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V tomto čísle nájdete:

Dvojmesačník mesta Krásno nad Kysucou

D O K A Ž D E J D O M ÁC N O S T I

Prvého občana sme sa v roku 2019 dočkali 2. januára, keď po prvýkrát
uzrel svetlo sveta Matúško Jozefík. Je prvorodeným synom mladých
rodičov a pri narodení vážil 2900 g a meral 49 cm.
V stredu 16. januára 2019
navštívil mladú rodinku Jozefíkovcov primátor mesta Jozef
Grapa a odovzdal mamičke
kyticu kvetov, praktickú kozmetickú tašku spolu s finančným darom pre bábätko.
Šťastnej rodinke poprial veľa
zdravia, lásky a hlavne trpezlivosti pri výchove malého Matúška. „Narodenie dieťaťa je
vzácnym darom a výnimočným
momentom. Sám si rád spomínam na tieto okamihy v mojej
rodine. Som rád, že môžem privítať takto prvého Krásňana a
neskôr aj spoločne všetky naše
najmenšie deti,” povedal primátor. Na záver návštevy nechýbal ani podpis do Pamätnej
knihy. Srdečne gratulujeme!

Spoločne sme privítali
Nový rok 2019
Tento rok nás čaká veľa
podujatí i stavebných prác

Pribudol nový
kamerový systém
Mesto systematicky
pracuje na zvýšení
bezpečnosti

Zasnežené počasie
prialo bežkárom
Mnoho kilometrov upravili
na bežkárske stopy

Všetky cyklotrasy v meste sa túto zimu
využívali na bežkovanie

Krásna biela zima prilákala na naše
trate veľa milovníkov bežkovania.
Bližšie článok na str. 6

Štatistika mesta za rok 2018
Krásňan
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Základná štatistika pre naše mesto je v roku 2018 povzbudzujúca. Vzhľadom k tomu, že počet
obyvateľov neubúda ale tento rok pribudlo 10 trvalo bývajúcich občanov. K 31. 12. 2018 bolo
prihlásených k trvalému pobytu 6717 obyvateľov, čo je oproti minulému roku nárast o 10 obyvateľov.
V roku 2018 sa na trvalý
pobyt prihlásilo 73 občanov, z
toho 33 mužov a 40 žien, čo je
o 7 viac ako rok predtým. Odhlásilo sa 82 obyvateľov,
z toho 39 mužov a 43 žien, čo
je o 3 menej ako vlani. Počet
novonarodených detí bol 70,
presnú polovicu tvorili chlapci
i dievčatá. Novonarodených
detí bolo o 2 menej ako rok
predtým. Počas roka zomrelo
51 obyvateľov, z toho 27
mužov a 24 žien, čo je o 15
menej ako v roku 2017. Počet
sobášov bolo 32, čo je o 5 viac

ako v roku predchádzajúcom.
Najvyšší dožitý vek je 95 rokov
a priemerný vek 39 rokov.
V rámci stavebného konania bolo vydaných 13 územných rozhodnutí a 43
stavebných povolení na
stavby a stavebné objekty.
Počet kolaudačných rozhodnutí bolo vydaných 49 a boli
vydané 4 rozhodnutia o odstránení stavby. Počet vydaných súhlasov ohlásení
drobných stavieb a stavebných úprav bolo 52 a počet
rozhodnutí k zvláštnemu uží-

vaniu pozemných komunikácii bolo vydaných 7.
Na úseku pozemkov a životného prostredia bolo podaných 13 žiadostí o vydanie
súhlasu na výrub drevín. Nárast bol vo vydaní súpisných
čísiel, ktorých bolo vydaných
32, čo je o 13 viac ako minulý
rok, z toho bolo 19 rodinné
domy, 6 garáží, 1 záhradný
domček, 1 administratívna
budova, 1 iná budova, 1 poľnohospodárska budova a 3
výrobné haly. V roku 2018
bolo prihlásených do eviden-

cie 19 nových psov a 27 sa odhlásilo z dôvodu zmeny bydliska majiteľa alebo úhynu
psa. V roku 2018 bolo vydaných 26 osvedčení vyhlásení
o vydržaní vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam a 35
potvrdení o veku stavby.
V Dome s opatrovateľskou
službou v Krásne nad Kysucou máme umiestnených 5
žien. V detskom domove bolo
umiestnené 1 dieťa. Mesto
Krásno nad Kysucou v roku
2018 poskytovalo opatrovateľskú službu 14 občanom.

Nový kamerový systém zvýši bezpečnosť
občanov a ochráni majetok mesta

V minulom roku mesto úspešne zaviedlo do prevádzky fotopasce, ktoré sa osvedčili
a v súčasnoti rozširuje i kamerový systém na ochranu obyvateľov i mestského majetku, aby sa
zabránilo výtržnostiam v najfrekventovanejších miestach.
Mesto napreduje v rozvoji a realizuje investičné akcie väčšieho či menšieho rozsahu, a preto
je potrebné mestský majetok aj chrániť. Nie
všetci si uvedomujú, že slúži celému mestu a tiež
jeho návštevníkom.
V roku 2018 sme ukončili projekt rozširovania
kamerového systému, ktorý je priamo napojený
na Mestskú políciu, a nainštalovalo sa ďalších
9 kamier. Momentálne je v meste k dispozícii cca
30 kamier, a teda sú pokryté časti mesta, kde častokrát dochádzalo k ničeniu majetku. Kamerový
systém monitoruje námestia, ulice, pešiu zónu,
ale i školské areály, zdravotné stredisko, ako aj
športoviská. Po nainštalovaní kamerového systému sa uľahčila práca mestskej polície, ktorá rýchlym pátraním našla osoby zodpovedné za
priestupky, ale poklesla i trestná činnosť. Celková
suma projektu je 12 966 Eur, získaná dotácia
z Ministerstva SR zo štátneho rozpočtu 10 000
Eur, mesto sa spolupodieľalo na sume 2966 Eur.
Po nainštalovaní malých kamier s veľkým rozlíšením počas dňa i noci sa mesto stalo jedným
z najlepšie monitorovacích miest.
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V januári sme mali poriadnu kysuckú zimu

Viackrát bola v
našom meste vyhlásená mimoriadna
situácia vzhľadom k
nepretržitému hustému sneženiu.
najväčším problémom bolo sprejazdniť
cesty do jednotlivých
osád nad mestom,
kde zostali ľudia
odrezaní od sveta.
Zamestnanci mestského podniku boli
nepretržite v práci,
aby zabezpečovali
priechodnosť ciest.

Náklady vynaložené na rok sme spotrebovali 6 ton zdrojov tak, aby ľudia nepocítili po celé dni a noci sa borili so
zimnú údržbu v našom soli a tento rok sme minuli už zvýšené náklady na zimnú snehom, pracovníkom, ktorí
27 ton. Tak isto to je s posy- údržbu. Dúfam, že takáto kala- zabezpečili údržbu chodníkov,
meste
V januári 2019 Orava
a Kysuce zažili prívalovú
nádielku snehu. Neobišla ani
naše mesto, kde cesty a chodníky boli zasypané tonami
snehu. Preto Okresný úrad
v Čadci vyhodnotil dané okolnosti za krízový stav a vyhlásil
v celom okrese mimoriadnu
situáciu.
V meste Krásno nad Kysucou sa darilo úspešne udržiavať prejazdné komunikácie s
vypätím posledných síl.
Najväčší problém, okrem
množstva napadaného snehu,
robili hlavne nezodpovední
vodiči, ktorí parkovali osobné
automobily vedľa komunikácie a sťažovali prejazd mechanizmov zimnej údržby. Pri
vyhlásení mimoriadnej situácie týmto porušujú zákon, no
napriek tomu, mesto nepristupovalo k odtiahnutiu automobilov, ale snažili sa udržať
komunikácie prejazdné.
O tom, že táto zima stála
nemalé úsilie a financie,
svedčí množstvo najazdených
kilometrov a množstvo posypového materiálu, ktorý sa pri
zimnej údržbe použil. Minulý

povým materiálom, minulý
rok sme použili 45 ton kameniva a ten rok sme vysypali
100 ton. Niekoľkonásobná,
oproti minulému roku, je spotreba pohonných hmôt, ale aj
mzdových nákladov na zimnú
údržbu. Mesto tieto zvýšené
finančné prostriedky musí zabezpečiť tak, aby nemuselo
šetriť na kosení trávnikov, na
osvetlení alebo kultúrnych, či
športových akciách.
Pohonné hmoty boli potrebné na naloženie a odvoz
snehových mantinelov, ktoré
sa zabezpečovali i dodávateľskou formou. Odstránenie
mantinelov bolo nevyhnutné
zabezpečiť najmä pre vodičov, chodcov, ako i občanov
priľahlých
nehnuteľností,
ktoré sa nachádzajú pri miestnych komunikáciách. Veľké
problémy spôsobila i údržba
chodníkov, ktoré nám poškodzovali správcovia komunikácií, keď sneh odhŕňali na
upravené chodníky.
„Zvýšené finančné prostriedky sa budeme snažiť zohnať z mimorozpočtových

mitná situácia už nenastane a
zima sa ustáli do normálu.
Chcem poďakovať najmä pracovníkom, ktorí zabezpečovali
zimnú údržbu, šoférom, ktorí

ale aj firmám, ktoré nám
zapožičali stroje pri údržbe a
odvoze snehových mantinelov.“
uviedol primátor Jozef Grapa.
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Z diára primátora

18. 1. mal zasadnutie krízového štábu o odvolaní mimoriadnej udalosti. • Bol pri príprave preteku
krásňanská stopa.

19. 1.
DECEMBER 2018

10. 12. Zúčastnil sa na slávnostnom obecnom zastupiteľstve v skalitom. • Rokoval s riaditeľom saD
kvôli autobusovej doprave v našom meste.

11. 12. mal pracovné stretnutie k organizovaniu stolnotenisového turnaja.

12. 12. mal pracovné stretnutie ohľadom cyklotrasy so
starostami z oščadníc a z Dunajova.

13. 12. viedol snem Zmoku v oščadnici.
14. 12. stretol sa s predstaviteľmi našich športových
oddielov.

16. 12. Bol prítomný na Benefičnom koncerte v dome
kultúry.

18. 12. Bol na zasadnutí správnej rady pre otázky za-

mestnanosti. • Zúčastnil sa výboru pre Diaľnicu
D3. • Rokoval so zástupcami dodávateľov výstavby kanalizácie.

31. 12. Privítal spoločne s krásňanmi nový rok na ná-

21. 1.

2. 1.
3. 1.
4. 1.
6. 1.
7. 1.
8. 1.
9. 1.

mal pracovnú poradu s vedúcimi pracovníkmi
msÚ.
mal pracovné stretnutie k zimnej údržbe.

Bol pri vyhlásení mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity. • Rokoval s generálnych riaditeľom
sevak-u a predsedníčkou predstavenstva.

mal zasadnutie krízového štábu – zimná
údržba. • odvolal mimoriadnú udalosť – snehovú kalamitu.
Zúčastnil sa príprav kultúrnych podujatí na rok
2019.

mal pracovné stretnutie kvôli zástavkám v
meste s vedením firmy alu-metal. • Bol na
stretnutí starostov.

Rokoval so záujemcami o prevádzku čistiarne a
práčovne.

14. 1. Riešil snehovú kalamitu v meste. • opäť vyhlásil

mimoriadnú udalosť – kalamitu. • jednal na
Žsk v Žiline ohľadom projektov eÚ.

15. 1.
16. 1.
17. 1.

Bol v Rádiu express kvôli rozhovoru k snehovej
kalamite. • Rokoval s novým investorom do
priemyselného parku.

návštivil prvého občana krásna roku 2019. •
Rokoval s krízovým štábom z okresného úradu
ohľadom snehovej kalamity.

Bol na komisii dopravy na Žsk. • stretol sa
s prezidentom sR v prezidentskom paláci v Bratislave a členmi Rady Zmos.

Bol na poslaneckom grémiu Žilinského samosprávneho kraja a rokoval so župankou.

podporíme ďalšie charitatívne podujatie

Vo štvrtok 31. januára 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Jozefa Grapu
s manažérom nadácie J. Jurášom a dohodlo sa, že dňa 23. júna 2019 sa zapojíme do projektu
na kolesách proti rakovine a vyzveme i okolité obce.

23. 1. Bol na zasadnutí správnej rady pre otázky
zamestnanosti. • Rokoval so zástupcami národnej diaľničnej spoločnosti ohľadom D3 na msÚ
kysucké nové mesto.

24. 1. Rokoval ohľadom prevádzky čistiarne a práčovne. • Rokoval ohľadom prevádzky tepelného
hospodárstva.

25. 1. Rokoval na školskom úrade. • Riešil kultúrne
podujatia v meste.

28. 1. Bol na zastupiteľstve na Žsk.
29. 1. mal pracovnú poradu so zamestnancami. •
Rokoval s investormi v priemyselnom parku.

30. 1. Rokoval so starostami o zavedení kompostérov.
31. 1. Prerokoval Protokol z kontroly Dos na Žsk.

• Rokoval ohľadom projektov eÚ. • mal stretnutie ohľadom podujatia na kolesách proti rakovine.

mestí pri dome kultúry.

JANUÁR 2019

otvoril pretek krásňanská stopa a odovzdal
ocenenia víťazom.
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FEBRUÁR 2019

5. 2.

Privítal najmladších krásňanov na mestskom
úrade pri slávnostnej príležitosti Uvítania detí.

Voľby prezideNta
Slovenskej republiky
budú v sobotu
16. marca 2019

InforMácIe Pre VolIča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 3. 2019 od 7:00 do 22:00 h.
Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na
prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé
kolo volieb konať v sobotu 30. 3. 2019 od 7:00 do
22:00 h.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má
občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do
Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Mesto Krásno nad Kysucou v posledných rokoch
organizuje viacero kultúrnych či športových podujatí,
na ktorých sa stretávajú naši
občania. Život však občas vie
byť veľmi krutý a niektorí
ľudia nemajú také šťastie,
lebo ich postihne onkologické ochorenie. V našom
okolí poznáme viacero občanov, ktorí s týmto zákerným
ochorením statočne bojujú
a nevzdávajú sa.
„Chcem týmto ľuďom, kto-

rých postihol takýto osud,
nezištne pomôcť a ostatným
pripomenúť, že musíme byť
spolupatriční. Preto sme sa zapojili do kampane Na kolesách
proti rakovine a plánujeme už
17. ročník tohto dobročinného
podujatia. Mesto je predurčené na tento projekt vzhľadom k tomu, že sme minulý rok
v jeseni dobudovali ďalší úsek
cyklotrasy a z Krásna sa stal
cyklistický unikát, ktorý spája
dve moderné cyklotrasy,“ uviedol primátor mesta.

Veríme, že podujatia sa
zúčastní čo najviac cyklistov,
kolobežkárov, korčuliarov.
Zapojiť sa môžu i mamičky s
kočíkmi, ale radi privítame aj
iný recesný nápad, ako zapojiť „kolesá“ a tak podporiť
dobrú vec.
Mimoriadne vítaní budú
naši hendikepovaní spoluobčania na vozíkoch. Nepôjde
o preteky, víťazmi budú
všetci účastníci, ktorí svojou
účasťou takto finančne či
morálne podporia boj proti

zákerným nádorových ochoreniam.
Súčasťou podujatia bude
verejná
zbierka,
ktorou
podporíme prevenciu a výskum proti tejto chorobe.
Podporiť ju môžete aj zakúpením propagačných materiálov Na kolesách proti
rakovine.
Dúfame, že okrem obyvateľov sa zapoja aj podnikateľské subjekty a podporia
toto jediné podujatie svojho
druhu na Kysuciach.

Separovaniu v domácnostiach
je potrebné venovať viac pozornosti

už sme si zvykli separovať plasty, sklo, textil, no stále je priveľa komunálneho odpadu. Platba
za komunálny odpad sa zvyšuje a mestu hrozia vysoké poplatky. ako je možné znížiť komunálny
odpad?
V prvom rade je to správane vyseparovať
časti, ktoré sú v ňom. V budúcnosti sa môže
stať, že nesprávne vyseparovaný odpad nebude
občanom vyvezený. V prípade nadrozmerného
odpadu, elektroodpadu či stavebného odpadu,
treba ho zaviesť na zberný dvor, ktorý sa nachádza na Kysuckej ceste. Nepekné skládky
takéhoto odpadu sú okolo riek Kysuce aj
Bystrice, ktoré každoročne čistia dobrovoľníci
počas Dňa Zeme. V ďalších číslach novín sa budeme tejto problematike venovať a pridáme
rady ako na to.

OTVÁRACIE HODINY
Pondelok – zatvorené
Utorok – 8:00 – 16:00
Streda – 8:00 – 16:00
Štvrtok – 8:00 – 16:00
Piatok – 8:00 – 16:00
Sobota – 8:00 – 13:00
Nedeľa – zatvorené
Kontakt: 041/381 29 36

Krásňan

aké je kráSNo kráSNe
Naše mesto je centrom cyklotrás –
v zime bežkárskych trás
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Slávnostné uvítanie detí
Krásňan
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dňa 5. februára 2019 sa po prvýkrát v tomto roku v Krásne nad Kysucou uskutočnilo uvítanie
detí do života, na ktoré bolo pozvaných 18 chlapcov a 15 dievčat. Za uplynulé obdobie august
2018 – december 2018 v meste Krásno pribudlo 33 detí, ktoré sa v utorok stretli na mestskom
úrade, kde ich po krátkom vystúpení detí z Materskej škôly lesnícka srdečne privítal primátor
mesta Ing. Jozef Grapa.

Cyklotrasa Bystrickou dolinou s dvoma bežeckými stopami

Po roku, keď športovcom chýbal sneh, prišlo obdobie tuhej a zasneženej zimy. Mohli sa konať
obľúbené bežecké preteky Krásňanská stopa. K cyklotrase Bystrickou dolinou pribudla cyklotrasa smerom do obce oščadnica a povedie až do Poľskej republiky. od jari bude využívaná aj
osadová cykloturistika. Trasy majú spolu vyše 100 kilometrov, ktoré môžu priaznovci športu
využívať.
Cyklotrasy sú využívané
hlavne cez letné obdobie, no
vedenie mesta prišlo s výborným nápadom sprístupniť ich
aj v zimnom období. Skúšbným bol bežkársky pretek
Krásňanská stopa. Ukázalo
sa, že cyklotrasa je skvelým a

nerušeným miestom pre bežkárov a aj príležitostných
športovcov. Vedie krásnym
prírodným prostredím a
v zime sa tam človek cíti ako
v rozprávke.
Minulý rok bola zima chudobnejšia na sneh a možností

tento krásny šport využívať,
čo sa nedá povedať o tomto
roku. V priebehu pár dní napadlo takmer 50 cm snehu,
čo sú ideálne podmienky na
prevádzku bežkárskych tratí.
A sneh vydržal celý január a
polovicu februára.

Mesto a obce Bystrickej
doliny zrealizovali úpravu
bežeckej stopy, a to v úseku
Krásno nad Kysucou – Nová
Bystrica. Upravený bol aj
nový úsek cyklotrasy do
Oščadnice.
ĽP

Niet väčšieho šťastia v živote rodičov,
ako zovrieť do svojho náručia malé,
zdravé dieťatko. Niet krajšej žiary na
svete, ako je žiara detských očí.
Vo svojom príhovore primátor vyzdvihol úlohu rodiny „dávajte deťom svoju rodičovskú lásku a starostlivosť tak, aby vaše

šťastie bolo znásobené v budúcnosti jeho
láskavým a starostlivým vzťahom voči Vám
a zaznelo z ich úst veľakrát slovo ďakujem," spomenul v príhovore primátor
mesta. Všetkým drobčekom poprial zdravie, krásne detstvo a rodičom veľkú
trpezlivosť pri ich výchove. Ako býva

noVí sPoluoBčanIa

Cyklotrasa pri rieke Kysuci pri ZŠ, smerom pod Oščadnicu

Kalendár vývozu 2019

separovaného zberu pre rodinné domy

Na cyklotrasu sa dá nastúpiť aj v blízkosti MM arény

Blažkov 25. 3. a 23. 4. Krásno 26. 3. a 24. 4. Kalinov 27. 3. a 25. 4.

UPoZorNeNie: Mimo uvedených termínov je zakázané vykladať odpad k zberným nádobám! ĎAKUjeMe.

Matrika

zvykom, nechýbal ani pamätný zápis do
kroniky mesta a následne primátor mamičkám odovzdal finančný darček i ružu
ako poďakovanie za prínos pre mesto.
Želáme rodičom a ich ratolestiam
veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného rodinného tepla.

naVždy nás oPusTIlI

ROK 2018 – Dominika Mihaldová,
Kristína Ihelková, Michaela Tobolková,
Jakub Kufel, Linda Bulejová,
Marek Kalužník, Adam Brňák,
Michal Kasaj, Tomáš Bury,
Valentína Truchliková, Dorota Kubalová

ROK 2018 – Milada Suchárová, Miroslav
Poštek, Ľubomír Koňušík, Stanislav Kasaj,
Ondrej Jakubec, Peter Kopasek, Štefan Šadlák
ROK 2019 – Adela Fuňáková, Milan Čimbora,
Ján Kubala, Anna Šarláková

ROK 2019 – Matúš Jozefík (1. občan Krásna),
Lukáš Prišč, Michal Špalek

Martin Baláž a Lucia Gavlasová
Martin Plaštiak a Terézia Ďuranová

soBáše

Krásňan

ľudová veselica s VrabčiaroM
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originálne podujatie sa konalo 26. januára 2019 v reštaurácii Kolkáreň. Ľudovú veselicu
vymyslela vedúca folklórnej skupiny Vrabčiar pani Vierka Korhelíková a jej členovia ju podporili,
a tak vzniklo nové krásne podujatie.

V sobotu 26. januára 2019
sa uskutočnilo plesové podujatie s názvom Ľudová veselica. Hlavným organizátorom
bol Folklórny súbor Vrabčiar
z Krásna. V minulosti organizovali takéto podujatia pod
vedením bývalej vedúcej súboru Anny Ďuranovej.
Prípravy na ples boli náročné, no organizátori pripravili
príjemné,
vkusne
upravené prostredie so zaujímavým sprievodným programom, ktorý dával záruku
príjemne stráveného večera.
Ľudovú veselicu príhovorom a slávnostným prípitkom
otvorila vedúca súboru Vierka
Korhelíková. Hostia mali
možnosť zhliadnuť vystúpenie detí a mládeže z folklórneho súboru Heligónkári
Jarky Jelínkovej. Súbor je zaujímavý svojou originalitou,
ktorá spočíva v hre na heligónke, nakoľko v širšom okolí
nenájdeme takéto početné zoskupenie v hre na tento obľúbený ľudový nástroj.
Predstavili sa aj členovia
tanečného súboru Dance

Zamyslenie sa na pôstne obdobie

preMeNa

„Môžem sa vôbec ešte zmeniť?“ –
Možno s takouto skeptickou otázkou po
dňoch fašiangov vstúpiť do pôstnej
doby? Mnohé pokusy „o obrátenie sa“
už predtým stroskotali, či sa skončili
s malým efektom. Je len pochopiteľné
určité vytriezvenie a rezignácia. Treba
však priznať, že taká rozčarujúca skúsenosť nie je ani tak mínusom ako plusom.
Pozrite! Spoznali sme, že skutočne
na to nemáme, aby sme „sa obrátili“.
Ak z toho vyrástlo vedomie pokory,
potom je to dobré. Už to bolo „veľkým
plodom“
neúspešných
pokusov
o zmenu. Z tohto stupňa možno pokročiť vyššie: nemám na to, a preto potrebujem Boha. Jasne túto teoretickú
poučku poznáme všetci. Avšak niečo
iné je teoretická znalosť, niečo iné je
skúsenosť existencionálna, prežitá na
vlastnej koži. Asi každý z nás potrebuje

prejsť skúsenosťou toho nedospelého,
pubertálneho: „ja na to mám“, „ja to
zvládnem“, aby som po neúspechoch
„dostal rozum“ a pochopil: „Takto nie,
priateľu!“ Toto poznanie ma nemá priviesť k depresii a rezignácii, ale k poznaniu, že sa to dá aj inou cestou.
Pôstne obdobie obsahuje jednoduché posolstvo: Zastav sa na chvíľu, nezaoberaj sa sám sebou, nedívaj sa len na
svoje asketické praktiky, neúspechy či
svoje hriechy. Dívaj sa na Krista! Predstav si ho na Hore, ako je premenený,
prežiarený svetlom. Ako hlboko sa Ježiš
odovzdal Otcovi, že ho úplne prenikol?!
Na premenenom Kristovi žiari predovšetkým ochota odovzdanosti. On sa
úplne odovzdá Otcovi (ako to pri
utrpení viackrát potvrdil: „Nech sa
stane tvoja a nie moja vôľa, Otče!“),
a preto sa mu Otec odovzdáva a pre-

Životné jubileum 95 rokov
oslávila pani anna Šarláková

Club Čadca. Moderné tanečné kroky striedali klasické.
Sálou znel jive, salsa, rumba,
chacha a ukážky z mnohých
ďalších tanečných prvkov. Zaujímavosťou je, že v súbore
pôsobí tanečnica Adriana
Cvengrošová (dnes už žiačka
strednej školy), v nedávnej minulosti členka Fsk Vrabčiar.
Folklórnu náladu vystupňovali piesne v podaní domáceho
súboru
Vrabčiar.
Kombinácia hlasov, heligóniek, píšťalky a fujary rozospievala všetkých prítomných
hostí. O výbornú zábavu, ktorej dôkazom bol plný tanečný
parket, sa počas celej noci
postarala speváčka Michaela
Martykanová a Eduard Koprna z hudobnej skupiny
KOMA.
Moderátorskými
vstupmi ich efektne dopĺňal
DJ Marcel Lastovica. Atraktívnou časťou večera bola
tombola s peknými cenami.
„V mene celého súboru sa
chcem všetkým sponzorom poďakovať. Aj vďaka ich ústretovosti a darom sa nám podarilo
vyzbierať 56 krásnych cien,” vy-
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mieňa ho. Kristus sa totiž ne-zmenil, ale
pre-menil. Zažil niečo oveľa hlbšie, pretože „vpustil“ Otca až tam – do svojho
najhlbšieho vnútra.
A tak odpoveď na našu otázku znie
len „áno“, ale oveľa viac „nielen zmeniť,
ale premeniť“. Doteraz sme sa azda usilovali o púhu zmenu vonkajšieho správania, prekonávania zlozvykov, zmenu
len fasády nášho vnútorného či vonkajšieho života. Ide o viac, ide o premenu
v spolupráci s Božou milosťou.
Darujme si teda po fašiangoch pôstne dni! Pôst je príležitosť obnoviť sa
na tele i na duši, zintenzívniť svoj život
a pocítiť novú radosť zo života. Sú to
požehnané dni na stretnutie so sebou
samým, s mojím prostredím, svetom
okolo mňa a predovšetkým s Bohom.
Darujme si teda naozaj pôstne dni!
Marian Vojtek, dekan

jUbiLaNti
Január – február
2019
95 rokov

Anna Šarláková

85 rokov

Ernestina Pavčiková
Marta Kasajová
Anna Šusteková

80 rokov

jadrila poďakovanie vedúca
súboru Vierka Korhelíková.
Zároveň na základe pozitívnej odozvy od prítomných
hostí
vyslovila
prianie
o vzniku tradície a pokračovaní v organizovaní plesu aj
do nasledujúcich rokov.
Členovia súboru vymysleli
aj jednu podmienku zúčastnenia sa veselice, a to, aby mali
aspoň niečo folklórne na svo-

jom odeve. Boli to tričká s vyšívanými motívmi, party na
hlavách či folklórne opasky.
Folklórny súbor Vrabčiar
svojou činnosťou prispieva k
zachovaniu a šíreniu kultúrneho dedičstva. Prajeme celému súboru veľa síl, zdravia,
kreativity, hudobných nápadov a pevne veríme, že sa spoločne stretneme na ďalšom
ročníku tohto nevšedného podujatia.
EK

„Nech Vám slnko šťastia svieti,
nech Vám láska srdce hreje,
nech Vám nikdy smutno nie je
a nech Vám nebesá doprajú
pevné zdravie.“
Dňa 10. februára 2019 sa dožila pani Anna
Šarláková z Krásna nad Kysucou požehnaného
veku 95. rokov života. Ku krásnemu jubileu jej
prišiel zablahoželať zástupca primátora mesta
jaroslav Pagáč a odovzdal jej darčekový kôš a
kyticu kvetov. oslávenkyňu neopúšťa vlastný

zmysel pre humor a nechýbal ani vlastnoručný
podpis do Pamätnej knihy mesta, ktorá je tak
bohatšia o ďalšiu jubilantku. Pani Anne prajeme do ďalších dní jej života najmä pevné
zdravie, spokojnosť v osobnom živote a Božie
požehnanie.

Ján Ďurana
Anna Rončáková
Miroslav Kormanec
Helena Šumská
Zdenka Kučerová
Irena Jesenská

75 rokov

Justina Ďuranová
Ing. Pavol Tvrdý
Jozefa Galgánková

70 rokov

Irena Buková
Pavlína Chlebeková
Miroslav Ďurana
Irena Podoláková
Jolana Sýkorová
Mgr. Ivan Sýkora
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zVyky a tradície,

ktoré sprevádzali koniec roka 2018

Tradície, ktoré už neodmysliteľne patria k nášmu mestu a objavujú sa v každom období roka
a spríjemňujú nám obdobia spomienkami na minulosť po našich predkoch. Vianoce a koniec
roka sú veľmi emotívnym a srdečným obdobím, čo sa odzrkadlilo aj v našom meste. Podujatia,
ktoré sa konali, nás nenechávali ľahostajnými k iným.

Na sviatok sv. Lucie 13. 12. po domoch v minulosti chodili dievčiny oblečené do bielej plachty a v rukách mali husacie krídla.

21. 12. 2018 v ZŠ Kalinov sa konala Vianočná besiedka Deti –
deťom, v ktorej sa deti predstavili koledami,scénkami: O repe
a V Betleheme, tančekom a piesňami s vianočnou tematikou.

Počas sviatkov nezabudol primátor mesta na obyvateľov domova
dôchodcov.

Chodenie Lucií a Vianoce
December býva posledným
mesiacom roka a viažu sa naň
mnohé tradície. jednou z nich
je sviatok sv. Lucie 13. 12., keď
po domoch v minulosti chodili
dievčiny, každá oblečená do
bielej plachty, a v rukách mali
husacie krídla. Krídlami vymetali kúty domov a vyháňali zlo.
Hovorilo sa vtedy, že „chodia
Lucie“. Deti sa ich báli. Považovali ich za bosorky. inak Lucia
je od latinského slova „lucius“,
čo znamená svetlý, žiariaci.
Lucie teda mali v predvianočnom čase prinášať svetlo. Bola
to akási predzvesť skutočného
„Svetla sveta“ – príchodu Spasiteľa na svet počas Vianoc. je
potešiteľné, že táto tradícia sa
zachovala dodnes. Boli sme
prekvapení, keď nás uplynulý
rok na byte navštívili tri Lucie.
Povymetali nám kúty, odohnali
zlo. Nepreriekli slova a bez
slova aj odišli. Priniesli však so
sebou záblesk svetla a pripomenuli nám, že čoskoro nadídu
Vianoce, sviatky pokoja a
lásky.
LH

Dobrá novina s vinšami
Aj na sklonku minulého
roka chodili po domoch koledníci Dobrej noviny. Ľudia ich
s radosťou vítali v každej domácnosti. Deti rodinám vinšovali pokoj, lásku a dobro.
Zaspievali krásne koledy.
V našej farnosti bolo viacero
skupín koledníkov. jedna
z nich chodila po bytovkách.
Dobrá novina je charitatívna
akcia na pomoc núdznym
ľuďom v krajinách tretieho
sveta, najmä Afriky. Tam je
bieda aj v súčasnosti najväčšia.
Výťažok z tohtoročného už 24.
ročníka Dobrej noviny pôjde
na pomoc Ugande. Téma má
priliehavý názov Padlo do
úrodnej pôdy (na základe Lk
8,8 – „...zrno padlo do dobrej
zeme. Vyrástlo a prinieslo sto-

násobnú úrodu.“ Vyzbierané
peniaze pomôžu centru Providence Home (Dom prozreteľnosti) v mestečku Nkokonjeru
(Uganda). Toto centrum založila v roku 1928 kongregácia
Malých sestier sv. Františka
a v súčasnosti tam svoj prechodný domov našlo 48 detí
s rôznym druhom postihnutia.
Privítali sme koledníkov a za
pekné vinšovanie sme ich pohostili vianočnými koláčmi. Tešíme sa, že o rok prídu opäť
a prinesú neopakovateľnú vianočnú náladu. V našej farnosti
sa na Dobrú novinu vyzbieralo
3420 eur a tento výťažok
pôjde na plánované podporné
projekty pre krajiny tretieho
sveta.
LH

Nezabúdame ani na seniorov v domovoch dôchodcov
Napriek nabitému programu je potrebné si nájsť čas
na našich seniorov, ktorí sú
umiestnení v jednotlivých domovoch dôchodcov či už u nás
v meste, alebo mimo nášho
mesta. Krásňania, ktorí celý
život prežili v našom meste a
už dlhšie sú v týchto zariadeniach, ktoré im zabezpečujú
starostlivosť, nemajú síce už
trvalý pobyt v našom meste,
ale je našou povinnosťou za
celoživotné
pôsobenie v
našom meste im v predvianočnom čase poďakovať, chvíľu sa
porozprávať a odovzdať im
malý darček. Primátora mesta
ing. jozefa Grapu si našiel čas
a vybrali sa za nimi.
Bolo až dojímavé, ako si
títo ľudia vážia návštevu. Zistil,
že sa veľmi zaujímajú o mesto
a koľko informácii z rôznych
médií majú o tom, čo sa všetko
v Krásne zmenilo a čo všetko
sa robí. „Toto stretnutie ma naplnilo nesmiernou energiou a
presvedčením, že aj málo stačí
týmto ľudom, aby pookriali.
Jeden príklad za všetkých, keď
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už síce imobilná obyvateľka v
jednom zariadení s radosťou a s
úsmevom komunikovala so
mnou, opatrovateľka bola prekvapená, lebo skoro vôbec s nimi
nekomunikuje, prípadne odpovedá len áno, nie. Počas návštevy táto pani s radosťou
rozprávala a zhovárala sa. Som
rád, že aj v tomto nabitom programe som sa mohol aspoň na
chvíľu stretnúť s ľuďmi, ktorí sú
už teraz odkázaní na pomoc
iných, ale pred rokmi práve oni
pomáhali nám a rozvíjali naše
mesto. Dúfam, že táto návšteva
im urobila radosť a drobné darčeky budú spomienkou na naše
mesto,“ povedal primátor.

Krásny drevený Betlehem
pri kostole bol ozdobou mesta
počas Vianoc
V rámci rezbárskeho sympózia, ktoré sa uskutočnilo
tento rok na Svätojánskom
jarmoku sa predstavili aj šikovní rezbári, ktorí pracovali
na svojich dielach štyri dni a
postupne tak vdychovali život
kusom ťažkého dreva. Vytvorili
umelecké dielo Svätej rodiny
spolu s dobrým pastierom a
ovečkou, ktoré posvätil dekan
iCLic. Mgr. Marian Vojtek. Na
Dňoch mesta pribudli do betlehemu drevené sochy troch kráľov Gašpar, Melichar a Baltazár,
ktoré chýbali do vyrezávaného
betlehema.
„Vytvorenie dreveného betlehema životnej veľkosti som nosil
v hlave už dlhšiu dobu a hľadali
sme schopných rezbárov i
vhodné projekty na prefinancovanie takýchto umeleckých diel.
Myšlienka sa podarila naplniť po
schválení projektu “Odkrývanie
a ochrana spoločného dedičstva“ /Interreg Poľsko – Slovensko/, vďaka ktorému sme
mohli zorganizovať rezbárske
sympózium a doplnili sme ho
chýbajúcimi sochami do betlehemu. Betlehem si už stihol za
krátku dobu získať srdcia a sympatie nielen obyvateľov mesta,
ale aj návštevníkov. Dilemou
bolo zhotovenie prístrešku a rozmýšľal som i o vhodnom umiestnení betlehemu. Z dvoch
variantov, námestie pred kultúrnym domom, zvíťazil variant na
námestí pred kostolom sv. Ondreja. Definitívne umiestnenie
betlehemu vyriešime počas budúceho roka v komunikácii s

obyvateľmi mesta,“ uviedol primátor mesta. Betlehem pozostáva zo Svätej rodiny, sochy
Troch kráľov, doplnené o sochu
pastiera a zvieratiek, ktoré sú
jeho súčasťou. je fascinujúce,
že všetky sochy sú životnej
veľkosti a pôsobia impozantným dojmom, ktorý navodzuje
príjemnú atmosféru Vianoc a
symbolizuje narodenie ježiška.

Krásňania prejavili ľudskosť
a prišli podporiť benefičný
koncert
Vianoce v nás prebúdzajú
tie najkrajšie pocity a snažíme
sa s nimi podeliť so svojimi
blízkymi a drahými. Žiaľ, sú rodiny, ktorým pri štedrovečernom stole budú chýbať ich
najbližší. o to je tragickejšie,
keď pri stole chýba otec aj
mama... Na tretiu adventnú nedeľu 16. decembra 2018 sa v
kultúrnom dome konal benefičný koncert pre sestry Korchánové.
Na koncerte sa zúčastnilo
približne 300 divákov, čo
svedčí o spolupatričnosti, a
spolu prispeli sumou 1 000€.
Sestry si prevzali z rúk primátora mesta aj šek v hodnote
500€ ako dar od mesta.
Veľké ĎAKUjeM patrí tým,
ktorí prispeli dobrovoľným
vstupným na koncerte, zamestnancom a študentom SoŠ
drevárska a stavebná, ktorá
prispela finančnou poukážkou
250€ na sedaciu súpravu, zamestnancom mestského úradu
a poslancom mestského zastupiteľstva.
Ďakujem patrí aj jednému z
najväčších zamestnávateľov v
meste, riaditeľovi firmy eliastech s. r. o. pánovi Lee, ktorý
ako prvý prejavil ochotu prispieť sponzorským darom a venoval sestrám automatickú
práčku.
Za réžiu a prvotnú myšlienku zorganizovať benefičný
koncert ďakujeme moderátorke Zuzane Zuzčákovej Gacíkovej a viac ako sto
účinkujúcim: Tanečný odbor –
žiaci (ZUŠ), Detský folklórny
súbor Drevárik (ZUŠ), Heligonkári jarky jelinkovej (ZUŠ), Súrodenci Mária a Martin
Birtusovi, Detský folklórny
súbor Sedmohlások (ZŠ), Folklórna skupina Vrabčiar.

Koledníci Dobrej noviny navštívili naše domácnosti.

Krásny drevený Betlehem pred kostolom.

Vianočný benefičný koncert v dome kultúry.

Privítanie Nového roka 2019 na námestí.

12

Krásňan

bezpLatNé korčUľoVaNie pre obyvateľov mesta v MM aréne každý piatok

Koncom minulého roka mesto zabezpečilo obyvateľom bezplatné verejné
korčuľovanie a žiakom základnej školy
pripravilo kurz korčuľovania. Vzhľadom
k prejavenému záujmu o verejné korčuľovanie a hokejovú školu, ktorú navšte-

vuje okolo 55 detí, vedenie mesta a
mestské zastupiteľstvo rozhodlo, že aj
tento rok budeme pokračovať v začatom projekte.
V spolupráci s MM arénou zabezpečí
bezplatné korčuľovanie pre verejnosť, a

zomrel športový redaktor,
novinár a náš kolega

MiLaN čiMbora

Dňa 14. januára 2019 vo
veku 69 rokov zomrel náš
kolega Mgr. Milan Čimbora,
s ktorým sme dlhé roky spolupracovali pri propagácií
nášho mesta v novinách a
iných médiách. Žil v Krásne
s manželkou Anastáziou.
Mali spolu dve deti syna Ľubomíra a dcéru Alenu.
V poslednom období
pracoval najmä pre regionálny týždenník Kysuce a
Slovenský rozhlas. Milan
Čimbora bol dlhodobým komentátorom športových podujatí
na
futbalovom
štadióne v Krásne a propagátorom futbalu na Kysuciach.
Posledná rozlúčka s Mgr.
Milanom Čimborom sa konala vo štvrtok 17. januára
2019 v Kostole svätého Ondreja a na miestnom cintoríne v Krásne nad Kysucou.

Česť jeho pamiatke!

to každý piatok od 11. januára 2019 do
apríla 2019 v čase od 15:30 – 16:30 hodiny. Stačí, ak sa pri vstupe preukážete
občianskym preukazom, kartičkou
poistenca alebo iným akceptovateľným
dokladom, na ktorom je uvedená adresa
trvalého bydliska. Počas verejného korčuľovania bude zabezpečený dozor na
ľade a zdravotná služba v prípade úrazu.
Žiakom základnej školy určia presný čas
Školy korčuľovania triedni učitelia, a
keďže záujem o krúžok ľadového hokeja
je značný, pripravujeme možnosť založenia hokejového žiackeho družstva,
ktoré by si zmeralo sily s inými súpermi.
Ak bude záujem aj naďalej, sme pripravení zabezpečiť verejné bezplatné korčuľovanie od septembra až do konca
roku 2019.
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pri stolnotenisovom turnaji sa stretli
tri generácie športových nadšencov

Po vlaňajšom nultom ročníku Vianočného stolnotenisového turnaja sa 27. decembra 2018 konal
1. ročník. súťaže sa zúčastnilo 31 hráčov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. stretli sa tu
žiaci, študenti, stredná generácia a seniori. Prví traja v každej kategórii získali diplomy, medaily
a vecné ceny. cenu si domov odniesli aj súťažiaci, ktorí skončili na štvrtých miestach.

Miroslav Škrobian získal opäť
ocenenie tréner roka 2018

Tréner vzpieračov Miroslav Škrobian v piatok 18.
januára 2019 obhájil a po druhýkrát bol dekorovaný za najlepšieho kysuckého trénera za
rok 2018. Minulý rok so svojím oddielom vzpieračov
z Krásna nad Kysucou
dosiahol výnimočné celoslovenské úspechy – napr. Zlatý
hetrrick žiakov, titul Majstri
Slovenskej republiky dorast.
„Všetkým sa chcem zo srdca

poďakovať za prejavenú dôveru,
hlavne primárovi mesta Jozefovi Grapovi za príkladnú spoluprácu, ako aj mestskému
zastupiteľstvu za podporu,
hlavne mojej manželke, rodine
a zverencom, lebo bez nich by
sa nemohli uskutočniť tieto
famózne úspechy,“ povedal Miroslav Škrobian.
Ďakujeme za skvelé reprezentovanie nášho mesta a gratulujeme!

Organizátormi turnaja boli ZO ÚŽS,
ZO JDS a ZO ZPCCH a za podpory
Mesta Krásna nad Kysucou. Veľké poďakovanie patrí primátorovi mesta Jozefovi
Grapovi a jeho zástupcovi Jaroslavovi
Pagáčovi za podporu pri organizácii turnaja – propagáciu, vecné ceny a občerstvenie. Ďakujeme pánovi riaditeľovi
Vladimírovi Targošovi za poskytnutie telocvične a Jánovi Horniačkovi za požičanie a rozloženie stolov. Vďaka patrí aj
Ľubici Podolákovej, ktorá do cien prispela knihami Krásno nad Kysucou, rodine Švancárovej a Plánkovej za medaily
a ďalšie ceny. Ďakujeme všetkým, ktorí
pomáhali pri občerstvení a pri rozhodcovskom stolíku.

VÝSLEDKY
STOLNOTENISOVÉHO
TURNAJA
ŽENY
A kategória (14 – 29 rokov)
1. Lenka Zuščáková
2. Jana Švancárová
3. Patrícia Plánková
4. Nikola Plánková

C kategória (60 a viac rokov)
1. Anna Kolembusová
2. Jarmila Murčíková
3. Lenka Horniačková
MUŽI
A kategória (14 – 29 rokov)
1. Kristián Švancár
2. Jakub Jakubec
3. Ľubomír Jakubec
4. Anton Balák

B kategória (30 – 59 rokov)
1. Marián Murčo
2. Branislav Špiriak
3. Peter Pištek
4. Peter Slaný
C kategória (60 a viac rokov)
1. Jaroslav Jozefík
2. Anton Tomčala
3. Ján Dudek
4. Milan Zátek

krásňanská bežecká stopa
Krásňan

V sobotu 19. januára 2019 sa v meste Krásno uskutočnil 3. ročník
pretekov v bežeckom lyžovaní Krásňanská stopa. Mrazivé počasie
so slnečnými lúčmi umocnilo príjemnú atmosféru organizátorom
i súťažiacim.
Trasa viedla po cyklotrase
z Krásna nad Kysucou – Zborov nad Bystricou a späť (cca
10 km). Spolu sa prihlásilo
39 bežkárov z rôznych kútov
Žilinského kraja a zavítal k nám
aj poslanec Národnej rady Sr

juraj Blanár. Najrýchlejším
z pretekárov bol Miroslav
Gajdošík výsledným časom
26 min. a 33 sek., a tak obhájil
získaný titul z 2. ročníka.
Ďakujeme všetkým pretekárom i fanúšikom za účasť
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ocenenie víťazov bežeckých pretekov

KaTeGórIa
ženy:
1. Margita Kirkpatrick 40 min:07 s
2. renáta cyprichová 40 min:41 s
3. anna Balošáková 42 min:46 s

KaTeGórIa
MužI do 39 roKoV:
1. Pavol Baroňák 28 min:22 s
2. Miroslav šuška 30 min:51 s
3. Peter drška 31 min:18 s

KaTeGórIa
naJsTarší súťažIacI:
Jozef Petráš 51 min:15 s

KaTeGórIa
naJMladší súťažIacI:
erik Habánek 34 min:22 s

KaTeGórIa
MužI od 40 roKoV:
1. Miroslav Gajdošík 26 min:33 s
2. štefan letavay 30 min:32 s
3. Jozef Habánek 32 min:55 s

a už teraz sa tešíme na budúci
4. ročník, ktorý sa uskutoční
zhruba o rok, ak nám to pani
zima dovolí a pripraví vhodné
snehové podmienky ako tento
rok.

Výsledky podľa poradového čísla pretekárov
1. Letaray Š. – Turzovka, 30:33s
2. Baroňák P. – Skalite, 28:22s
3. Mikula J. – Čadca, 43:41s
4. Čaradová M.– Krásno, nenastúpila
5. Ďurišová K. – Dunajov, 57:38 s
6. Marek M. – Dunajov, 50:18 s
7. Markova I. – Dunajov, 69:58 s
8. Kupka A. – Čadca, 34:38 s
9. Tomčala Ľ. – Vychylovka, 42:38 s
10. Bukovan J. – Staškov, 39:16 s
11. Cyprichová R. – Svrčinovec, 40:41 s
12. Kubla Ľ.– Krásno, 56:15 s
13. Kormanec V.– Krásno, 37:00 s
14. Turjak A. – Čadca, 42:38 s
15. Neslušan F. – Klubina, 54:10 s
16. Čarada M. – Krásno, 45:07 s
17. Masaryková K. – Zborov, 47:31 s
18. Petráš J. – Krásno, 51:15 s
19. Gajdošík M. – Kremnica, 26:33 s
20. Chovancova M. – Žilina, nedostavila sa

21. Zacik L. – Žilina, nedostavil sa
22. Bacula S. – Čadca, 37:58 s
23. Kirkpatrick M. – Raková, 40:01 s
24. Kovalík J. – KNM, 45:35 s
25. Hedera F. – Považská Bystrica, 37:13 s
26. Šuška M. – Považská Bystrica, 30:51 s
27. Drška P. – Teplička n.V., 31:18 s
28. Pauler O. – Čadca, 38:25 s
29. Paulerová A.– Čadca, 71:05 s
30. Badlík L.– Čadca, 52:47 s
31. Pisoja J. – Krásno, 49:16 s
32. Pagáč P. – Zborov, 45:50 s
33. Balošáková A. – Stará Bystrica, 42:46 s
34. Balošák V. – Stará Bystrica, 42:59 s
35. Drahňák J. – Krásno, 39:04 s
36. Habánek J. – Žilina, 32:55 s
37. Habánek E. – Žilina, 34:22 s
38. Blanár J. – Žilina, 41:02 s
39. Jedinák F. – Zborov, 49:48 s

PreTeKoV sa ZúčasTnIl
aJ Poslanec nr sr
JuraJ Blanár
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V meste sa hrá
futbal aj v zime

Jediné futbalové ihrisko s umelou trávou v okrese čadca zažíva zimnú prípravu futbalistov.
Hraciu plochu ihriska v súčasnosti intenzívne využívajú nielen naši futbalisti a mládež na
prípravu, ktorú si doteraz nemohli dovoliť. cestu do Krásna si našli aj iné futbalové mužstvá,
nie iba z Kysúc, ale aj zo širokého okolia či dokonca zo zahraničia.

V Krásne trénujú a hrajú
prípravné zápasy významné
futbalové mužstvá z okolia:
Zborov, Skalité, Stará Bystrica,
Nová Bystrica, Staškov a plochu využívajú treťoligisti z
Čadce a ich mládežnícke družstvá Turzovka, rudinská, Vysoká nad Kysucou. Futbalové
Krásno poznajú aj mužstvá
mimo Kysúc, či už je to mládež
z juventus Žilina, U19 a U17 z
Popradu, ale i muži z Púchova,
z Lietavskej Lúčky i z Baníku
Prievidza. je zaujímavé, že
cestu k nám si našli aj futbalisti
zo zahraničia, napr. dorastenci
z Karvinej, muži z Třinca, ale aj
hráči poľského Živca a mládež
z Visly Krakov. okrem zahraničných tímov tu môžeme
stretnúť hráčov zo Žabokrek,
Nemšovej, Stráňav, oravského
Veselého, z obce Diviaky, ale aj
mužov zo susedného Česka z
Havířova.
„Táto investícia len potvrdila
prospešnosť pre našich športov-

cov, najmä mládežníkov, ktorí
doteraz nemohli takúto prípravu
absolvovať, ale aj pre mužov,
ktorí už nemusia cestovať do Českej republiky, ale môžu kvalitne
trénovať a pripravovať sa na zápasy doma. Veľmi ma tešia
uznanlivé slová zástupcov mužstiev, ktorí sú v Krásne po prvýkrát a sú milo prekvapení, čo
všetko sme vybudovali a nechcú
veriť, že štadión a celú infraštruktúru sme dokázali zrealizovať v časovom horizonte
šiestich-siedmich rokov. Ako povedal zástupca Púchova, je to až
neuveriteľné, čo ste dokázali.
Aj tieto slová dokazujú, že máme
byť na čo hrdí. Teší nás, že sme
zvládli zimnú údržbu a využili
sme viacúčelové stroje, ktoré boli
v kalamitnom období k dispozícii
a zabezpečili perfektne pripravený trávnik. Vynikajúcim
pomocníkom je najmä nová
fréza,“ uviedol primátor mesta
jozef Grapa.
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