestách a obciach. Dúfam, že i zasadnutie
snemu ZMOK v Krásne nad Kysucou posunie Kysuckú
samosprávu dopredu tak, aby ešte lepšie zabezpečovala chod svojich miest a obcí. Dúfame, že tak ako naše
mesto v poslednom období získava na význame ani
toto zasadnutie nebolo posledné a význam Krásna nad
Kysucou, ako dôležitého celku samosprávy, bude rásť.
Primátori a starostovia vyjadrili nášmu primátorovi
slova uznania nielen za rekonštrukciu priestorov mestského úradu, ale i za celkový rozvoj nášho mesta.

Krásňan

Krúžok mladých hasičov

Od začiatku školského roku znovu pracuje krúžok
mladých hasičov pri základnej škole v Krásne nad
Kysucou. Tento záujmový krúžok pracuje pod vedením
predsedu DHZ Mariánom Šustekom a dlhoročným členom DHZ v Krásne nad Kysucou pánom Ladislavom
Bakalom, ktorý vychovával generácie detí aj v minulom období. Krúžok pracuje v pravidelných intervaloch, kde sa učia jednotlivé disciplíny ako štafeta, CTIF,
požiarny útok s vodou atď. Pri týchto disciplínach si
vylepšujú svoju zručnosť ako viazanie uzlov, beh cez
prekážky a v neposlednom rade aj disciplínu. Sme
radi, že žiaci majú o tento krúžok záujem. Momentálne
sa zúčastňujú na ňom 13 žiakov základnej školy. Táto
práca je náročná na trplezlivosť, ale za ten výsledok a
spokojný úsmev na tvárí to stojí.

Stretnutie bývalých
zamestnancov MsÚ

Vo štvrtok 10. decembra 2015 sa v priestoroch
mestského úradu stretli práve jeho bývalí zamestnanci. Spoločne s primátorom mesta Ing. Jozefom
Grapom a zástupcom primátora Jaroslavom
Pagáčom pospomínali, porozprávali sa a strávili
príjemný deň vo svojom bývalom pracovisku.
Súčasní zamestnanci im prajú veľa šťastia, zdravia,
lásky a ešte mnoho takýchto príjemných chvíľ v
kruhu ich najbližších.

Krásňan
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OZNAM: Reflexné prvky pre chodcov
Mesiac december je pre bezpečnosť peších chodcov na
cestách náročný na bezpečnosť. Deň sa skracuje a v tejto
dobe je najkratší deň a najdlhšie tma. Vzhľadom k tomu,
že sa ľudia presúvajú za svojimi povinnosťami večer i
ráno, často ešte v tme, vodiči ich môžu ohroziť. Preto na
základe zákona, ktorý bol prijatý pre zvýšenie bezpečnosti musia peší chodci nosiť reflexné prvky, alebo mať
oblečený reflexný bezpečnostný odev. Preto vyzývame
občanov, aby vo vlastnom záujme nosili viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečenú reflexnú vestu.
Nosením reflexných prvkov prispejete k bezpečnosti
cestnej premávky, ale najmä ochránite sami seba a

zabránite tragédiam na cestách. Aj malý reflexný pások
na rukáve, alebo na kabelke môže zabrániť usmrteniu,
prípadne ťažkým úrazom a traume nielen vodičovi, ale i
ostatným účastníkom cestnej premávky. Chceme upozorniť občanov, že polícia má nariadené kontrolovať
dodržiavanie zákona 8/2009 Z.z. Na základe ktorého
Vám môže byť udelené bloková pokuta vo výške 50,Eur, ak nie ste na komunikácii viditeľný a nenosíte
reflexné prvky. Chceme poprosiť všetkých, aby v rámci
bezpečnosti nosili reflexné prvky a upozornili i svojich
známych, aby k žiadnej tragédii na cestách v katastri
Krásna nad Kysucou nedošlo.

ZŠ a MŠ Krásno Michálkov

František a Vojta
Nedvědovci
V pondelok 9.novembra 2015 sa v Dome kultúry v
Krásne nad Kysucou stretli priaznivci folku, aby
zhliadli koncert Františka Nedvěda a syna Vojtu s
kapelou. Na trochu netradičný čas – pondelok podvečer - sa stretlo v sále 200 milovníkov tejto hudby a
vypočuli si mnoho krásnych skladieb z ich širokého
repertoáru. Samozrejme zazneli skladby ako Stánky,
Banská Bystrica, Podvod, Rúže z papíru…
Obecenstvo sa nedalo zahanbiť a pripojilo sa k spevu
týchto známych skladieb a po 90 minútach koncertu,
síce naznačili, že bude koniec, ale návštevníci si
potleskom vyžiadali ešte zopár piesní. Po koncerte
bola možnosť zakúpiť si CD nosiče a samozrejme si
ich nechať aj podpísať.

Okresný úrad Čadca dňa 1.
decembra 2015 udelil diplom
Matejkovi Červeníkovi z triedy
Lienky – Michálkov, za 1. miesto vo výtvarnej súťaži:
Ochranárik očami detí, kategória MŠ. Srdečne gratulujú pani
učiteľky (Martinka a Silvinka),
kolektív a deti z MŠ.
„Pred oknom za oknom stojí
Mikuláš“ Slová tejto piesne
najlepšie vystihujú, že dňa 4. decembra 2015 prišiel
aj do MŠ Michálkov Mikuláš. Deti si na popoludnie
pripravili tance, básne, piesne a divadlo. Na konci
si všetci pochutili na skvele pripravenej hostinke od
pani uč. a rodičov. Spolu s Mikulášom prežili krásne popoludnie plné smiechu a radosti.

Práce na kaplnke U Hacka aj
v neskorú jeseň
O kaplnke U Hacka sme
naposledy písali, že sa
práce na nej už skončili
a že je pripravená na
zimné obdobie. To sme
ešte netušili, že sa
k nám vráti pekná, slnečná jeseň, aj keď v podstate už
neskorá, a tá umožní vykonávať pri nej ďalšie pracovné
úkony. Tak je hackovská kaplnka, ktorá sa čoskoro
zaradí do zoznamu početných krásňaských kaplniek.
Na budúci rok ju chcú dať vysvätiť. S výnimkou zimy
neustále na nej pracovali. Aj počas neskorej jesene
uskutočnili pri nej niektoré nové činnosti. Zamerali sa
najmä na okolie kaplnky. Predovšetkým tu dobudovali
oporný múr pod svahom, keď ho zašalovali a domurovali do požadovanej výšky. Upravili terén za múrom.
Na tieto miesta naviezli hlinu. Čistiace práce vykonávali aj v okolí kaplnky. Robili všetko pre to, aby okolie
bolo pripravené pre veriacich, ktorí sa tu zídu na prvej
svätej omši a potom aj na budúcich pobožnostiach.
Okrem toho pracovali na prístupovej ceste, kde tiež
postavili oporný múrik. Vnútro kaplnky obielili. Celé
priestranstvo pozametali a teraz už definitívne pripravili na zimu. LH
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Uvítanie detí

Dňa 15. decembra 2015 na mestskom úrade primátor mesta privítal nových maličkých občanov Krásna. Detičky:
Kolembus Vladimír, Pecková Viktória, Jarabica Matúš, Bajanek Matej, Mačasová Timea, Suchoň Filip, Šutý Leonard, Podpleský
Alex, Minarčíková Lívia, Kyzek Adam, Zátek Adam, Masnica Michal, Vojtuš Nikolas, Mikolášová Zoe, Čimborová Nela,
Jakubíková Viktória, Macášová Sandra, Šramko Martin, Šimášková Ema, Šusteková Veronika, Kormancová Sabina, Kavalek
Timotej, Gabrišová Ema, Kašuba Patrik, Helt Roman, Štrbová Melisa, Masničáková Lara, Hudák Viktor, Kyzek Lukáš, Gulčík
Jakub, Suchoň Matej, Vlček Mateo, Holák Marko

Krásne životné jubileum

JUBILANTI
november – december 2015
90 rokov
Irena Vajdíková
Emil Markuliak

85 rokov
Dňa 9. novembra 2015 oslávila naša spoluobčianka
Irena Vajdíková krásne životné jubileum 90 rokov.
Primátor mesta jej pri tejto príležitosti poprial hlavne
zdravia a ešte mnoho životnej energie a odovzdal
oslávenkyni darčekový kôš a kyticu. Spolu s pani
Irenkou zaspomínali na mladosť a život v ich rodine.
Oslávenkyňa sa zároveň podpísala aj do Pamätnej
knihy mesta a my jej prajeme ešte veľa ďalších v zdraví prežitých rokov.

MATRIKA
NARODENÍ
Matej Suchoň, Jakub Gulčík,
Mateo Vlček, Marko Holák,
Damián Blažek

ÚMRTIA
Helena Pagáčová, Ľubomír Poštek,
František Šustek

SOBÁŠE
Michal Kajánek a Hana Augustýnová
Ondrej Koleno a Jana Pokrývková
Tomáš Martinec a Andrea Romanová

Alojz Macura
Barbora Janasová
Oľga Gavlasová
Justina Kocifajová
Mária Olbertová
Veronika Ševecová

80 rokov
Oľga Šurabová
Anna Pionteková
Daniel Kormanec
Justin Jakubec

75 rokov
Jozef Švábik
Ondrej Buchta
Anna Šamajová

70 rokov
Helena Kormancová
Jolana Jakubcová
Albína Svačinová Poláková
Pavlína Jakubcová
Margita Korhelíková
Anna Capková
Ján Vašina

Krásňan
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VIANOCE – čas narodenia
Ježiša Krista
Ferragosto je v Taliansku pojem. Už od Rímskych čias
sa slávia Feriae Augusti – prázdniny cisára Augusta,
kedy každý, kto môže, vyrazí z miest ad aquas –
k moru, riekam a jazrám, do hôr. Aj Vittorio Messori
raz navrhol, aby sa Vianoce preniesli na 15. augusta,
a tým by sa ľudia zbavili gýčovitého vianočného osvetlenia, predvianočného zhonu, nákupnej horúčke, saní
ťahaných sobmi, Santa Klausa či obligátnych vianočných prianí a dávania darčekov. Vychádzal totiž z toho,
že rozšírené presvedčenie o stanovení sviatku
Narodenia Pána na 25. decembra bolo stanovené bez
historického podkladu, aby sa potlačil vplyv pohanského slávenia zimného slnovratu. Teraz sa verejne kajá.
Nútia ho k tomu posledné vedecké objavy...
Vďaka dokumentom od Kumránu bolo možné presne
stanoviť, že Ježiš sa narodil 25. decembra. Je to mimoriadny objav, ktorý nemôže byť spochybňovaný ako
apologetický (brániaci vieru), pretože sa oň postaral
žid, docent Jeruzalemskej univerzity Shermajahu
Talmon.
Ak sa Ježiš narodil 25. decembra, tak ku panenskému
počatiu došlo o deväť mesiacov skôr. Kresťanské kalendáre slávia 25. marca sviatok Zvestovanie Pána. Ale
z Lukášovho evanjelia vieme, že archanjel Gabriel
Márii oznámil ako znamenie: „Aj tvoja príbuzná Alžbeta
počala vo svojej starobe a je už v šiestom mesiaci...“
Starobylé východné cirkvi slávia medzi 23. – 25. septembrom počatie Jána Krstiteľa. Dáta, zakladajúce sa na
tradícii, ktoré sa nedali overiť. To sme si mysleli až do
nedávna.
Musíme vychádzať práve od počatia Jána Krstiteľa.
Lukášove evanjelium začína históriu starých manželov
Zachariáša a Alžbety, ktorá sa už zmierila so svojou
neplodnosťou, jedným z najhorších nešťastí v Izraeli.
Zachariáš bol kňazom z Abiášovej kňazskej triedy. „A
keď raz nadišiel čas na jeho triedu a on vykonával pred
Bohom službu“, zjavil sa mu archanjel Gabriel a oznámil
mu, že napriek pokročilému veku budú mať s Alžbetou
syna: „A dáš mu meno Ján... On bude veľký pred Pánom.“
Táto história je nám dobre známa, ale že by onen
Lukášov údaj „z Abiášovej kňazskej triedy“ mohol byť tak
dôležitým, to si nemysleli ani veľkí exegéti počas
dlhých stáročí.
V starom Izraeli boli kňazi rozdelení do 24 tried a striedali sa podľa nemenného poriadku pri chrámových
obetách dva krát do roka. Vedeli sme, že Zachariášova
kňazská trieda, totiž Abiášova, bola ôsmou. Ale nikdy
sme nevedeli, na aký termín pripadá ich turnus. Až
profesorovi Shermajahuovi Talmonovi sa podarilo
s pomocou iných odborníkov a zvlášť zvitkov kumránskej knižnice spresniť chronologické poradie, v ktorom
sa striedali kňazské triedy pri obetách
v Jeruzalemskom chráme. Tradícia východných kresťanov , ktorá kladie oznámenie Zachariášovi, že sa mu
narodí syn, medzi 23. – 25. september bola pravdepo-

dobná. Avšak táto pravdepodobnosť sa blíži istote, pretože bádatelia podnietení objavom prof. Talmona zrekonštruovali systém onej tradície a dospeli ku záveru,
že táto tradícia pochádza priamo z prvotnej židovskokresťanskej obce v Jeruzaleme.
Čo sa zdalo ako zbožný mýtus, dostáva novú pravdepodobnosť: reťaz udalostí, ktoré sa tiahnu v rozsahu 15
mesiacov. V septembri Pánov anjel, Gabriel, oznámil
Zachariášovi narodenie syna. Evanjelista Lukáš upresňuje: „Keď skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých
dňoch jeho žena Alžbeta počala“ (Lk1,21).
V marci, po šiestich mesiacoch nasleduje zvestovanie
Panne Márii a jej „fiat“. Po troch mesiacoch narodenie
Jána Krstiteľa, cirkev ho slávi 24. júna. Po šiestich
mesiacoch narodenie Ježiša. Touto poslednou udalosťou sa dostávame ku 25. decembru. Tento deň nebol
stanovený čírou náhodou.
Teda nie je možné presunúť slávenie Vianoc na ferragosto. Vittorio Messori sa za svoj unáhlený návrh verejne ospravedlňoval. Bude trvať ešte veľmi dlho, pokiaľ
priznajú svoj omyl „ničitelia mýtov“ a zástanci tzv.
vedeckého výkladu biblie z okruhu
Religionsgeschichte, ktorí posúvali Vianoce do ríše
legiend a mýtov. Vedcom ako je prof. Talmon stačí
Lukášov údaj, že Zachariáš bol z Abiášov kňazskej triedy a kumránske papyrusy, aby potvrdili tradíciu prvotnej jeruzalemskej obce i dátum Ježišovho narodenia –
25. december.
I my sa pripojme k oslave Narodenia Pána, tomu dôležitému okamihu, že Spasiteľ prichádza medzi nás, aby
nám otvoril cestu do Božieho kráľovstva. A preto všetkým ľuďom dobrej vôle prajem požehnané, milostiplné
a radostné tieto sviatky Narodenia Spasiteľa, Ježiša
Krista.
Marian Vojtek, správca farnosti
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KRÁSŇANSKÁ DESIATKA 32. ročník

Matrika
Narodení
Marek
Masnica,
Viktória Madajová,
Liliana
Králiková,
V
nedeľu
8. novembra
2015 sa v
Krásne
nad Kysucou uskutočnil už 32. ročník obľúbeného
Alžbeta
Gilániová,
Radoslav Rábik,desiatky.
Matej Benko,
cestného
behu, Krásňanskej
V cieli všetci netrpezlivo čakali, či sa konečne podarí
Tomáš
Krupa,
Peter 30,52,
Škereň,avšak
Samuel
Brňák,
prekonať
rekord
ani
tentoDenisa
rok sa to nepodarilo a prvý dobehol do cieľa Marek
Jančigová,
Teresa
Fojtíková
Chrascina s časom 34,18.
Úmrtie
Pavel Kurinec 72 r., Mária Kopásková 80 r., Justína
Lastovicová
73 Muži
r., Rozália
Kategória A:
do Ďuranová
39 rokov90 r., Anna
Vojtušová
87 r.,Chrascina
Agnesa Poláčková
r., František
1.
42 A Marek
1997 První62
bežecký
Jablunkov
Šutek 59 r.,34:18:00
František Kocifaj 51 r., Lukáš Grapa 21
2.
A Ďurec
Lukáš 1990
Žilina 34:36:00
r., 39
Imrich
Škerenčák
77 r.,Intersport
Helena Završanová
73 r.,
3.
83
A
Michalec
Tomáš
1989
Predmier
34:44:00
MárianMoskálová 80 r., Stanislav Gavlas 58 r.,
4.
81 A Prívara
Štefan
Koleno Lukáš
80 r. 1992 MŠK KNM 34:48:00

Výsledky

5. 111 A Holiga Ján 1977 KBL ŠKP Martin 36:33:00
6. 80 A Kais Martin 1992 TJ Višňové 37:10:00
Sobáše
7. 47 A Oravec Juraj 1977 Trenčín 37:17:00
Marián
KrupaSergej
a Júlia1998
Jakubíková,
Pavlík a
8.
37 A Tkach
Slezan FMPeter
37:43:00
Zuzana
Blahutová,
Ján
Gavlas
a
Jana
Vaňovcová,
9. 78 A Remiš Patrik 1994 Žilina 38:01:00
Martin
Cech
a Miroslava
Pošteková,
Jozef
Šadlák a
10.
130 A
Kupka
Anton 1976
KKM Čadca
38:06:00
Lenka
11.
38 AMacurová
René Sasyn 2000 1. Bežecký Jablunkov 38:18:00
12.
JĎ 84 A Kubány Michal 1980 Run Sport Team 38:35:00
13. 32 A Lomnický Peter 1977 TAT Martin 38:41:00

14. 121 A Vojtek Miloš ml. 1998 CYS Žilina 38:43:00
15. 13 A Jopčík Patrik 1996 Kysucké Nové Mesto
38:54:00
16. 198 A Kadlubec Martin 1982 Čadca 39:51:00
17. 163 A Vavrík Tomáš 1989 Chlpaté gazely 39:59:00
18. 14 A Murárik Roman 1981 S&B Žilina 40:01:00
19. 136 A Drahňák Ján 1986 TJ Tatran Krásno 40:25:00
20. 157 A Švík Juraj 1988 Čadca 40:29:00

Kategória B: Muži od 40 do 49 rokov
1. 21 B Malyy Anatoli 1974 Goral Marathon 35:32:00
2. 22 B Tichý Peter 1969 Goral Marathon 36:44:00
3. 59 B Jurčík Ján 1968 KKM Čadca 37:01:00
4. 122 B Ružbarský Ján 1966 AK Žilina 37:55:00
5. 176 B Chlupek Jozef 1971 Rajecké Teplice 39:15:00

Krásňan
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6. 124 B Kučak Ľuboslav 1974 KKM Čadca 39:18:00
7. 90 B Rybár Vladimír 1970 MK Rajec 40:43:00
8. 109 B Skorčík Ján 1971 CK Turzovka 41:32:00
9. 66 B Straňanek Jozef 1975 MK Rajec41:59:00
10. 53 B Tokarik Branislav 1972 Kysucký Lieskovec
42:32:00

Muži nad 50 rokov
1. 20 C Sventek Ladislav 1965 Goral Marathon 36:57:00
2. 33 C Bielesz Josef 1965 První běžecký Jablunkov
39:17:00
3. 172 C Celerin Milan 1965 TAT Martin 39:32:00
4. 23 C Beliansky Stanislav 1964 Štiavnik 39:58:00
5. 89 C Stupňan Jaro 1963 MK Rajec 41:14:00
6. 110 C Hrin Miroslav 1964 Žilina 41:35:00
7. 27 C Pánik Vladimír 1964 Trstená 42:01:00
8. 156 C Ďuriga Stanislav 1961 Trenčín 42:49:00
9. 115 C Pauler Oldřich 1959 Goral Marathon 42:50:00
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10. 151 C Kuba Anton 1959 MŠK Kysucké Nové Mesto
43:18:00

Ženy do 34 rokov
1. 105 D Štefundová Nikola 1998 MKŠS-AK Kysucké
Nové Mesto 41:58:00
2. 119 D Byrtusová Jana 1982 První běžecký Jablunkov
42:47:00
3. 93 D Úradníková Alžbeta 1991 MK Rajec 43:47:00
4. 184 D Vanáková Dominika 1982 MK Rajec 45:03:00
5. 36 D Lubajacká Ivana 1998 První běžecký Jablunkov
45:53:00
6. 181 D Pavlíková Romana 1993 Beh večernou Žilinou
47:24:00
7. 101 D Ďuricová Lucia 1999 Martin 48:59:00
8. 188 D Korhelíková Martina 1985 Ostrava 49:12:00
9. 85 D Gamráková Barbora 1995 SK Sečovce 49:15:00
10. 149 D Zemaníková Denisa 1996 Čadca 52:57:00
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