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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

Vaše obľúbené noviny Krásňan

s novým vzhľadom a distribúciou do každej
domácnosti v našom meste.

NOVÝ SERIÁL
KRÁSNE KRÁSNO
Ako sa mení naše mesto.

s.10

Krásňanské kaplnky
V lete ich navštívia
stovky veriacich.

s.5

Vážení Krásňania, milí spoluobčania,
jedenásť rokov pre Vás vydávame mestské noviny, ktoré prinášajú aktuálne správy o našom
meste. Som veľmi rád, že ste si tieto noviny obľúbili a vždy očakávate ich nové vydanie. Ako
ide čas – mení sa aj naše mesto. Verím, že k lepšiemu a farebnejšiemu vzhľadu. A také budú od
tohto čísla aj naše noviny. Predstavujeme ich v novom farebnejšom a rozšírenejšom šate a najväčšou novinkou je to, že ich prostredníctvom Slovenskej pošty budeme distribuovať do každej
domácnosti. Pre tých, ktorí by mali záujem o výtlačky navyše, napríklad pre priateľov a rodákov,
budú noviny k dispozícii na mestskom úrade. Cestou týchto novín Vás chceme informovať
o dianí v meste, upozorniť a pozvať na rôzne podujatia, ktoré v meste budú organizované.
Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na jedno z najvýznamnejších krásňanských podujatí: DNI MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU, ktoré budú nasledujúci víkend.
Bude mi cťou stretnúť sa s Vami a osobne porozprávať. Verím, že sa na programe dobre zabavíte
a prežijete radosť zo vzájomných stretnutí.
S úctou

s.10

Kostol sv. Ondreja
Oprava veže finišuje.

Ing. Jozef Grapa, primátor mesta

POZVÁNKA NA TOP AKCIU

Srdečne Vás pozývame 2. a 3. 9. 2017

Dni mesta
Krásno nad Kysucou

Podrobný
program
na str. 8 a
9

s.3-4

Cyklotrasa v Krásne
prilákala turistov
aj športovcov.

www.mestokrasno.sk
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Letné podujatia pre malých aj veľ kých mali úspech

Veterány pri fontáne | Vatra zvrchovanosti | rocková noc
29. júla 2017 popoludní sa na
námestí pred Kultúrnym
domom uskutočnila výstava
veteránov spanilej jazdy Beskyd Rallye jubilejného už 20.
ročníka. Spanilá jazda beskydskou krajinou historických vozidiel navštívila okrem
českých miest aj naše mesto
Krásno nad Kysucou, Turzovku, Kysucké Nové Mesto,
Žilinu a Veľké Rovné.
Vo večerných hodinách sa
na pódiu v rámci podujatia

Rockové leto predstavila speváčka Michaela Martykánová
a nasledovalo vystúpenie speváckej skupiny Krásňanka. Po
večernom príhovore primátora mesta Jozefa Grapu
všetci nedočkavo čakali, kedy
sa zapáli Vatra zvrchovanosti
pri príležitosti 25. výročia prijatia deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
V sprievodnom programe
pri zapálení vatry sa predstavili aj Zborovskí heligonkári,

Vatru zvrchovanosti zapálil primátor Jozef Grapa.

ktorí zahrali a zaspievali tradičné ľudové piesne a nechýbala ani domáca folklórna
skupina Vrabčiar. Rocková
noc pokračovala v podaní roc-

kovej skupiny Alfa, ktorá pôsobí na hudobnej scéne už
viac ako dvadsať rokov. Ich repertoár tvoria predovšetkým
vlastné rockové skladby.

Divákov zabávali účinkujúci: spevácka skupina Krásňanka a folklórna skupina Vrabčiar spolu so Zborovskými heligonkármi.
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Úspešný 4. ročník

Krásňanskej cyklo-20tky

V sobotu 29. júla 2017 sa
uskutočnil 4. ročník Krásňanskej cyklo-20tky, ktorá na
štart postavila vyše 70 pretekárov. Trať dlhá 20 km viedla
po cyklotrase od Kultúrneho
domu v Krásne nad Kysucou
na Klubinu a späť. Preteky
otvoril zástupca primátora
mesta Jaroslav Pagáč a poprial všetkým pretekárom veľa
šťastia.
Víťazom sa stal Vladimír
Kormanec, ktorý štartoval
s poradovým číslom jedna,
tak obhájil svoj minuloročný
titul a pásku preťal v čase
28:48 min. Pretekov sa zúčastnil aj poslanec Žilinského samosprávneho kraja Jozef
Cech, ktorý si prišiel zašportovať a šťastne dorazil do
cieľa. Okrem troch avizovaných kategórií, ženy bez ob-

medzenia veku, muži do 50
rokov, muži nad 50 rokov pribudli aj ďalšie dve, kategória
deti a muži nad 60 rokov.

„Prvé tri ročníky a ešte ten
nultý, ktorý im predchádzal,
nám ukázali, že tu záujem o
cyklistiku je. V úvodných rokoch sme chceli využiť tento fenomén cyklotrasy, ktorú
poznajú široko–ďaleko, nielen
na Kysuciach či v okolí Žiliny,
ale aj v rámci celého Slovenska. Chceli sme dať možnosť zasúťažiť si cyklistom,
nielen tým, ktorí sa tomuto
športu venujú aktívne, ale aj rekreačným cyklistom.
Teší ma aj fakt, že je tu
veľa mladých ľudí, od detičiek
po teenagerov. Aj to je jeden z
motívov – dostať deti od počí-

tačov k športu. Sú tu aj ľudia
nad 60 rokov, takže vidno, že
cyklistika je aj celkovo štýl života. Som zároveň nesmierne
rád, že takto o rok už budeme
mať na výber, ktorú vetvu cyklotrasy využijeme. Ešte tento
rok chceme dokončiť cyklotrasu smerom na Dunajov,
Oščadnicu, takže sa teším, že
práve Krásno nad Kysucou
bude takou križovatkou cyklotrás,“ povedal primátor nášho
mesta Jozef Grapa.

Výsledky – MuŽI (pokračovanie na ďalšej strane)

MuŽi Do 50 roKoV
1. Vladimír Kormanec, TJ Tatran Krásno,
28:48.530
2. Michal Šidlo, Krásno, 29:10.790
3. Filip Maxian, Priatelia Kysúc, 30:30.560
4. Štefan Borik, TJ Tatran Krásno, 31:23.380
5. Jozef Jurky, 31:52.450
6. Marek Šidlo, Krásno, 31:59.480
7. Čimbora Martin, Krásno, 32:10.560
8. Pavol Mizera, ochodnoca, 32:24.590
9. Michal Papan, Žilina, 32:55.440
10. Milan Mistrík, Žilina, 33:06.240
11. Vladimír Holaz, oščadnica, 33:23.680
12. Marián Murárik, Fit-Fun, 33:31.600
13. Marek Špilák, Punisher, 33:36.480
14. Stenchlák, CK Turzovka, 33:55.160
15. Martin Salát, 34:01.430
16. Martin Bugáň, Veselá očná klinika, 34:05.140
17. Štefan Koperák, oščadnica, 34:27.540

18. Daniel Chylák, Punisher, 34:38.730
19. Lukáš Kubjatko, Punisher, 34:48.130
20. David riy, Krásno, 34:50.110
21. Slavomír Griecs, Punisher, 35:12.860
22. Dušan Poláček, Sky Team oščadnica,
35:30.290
23. Milan Šefar, Krásno, 35:52.080
24. Branislav Praženec, BikeManiaci, 35:54.560
25. Lukás Tvrdý, Krásno, 35:55.730
26. Marek Feješ, 36:03.140
27. rudolf Jarabica, Sky Team oščadnica,
36:11.130
28. rené Šimášek, Klubike, 36:49.830
29. Jaroslav Pišoja, Krásno-Kalinov, 36:55.750
30. Juraj Branský, Kralsko, 37:02.880
31. Juraj Salát, 37:09.490
32. radoslav Griecs, Punisher, 37:24.510
33. ondrej Suroviak, Hanuliakovo, 38:04.130
34. Peter rajnoha, Krásno, 38:50.810

35. Anton Poláčik, olešná, 40:15.460
36. Jozef Cech, Skalité, 40:31.923
37. Juraj Jakubec, Krásno, 47:56.460

MuŽi nAD 50 roKoV
1. Juraj ostrochovský, Považská Bystrica,
31:38.020
2. Miroslav Kolečník, CK Turtovka, 32:23.110
3. Milan Poštek, Priatelia Kysúc, 34:53.270
4. František Byrtus, Krásno, 38:59.380
5. Ladislav Gonščák, Čadca, 41:59.513

MuŽi nAD 60 roKoV
1. Jozef Petrás,̌ Krásno, 36:32.890
2. Peter Š̌uták, CK Kysuce, 37:13.400
3. Anton Šuška, CK Kysuce, 37:23.180
4. Miroslav Glovniak, Č̌adca, 37:23.600
5. Ján Poštek, Priatelia Kysúc, 37:41.330
6. Pavol Targoš, Krásno, 41:01.350
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Úspešný 4. ročník Krásňanskej cyklo-20tky (pokračovanie).
Výsledky – kategória ŽEny

Výsledky – kategória dETI

1. Marcela Červená, Krásno, 34:35.260
2. Zuzana Maxianová, Priatelia Kysúc, 35:20.170
3. Margita Kirkpatrick, raková, 35:40.380
4. Diana Maxianová, Priatelia Kysúc, 36:08.340
5. Mária Maxianová, Priatelia Kysúc, 36:08.980
6. Marika Kijanicova, 36:10.990
7. Petra Pošteková, Krásno, 36:38.870
8. Kristína Masaryková, Sky Team oščadnica,
37:12.040
9. Mária Šikulová, Zborov nad Bystricou,
45:53.430
10. nina Zborovarčíková, Krásno, 50:03.800

SPonZori:

1. Sebastián Kuljovský, Krásno, 30:42.060
2. Dominik Šumský, Krásno, 34:35.660
3. Matej Poláček, Skyteam oščadnica, 35:33.370
4. Martin Bugáň, Veselý očná klinika, 35:53.920
5. emil Kuljovský, Krásno, 39:54.000
6. Andrej Tutka, Krásno, 42:22.260
7. Kristián Polák, Čadca, 43:36.980
8. Alica Jakubeková, Skyteam oščadnica, 44:12.380
9. Alexander Prcin, Priatelia Kysúc, 45:01.980
10. Anička Mikulová, Skyteam oščadnica, 45:36.740
11. Martin Masaryk, Skyteam oščadnica, 45:46.540
12. Tomás Poláčeǩ, Skyteam oščadnica, 46:29.480
13.Leonard Zemaník, Skyteam oščadnica, 54:19.820

Mesto Krásno nad Kysucou, Žilinský samosprávny kraj, AuToProFiT s. r. o, Cyklošport,
reštaurácia Gazdovský Šenk, Potraviny Peter Ďurana, Gaja Vision s. r. o.
Kysuce, My KySuCKÉ noViny, KySuCKÝ Večerník, KTV, TeS Media, s.r.o.

5 roKoV
na cyklotrase

MeDiáLni PArTneri:

 Dňa 4. septembra 2011 pri príležitosti 10. výročia udelenia štatútu mesta Krásnu nad Kysucou
sme poklepávali základný kameň k 2. etape budovania cyklotrasy. Dňa 28. októbra 2012 premiér
róbert Fico slávnostne otvoril cyklotrasu Krásno –
nová Bystrica s dĺžkou 20,279 km.
 Cyklotrasa pomohla mestu – začali prichádzať
noví turisti, nielen z okolia, ale aj z Čiech a Poľska.
Cyklotrasa sa využíva na preteky, v lete sa koná
Cyklo-20tka a v zime Krásňanská stopa.
 Mesto Krásno má ambíciu rozšíriť sieť cyklotrás
do Poľska a smerom na Žilinu a má ambíciu vybudovať aj horské cyklotrasy.
 osady, ktoré sú pre Krásno typické, sú ideálnymi zastávkami jednotlivých plánovaných trás,
ktoré nenarušia prírodný ráz krajiny a ich vyznačenie
a vybudovanie malej turistickej infraštruktúry vytvorí podmienky pre domácich aj zahraničných turistov. Horský pretek sa bude konať 16. septembra
2017.
 Vízia budovania cyklotrás: spojiť s existujúcimi
a plánovanými trasami do Žiliny a cez oščadnicu do
Poľska. Je to dlhodobý proces, ku ktorému je potrebná súčinnosť okolitých obcí a Žilinského kraja,
no mesto Krásno v tomto dlhodobo vyvíja úsilie.

CyKLoTrASA KráSno – noVá BySTriCA
slúži svojmu účelu už 5 rokov. Pri tejto príležitosti prinášame
stručné zhodnotenie významu cyklotrasy, ktorá už patrí medzi
najnavštevovanejšie miesta Kysúc a predkladáme vízie
rozširovania sietí cyklotrás v našom meste aj v budúcnosti,
pretože Krásno má výborné podmienky na cestnú aj horskú
cykloturistiku.

Cyklotrasa vedie krásnymi prírodnými zákutiami okolo rieky.

Krásňanské osady sú ideálne na cykloturistiku.
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ducHoVnÉ sLoVo

Viera – nenahraditeľná hodnota
A
j človek dnešných čias hľadá hodnoty, ktoré by mohli jeho
život obohatiť a naplniť v prirodzenej i nadprirodzenej
rovine.
Možno nie je pre vás novinkou, že v ostatných rokoch
získali vedci značné množstvo dôkazov o tom, že medzi vierou a fyzickým zdravím existuje priama súvislosť. Z výsledkov
dvoch anglických štúdií vyplýva, že pravidelní návštevníci
bohoslužieb trpia zriedkavejšie na rozličné choroby, počnúc
vysokým krvným tlakom a končiac tuberkulózou ako tí, ktorí
do kostola nechodia. Príčina tohto javu nie je dosiaľ objasnená. Podľa Dr. Jeffreyho S. Levina aktívna účasť človeka na
náboženských obradoch mu poskytuje spoločenskú oporu,
obmedzuje účinky stresu a nabáda ho k dodržiavaniu správnej
životosprávy. „Nie je však vylúčené,“ poznamenáva, „že odolnosť organizmu voči chorobám upevňuje optimizmus a najmä
nádej na spasenie.“
Potvrdzuje to aj prieskum uskutočnený medzi vojnovými
veteránmi v Durhame, podľa ktorého starší muži, veriaci
v Boha, trpeli depresiami oveľa zriedkavešie ako ostatní
vyslúžilci.
Pozornosť v odborných kruhoch vyvolal aj experiment
anglického kardiológa Randolpha C. Byrda, ktorý požiadal

dobrovoľníkov z radov pacientov nemocnice v San Franciscu,
aby sa denne modlili. Keď porovnával výsledky liečby so skupinou pacientov, ktorí sa nemodlili. Bol prekvapený: prvá skupina sa zaobišla bez dýchacích prístrojov a potrebovala päťkrát
menej antibiotík ako druhá skupina nemodliacich sa ľudí.
Z toho doktor R. C. Byrd vyvodil záver: „Viera v Boha a dlhý
život bez zdravotných ťažkostí sa vzájomne podmieňujú.“
Potvrdzuje to aj Adolf Adam, 80-ročný pastorálny teológ
a vedec z oblasti liturgie v Mainzi, ktorý napísal malú knižku
o starobe, kde okrem iného uvádza: „Kto sa v starobe pozerá
na svoj život očami viery, napĺňa sa silou a posilňujúcou dôverou
v milosrdného Boha, z viery a modlitby do neho prúdi vnútorná
sila, ktorá ho napriek ťažkostiam staroby napĺňa radosťou.“
Keď niekto spozná, že existuje sila, ktorá lieči, keď niekto
na vlastnom tele pocítil silu modlitby, silu viery, vtedy sa dvere
jeho života otvorili. Tento človek je presvedčený: Boh nie je
iba idea, je skutočne Bohom. A ja som – kdekoľvek a kedykoľvek – v jeho dobrých rukách a On ma vedie po ceste
k večnosti.
Kiežby nás toto poznanie sprevádzalo po celý život.

Pri kaplnke u Hacka
sa zišli stovky veriacich
Vlani v osade U Hacka posvätili novú
kaplnku. Na slávnostnom stretnutí sa zúčastnili stovky veriacich, dokonca sa na
nový Boží stánok prišli pozrieť aj
niektoré známe osobnosti.
Inak tomu nebolo ani tento rok. Obyvatelia osady si kaplnku postavili vlastnými rukami a prispeli na ňu aj veriaci
prostredníctvom dobrovoľnej zbierky.

ICLic. Mgr. MARIAN VOJTEK, správca farnosti

Tohtoročná omša sa konala na prelome
leta, teda v predposledný júlový deň. Vyzdobené a upravené priestranstvo
s ochranou pred páliacim slnkom, pravé
nedeľné letné počasie, plné žiarivých
lúčov a mierneho občerstvujúceho vánku
a v neposlednom rade aj úžasný výhľad
z osady na okolité kopce a usadlosti s kaplnkami, prilákali na pobožnosť množ-

stvo veriacich z blízkeho i vzdialenejšieho okolia.
Omšu celebroval správca farnosti
ICLic. Mgr. Marian Vojtek, spolu s ním
ju koncelebroval kňaz Mgr. Peter Nečeda, kalinovský rodák. Tento pomerne
mladý kňaz má korene v osade, a preto
sa do nej rád vracia. Správca našej farnosti Marian Vojtek vo svojej homílii
hovoril o tom, aké by malo byť miesto
veriaceho v dnešnej dobe bez morálnych
pravidiel, keď víťazí konzumný spôsob
života, plný chamtivosti a protirečení.
Zdôraznil, že veriaci musia cítiť a konať
srdcom, lebo len tam je ukrytá pravá
viera.
Po omši sa v osade konali tradičné
hody. Niekdajší obyvatelia osady, ktorí
sa už dávnejšie poväčšine odsťahovali do
mesta a rodné domy v súčasnosti využívajú ako chalupy, si v dôverne známom
a príjemnom prostredí pospomínali na
niekdajšie časy, keď ešte všade vrel pravý
osadný život. V hackovských domácnostiach bol každý vítaný. Oslavy trvali do
neskorého letného večera.
LH

Vážime si našich seniorov
Krásňan
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„Všetkým oslávencom blahoželáme k ich životnému jubileu.
Želáme im veľa zdravia, spokojnosti a radosti v kruhu svojich blízkych.“

Dňa 12. júla 2017 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie so seniormi, ktorí v tomto druhom
štvrťroku mali narodeniny.
Pred slávnostným obedom sa
našim spoluobčanom prihovoril primátor mesta Ing. Jozef
Grapa a o kultúrny program
sa postaral sám jubilant pán
Štefan Plevko, ktorý zahral na
harmonike a domáca folklórna skupina Vrabčiar.
Veríme, že svojimi piesňami
potešili srdcia jubilantov.
Počas spoločného stretnutia
sa naši jubilanti spolu porozprávali, zaspomínali na chvíle
dobré i tie horšie v živote,
stretli sa s priateľmi a známymi, s ktorými sa dávno
nevideli. Prežili tak spolu

pekné poobedie a diskutovali
aj o tom, čo sa v meste Krásno
nad Kysucou urobilo dobre
a čo by bolo potrebné ešte
doriešiť. Múdrosť a skúsenosti
seniorov nič nenahradí a ich
pohľad na rozvoj mesta je
uvážlivý a múdry. Z ich strany
boli povzbudivé slová vďaky
za to, že si ich niekto všíma aj
mimo aktívneho života, keď
sa už fyzicky nemôžu zapájať
do rozvoja nášho mesta.
Na fotografiách: Krásňanskí jubilanti, ktorí prijali
pozvanie primátora mesta na
slávnostný obed a program
v mesiaci júl.

našim seniorom zahrala a zaspievala krásňanská folklórna skupina
Vrabčiar.
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Požehnaných 90 rokov života róberta Šusteka

Dňa 12. augusta 2017
oslávil požehnané životné
jubileum 90 rokov života pán
Róbert Šustek z Krásna, časť
Zákysučie. Všetko najlepšie
prišiel oslávencovi popriať
primátor mesta Ing. Jozef
Grapa, ktorý mu zároveň
odovzdal kyticu kvetov a darčekový kôš. Pamätná kniha
nášho mesta je tak opäť
bohatšia o ďalší zápis oslávenca. Zo srdca mu prajeme
veľa zdravia, šťastia, sviežu
myseľ a veľa Božieho požehnania.

Kysucký prameň v Krásne

Srdečne pozývame na koncert – VSTUp zdArMA
Staroba je prirodzenou súčasťou života a práve október je mesiacom úcty
k starším. Našim seniorom chceme dať najavo svoju pozornosť a lásku.
V rámci Mesiaca úcty k starším sme pre všetkých pripravili atraktívny koncert známeho
Kysuckého prameňa z oščadnice.
Pozývam všetkých seniorov a ich rodinných
príslušníkov nášho mesta Krásno nad Kysucou
na kultúrne podujatie v podaní známej ľudovej

skupiny, ktorá bude zároveň uvádzať nové,
v poradí už svoje 14. CD dňa 7. októbra (sobota)
o 17.00 hod. v kinosále Kultúrneho domu.

ing. JoZeF GrAPA
primátor mesta

JUBILANTI
júl – august 2017
90 ROKOV
Róbert Šustek

85 ROKOV
Anna Birová
Stanislav Galgánek
Mária Rábiková
Anna Kopásková

80 ROKOV
Anna Mahútová
Viera Ivanisková
Adam Švaňa

75 ROKOV
Štefánia Oravcová
Miroslav Mečár
Pavol Poláček
Jolana Bugáňová
Emil Sýkora
Marta Ševecová

70 ROKOV
Ján Bachratý
Rudolf Jurčaga
Justína Vavrová
Oľga Gavlasová
Mgr. Jozef Petráš
Anna Vašinová
Pavol Bajcár
Milan Podolák
Štefan Blahovec
Irena Czarnecká
Milan Zátek
Emília Čimborová
Irena Mahútová
Filip Lehocký
Ing. Karol Šugho
Ivan Poštek

Primátor J. Grapa na uvedení 13. CD Kysuckého prameňa v Dome kultúry v Krásne (9. októbra 2016).

MATrIKA

noví spoluobčania:

Artur Kopásek
Kristián Zátek
Michal Saloň
Matej Svitek

navždy nás opustili:

Peter Jánošík
Ľudmila Škerenčaková
Justín Jakubec
Jozef Brisučiak

Viera Ďuranová
Jolana Janíčková
Stanislav Malík
Vladimír Bíro

Povedali si „áno“:

Slavomír Čimbora a Terézia Belková
Matej Pagáč a Anna Sýkorová
Michal Kašuba a Mgr. Tatiana Kadáková
Ján Varsavík a Sláva Hmirová
Erik Minarčík a Nikola Beláková
Jaroslav Sýkora a Andrea Brňáková
Marek Byrák a Simona Miková
Milan Fajna a Miroslava Piteková

Top podUJATIA
Krásňan
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rekonštrukcia mestského úradu

Pokračujú stavebné práce rekonštrukcie Mestského úradu Krásno nad Kysucou. Stará budova dostane nový šat v podobe novej
fasády, vymenia sa okná a umiestnia aj hodiny, ktoré budú odbíjať čas. Veríme, že námestie dostane nový nádych a radnica
bude reprezentovať naše mesto. Táto investícia nadväzuje na rekonštrukciu interiéru úradu z roku 2016.

premeny mesta

rekonštrukcia materskej školy

Budova materskej školy má vymenené okná, prebehlo
zateplenie fasády a fasáda má už aj nový farebný náter.
Pastelková materská škola onedlho privíta najmladších
obyvateľov Krásna.

vizualizácia rekonštrukcie

vizualizácia rekonštrukcie

rekonštrukcia veže kostola

Od začiatku júna začal farský úrad s rekonštrukciou
fasády veže farského kostola. Na veži bude namontovaný nový hodinový stroj a hodiny budú svietiť aj
v noci. Práce budú hotové už začiatkom septembra.

zo života nášho mesta | 11
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uvítanie najmladších Krásňanov primátorom mesta
Desať chlapcov a osemnásť dievčat
sme dňa 11. júla 2017 po druhýkrát
v tomto roku privítali na Mestskom
úrade v Krásne nad Kysucou, kde sa
uskutočnilo uvítanie detí do života.
Za obdobie február až jún 2017 nám
pribudlo 28 detí, ktoré sa stretli na mest-

skom úrade, kde ich po krátkom programe
detí z Materskej škôly Prvosienka privítal
primátor mesta Ing. Jozef Grapa. Vo svojom príhovore vyzdvihol najmä význam
rodiny a výchovy. Všetkým drobčekom poprial zdravie, krásne detstvo a rodičom
veľkú trpezlivosť pri ich výchove.

Prítomní rodičia sa zapísali do Pamätnej knihy, prevzali si červenú ružu,
Pamätný list a darčekovú tašku pre
dieťatko. Veríme, že takýchto krásnych
stretnutí bude v našom meste iba
pribúdať.

SPoZnALi SMe: Šimon Capek, Bianka ihelková, Adam Švaňa, Lukáš Lehocký, rebeka nadzamová, Daniel Dráb, rebeka Zátorská, Alexandra Šurabová, richard Šustek, richard Byrtus, Karolína Kučáková, nela Kormancová, Lea Tomčalová, natália Jancová, Lívia Kováčová, Diana Palková, Marek
Cech, Alžbeta Pišteková, Alžbeta Kavaleková, eva Badžgoňová, Anna Blanárová, Marko Pitel, Lilien Smržová, Stela Čimborová, Viktória Vošková,
oliver Šustek, ester Hrtúsová, Matúš neveďal.

Projekt výstavby cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy

MeSTo KráSno nAD KySuCou ako vedúci
partner projektu realizuje projekt s názvom:
„Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových
žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce interreg V-A Poľsko–Slovensko 20142020, Prioritná os č. 1: „ochrana a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Vedúci partner: Mesto Krásno nad Kysucou; Partneri projektu: Gmina rajcza, Gmina
Milówka, obec oščadnica a obec Dunajov;
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0056/16
Projekt sa týka vybudovania cyklotrasy cez
partnerské obce.
Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 3 576 738,44 eur, (3 040 227,61 eur z
európskeho fondu regionálneho rozvoja)
Výška schválených výdavkov pre Mesto
Krásno nad Kysucou: 1 708 991,54 eur.
Hlavný cieľ projektu „ochrana, propagácia
a rozvoj nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva.“

STruČnÝ oPiS ProJeKTu: Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v
území chránených krajinných oblastí s bohatým
potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je
plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie
cezhraničného regiónu, hoci geografická po-

loha cezhraničných partnerov je veľmi blízka.
K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda zintenzívneniu
jeho využívania chce prispieť tento projekt.
Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne
obyvateľstvo i návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla našim
cezhraničným regiónom a prezentovala spoločne naše kultúrne a prírodné dedičstvo.
V katastroch jednotlivých partnerov už sú čiastočné cyklotrasy, v minulom programovom
období bola vybudovaná trasa vedúca z Krásna
nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówki.
na uvedený projekt chceme nadviazať a vybudovať zokruhovanú cyklotrasu aj cez obce Dunajov, oščadnica a rajcza. na trase budú rôzne
prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré
budú poskytovať informácie o prírodnom
a kultúrnom dedičstve (informačné tabule)
resp. ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva – turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových
aktivít a realizáciou pilotného cyklistického dňa
po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu
turistov v predmetnej lokalite.

CeZHrAniČnÝ DoPAD ProJeKTu: Cezhraničný dopad sa týka najmä miestneho obyvateľstvo. Projekt je zameraný na všetky
vekové kategórie, aktivity ochrany kultúrneho
a prírodného dedičstva, vybudovaná infraštruktúra, spoločné podujatie a efekt z realizácie projektu bude plynúť pre všetkých

obyvateľov piatich partnerských obcí, čo predstavuje spolu približne 33 000 obyvateľov.
región je vďaka mnohým atrakciám navštevovaný aj turistami z celého Sr a PL, najmä
kvôli lyžiarskemu stredisku Veľká rača, t.j.
hmatateľný dopad je i na týchto turistov.
Projekt zapája do aktívnej cezhraničnej
spolupráce 5 samospráv – Mesto Krásno nad
Kysucou, obce oščadnica a Dunajov a gminy
rajcza a Milówka.
Cezhraničnými hmatateľnými výstupmi
projektu sú tiež vybudovaná zokruhovaná cezhraničná turistická trasa s prvkami infraštruktúry (informačné tabule o prírodnom a
kultúrnom dedičstve, vyhliadková veža pod...)
inVeSTíCiA V MeSTe KráSno nAD
KySuCou: investičné aktivity v katastri
Krásna n. Kysucou spočívajú v budovaní cezhraničnej turistickej trasy v dvoch úsekoch,
v smere od Dunajova a v smere do oščadnice.
1. úSeK: Turistická cyklotrasa je v dolnej
časti vedená po hrádznom telese rieky Kysuca,
ďalej po poľnej ceste a potom po miestnych komunikáciách. Šírka novej trasy je 2,5 m. Je
obojsmerná a lemovaná obrubníkmi. na konci
úseku, v mieste, kde je výjazd na miestnu
komunikáciu je šírka 13,5 m. Celková dĺžka
trasy 1. úseku je 2691 m.
2. úSeK: Turistická cyklotrasa je vedená od
centra mesta až na hranicu s k.ú. oščadnica.
Šírka novej trasy je 5,0 m resp. 3,0 m a 2,5 m.
Je obojsmerná a lemovaná obrubníkmi.
Celková dĺžka trasy druhého úseku je 2291 m.

Krásňan

Príspevok na
zatepľovanie
rodinných domov

od 1. 8. 2017 môžu záujemcovia o príspevok na zateplenie rodinného domu podávať
svoje žiadosti na Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky. Majitelia domov, starších ako desať
rokov, ktorí splnia všetky
podmienky, môžu od štátu
získať na tento účel až 8 800
eur.
„Verím, že do tretej výzvy sa
zapojí čo najviac ľudí, ktorí si
tak budú môcť zatepliť svoj
rodinný dom a znížiť si
náklady svojej domácnosti na
energie,“ povedal minister
á. Érsek.

Žiadosti o príspevok bude
možné elektronicky podávať
od 1. augusta 2017 do 31.
októbra 2017, alebo do naplnenia počtu elektronicky
zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený
pre 500 žiadostí.
Príspevok bude možné poskytnúť do výšky 40% oprávnených nákladov, najviac
však do výšky 8 800 eur.
informácie o podmienkach
poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu sú
dostupné na www.zatepluj.sk.
Do nákladov za zrealizovanie
zateplenia rodinného domu
je možné zahrnúť aj úhradu
za výmenu zdroja tepla
(kotol, tepelné čerpadlo), ak
už nebola podporená iným
programom a podpora sa
týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.
regionálna rozvojová agentúra Kysuce ponúka občanom pomoc pri spracovaní
žiadostí.
Bližšie info na:
sekretariat@rrakysuce.sk

MeSTSKá PoLíCiA

upozorňuje občanov, že parkoviská pri kultúrnom dome,
sú spoplatnené. V prípade
nezakúpenia parkovacieho
lístka, hrozí bloková pokuta
do výšky 50,- eur.
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Historik róbert Letz zaujímavosti
s rodinou v našom meste
j počas prázdninového a dovolenkového
leta k nám prichádzajú mnohí známi ľudia.
Tento rok v našom meste dovolenkoval
významný slovenský historik a autor mnohých vedeckých kníh Róbert Letz. S rodinou ste ho mohli
stretnúť na ulici, pri vode, v horách. Určite ste ho
mnohí spoznali, pretože ako známa osobnosť dosť
často vystupuje v televízii aj v rozhlase. Je vedúcim
Katedry histórie na Pedagogickej fakulte
Univerzity Komenského
v Bratislave. Venuje sa politickým, cirkevným
a kultúrnym dejinám Slovenska
v 20. storočí.
Róbert Letz
prišiel do nášho
mesta a na Kysuce s manželkou
Alenkou, za slobodna Kormancovou, ktorá je
miestnou rodáčkou. Obaja v súčasnosti žijú v Pezinku neďaleko Bratislavy. Tento
rok trávili dlhšiu dovolenku v našom meste a okolí,
bývali u Alenkiných rodičov. Vychovávajú 6 detí –
štyroch chlapcov a dve dievčatá. Najstaršia dcéra
Mária je už dospelá, má 19 rokov. Navštevuje vysokú školu a venuje sa, podobne ako otec, histórii.
Tento rok boli na Kysuciach tri z ich šiestich detí.
Podľa Róberta Letza s manželkou Alenkou
a deťmi sa chodievajú na Kysuce zotavovať, ale tiež
utužovať si svoj vzájomný vzťah. V krásnom
prostredí prichádzajú na iné myšlienky a našu
prírodu obdivujú. Vraj môžeme byť na ňu hrdí.
„Viem, že ľudia, ktorí tu žijú, si to tak neuvedomujú, ale Kysuce sú naozaj krásny kút našej krajiny, ktorý sa každému oplatí navštíviť,“ vyjadril sa
Róbert Letz pri našom stretnutí. „Máte tu lesy,
čistý vzduch, ktorý nám dolu na juhu chýba, svieže
studničky s dobrou vodou. Naša cesta na Kysuce
bola aj cestou práve za takouto vodou – skutočnou
i symbolickou.“
Letzovci navštívili viacero známych i menej
známych miest viažucich sa s naším krajom. Boli
sa pozrieť v osade U Hacka, kde stojí nová kaplnka
a v polovici leta sa tu konajú bohoslužby pod
holým nebom. Nad osadou je viacero bunkrov,
ktoré sú pozostatkami histórie.

A

„Sú to naozaj zaujímavé objekty, pochádzajúce
pravdepodobne ešte z konca tridsiatych rokov
minulého storočia,“ približoval nám pamiatky
Róbert Letz. „Prekvapilo ma, že sa v takom
dobrom stave zachovali do dnešných čias.“
Pochodili aj iné okolité osady, niektoré opustené, uprostred lesov. Vďaka rodine Poláčkovcov
spoznali
Mičovu
jamu ako pútnické
miesto. Navštívili
Klubinskú dolinu,
označenú za najkrajšiu kysuckú dolinu
a majú z nej mnoho
zážitkov. Dvakrát
vystúpili na krásňanskú Kykulu. Je
to akýsi ich vrch
a pri každej návšteve Krásna ho
musia s Alenkou
zdolať a pri-niesť si
odtiaľ na pamiatku
kameň. Páčil sa im
tiež drevený kostolík v Radôstke, ku
ktorému sa dostali
po cyklotrase. Nezabudli si pozrieť tiež Živčákovú
horu, kde v chráme Panny Márie Matky Cirkvi
akurát umiestnili novú mozaiku. Tieto miesta
navštevovali už za predchádzajúceho režimu
a s otcom Jánom praktizovali pešiu turistiku po
hrebeni Javorníkov.
Manželia Róbert a Alenka Letzovci teda prežívali dovolenku v našom meste a okolí. Opäť spoznávali krásny kraj, ktorý im vždycky prináša radosť
a zážitky. O rok sa chcú na tieto miesta vrátiť a už
teraz sa tešia na ďalšie skvelé leto.
Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., okrem vedeckých prác a publikácií je aj autorom učebníc
dejepisu pre základné i stredné školy. Z jeho kníh
sú známe: Slovensko v rokoch 1945 – 1948 (1994),
Lexikón slovenských dejín (1997), Dejiny Slovenskej Ligy na Slovensku (2000), Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000),
Slovenské dejiny IV. (2010), Slovenské dejiny V.,
Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách (2014), Bratia Letzovci (s otcom Jánom
Letzom, tiež významným historikom a personalistom, 2004) a ďalšie.
LH

Foto: Spoločný výlet Letzovcov
na krásňanskú Kykulu.

Kalendár vývozu separovaného zberu
pre rodinné domy 2017
Blažkov
Krásno
Kalinov

25. 9.
26. 9.
27. 9.

23. 10.
24. 10.
25. 10.

uPoZornenie:
Mimo uvedených termínov
je zakázané vykladať odpad
k zberným nádobám! ĎAKuJeMe.
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na medzinárodnom filmovom festivale získal ocenenie aj
film Elysium, ktorého autorom je Krásňan Gregor nadzam.
V hlavnej úlohe sa vo filme predstavil krásňanský rodák Pavol Zátek.

Na filme spolupracovali: Ľubica Podoláková,
Anton Bukovinský a Eduard Koprna (vpravo).

en nedávno, na konci júna sa konala
premiéra filmu s názvom Elysium. Autorom a režisérom je Gregor Nadzam,
ktorý pochádza z Krásna. Film získal začiatkom mesiaca august už prvé dve ocenenia na
festivale 12 Months Film Festival, Rumunsko v kategóriach „Fikcia mesiaca“
a „Herec mesiaca“.

Ako vznikal film Elysium?
„Ak si dobre spomínam tak úplne prvou
ideou ešte pred natáčaním a scenárom bol
film o ľudskej pamäti. Inšpiráciou bola antická filozofia – predovšetkým teória mimézis
(teória napodobňovania). Na tom je postavený celý dej, chceli sme, aby hlavný hrdina
pôsobil ako stratený človek, neustále niečo

hľadajúci, ale v skutočnosti sa snaží rozpamätať sa. Prebieha v ňom tak evolúcia vlastnej
pamäti – všetci postupom času nadobúdame
skúsenosti práve vďaka pamäti a spomienkam. Film tak poukazuje na evolúciu nášho
vedomia a hlavný hrdina na konci spomienkou na vlastnú smrť prichádza ku finálnej katarzií. Myslím, že film je intelektuálne
náročný predovšetkým kvôli tomu, že zobrazuje skôr filozofický postoj ako príbeh.“
Ako prebiehal výber hercov a miesta natáčania?
„Predstavu o hercoch som mal na začiatku
veľmi konkrétnu, išlo mi hlavne o vizuálne pôsobenie, niekto kto dá filmu osobitý charakter.
Pavla Záteka som mal možnosť vidieť pri výročí Dní mesta v roku 2015 a vtedy som už

Trojnásobný Železný muž ing. Vladimír Kormanec, Ph.D. je členom atletického oddielu TJ Tatran Krásno nad
Kysucou.

Čo ťa priviedlo k dlhému
triatlonu?
Raz mi spolužiak z doktorandského štúdia hovoril
o Ironmanovi, ktorý pozostáva z 3,8 kilometrového
plávania, 180 kilometrovej
jazdy na bicykli a z maratónu. Podať tento extrémny
výkon sa od danej chvíle
stalo pre mňa dlhodobým
športovým cieľom. Množstvo
času som venoval čítaniu odbornej literatúry a získavaniu
informácií od ľudí, ktorí už
podobné preteky absolvovali.
Čo pre teba znamená
Ironman?
Ironman je životný štýl,
je to predovšetkým o precíznosti, vytrvalosti a cieľavedomosti. Každý pretek je
špecifický, často sa mení počasie, trať, ale aj stav prete-

L

Železný muž

vedel, že je to presne ten ideálny hlavný hrdina.
Anton Bukovinský takisto spĺňal moju predstavu v scenári a som veľmi rád, že sa obaja zapojili do tohto projektu. Obaja herci priniesli
do filmu veľa nápadov. Lokácie aj kostýmy
sme vyberali podľa toho, aby sa film dal čo najmenej časovo zaradiť. Išlo nám vyložene o neurčitosť doby. Myslím, že okrem jednej scény
je celý film natočený v Krásne.“
Čo znamená názov Elysium a prečo práve
tento názov?
„Ako som spomínal inšpiráciu antikou,
tak aj samotný názov filmu – Elýzium pochádza z antickej mytológie. V preklade je to
miesto, kam po smrti putujú duše spravodlivých. Psychológ C. G. Jung spájal pamäť
a podvedomie s posmrtným životom, preto
som sa rozhodol práve pre tento názov. Dá
sa povedať, že film je tak aj akýmsi duchovným mementom.“

MGr.ArT. GreGor nADZAM (25). Fotograf a filmový režisér, venuje sa tiež maľbe,
hudobnej produkcií a grafickému dizajnu.
Má rád postmodernú filozofiu, operu, divadlo a koncerty klasickej hudby. Pochádza
a žije v Krásne nad Kysucou.

kára. Na všetko treba byť pripravený a vedieť predvídať.
Pretekár musí dokonale poznať vlastné telo, zvoliť
správnu stravu a rozložiť sily
tak, aby zvládol úspešne aj
ďalšiu disciplínu.
Ako sa pripravuješ na vytrvalostné preteky v celkovej
dĺžke 226 kilometrov?
Moja triatlonová sezóna
pozostáva z celoročnej prípravy a často je o dvojfázových tréningoch. V zimných
mesiacoch sa v záujme
udržania kondície venujem
plávaniu v bazéne, behu na
lyžiach,
snowboardingu
a jazde na cyklotrenažéri.
Cez letnú sezónu sa zameriavam na väčšie objemy, spočívajúce v behu, cyklistike,
plávaní na otvorenej vode,
in-line korčuľovaní. Príprava

patrí ku každodennému rituálu, niekedy to je o rannom
behu pred prácou, inokedy
o večernom plávaní pred spaním. Netreba však zabúdať
na regeneráciu, bez ktorej je
to pri týchto objemovo
náročných tréningoch jednoducho nemožné. Počas roka
sa aktívne zúčastňujem na
mnohých pretekoch (plavecké, cyklistické a bežecké
maratóny).
Čo ti dodáva silu pri náročných pretekoch?
Myslím si, že dlhý triatlon je veľmi návykový.
Každý úspešne zvládnutý
pretek mi dodáva silu a je pre
mňa výzvou. Veľkou motiváciou je pre mňa moja rodina,
ktorá ma podporuje a sprevádza na každom preteku.
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Cyklotrasy

cyklistika začína byť životným štýlom

v Žilinskom kraji
11. júla 2017 sa uskutočnila pod záštitou vydavateľstva Petit Press moderovaná
diskusia na témy: Podpora
mladých cyklistov v Žilinskom kraji, Výstavba cyklotrás v žilinskom regióne, Nové
cyklistické projekty, Vízie do
budúcnosti a Riešenie cyklodopravy v meste. Medzi pozvanými bol aj primátor

nášho mesta Ing. Jozef Grapa
a diskutujúci hostia Juraj
Hlatký špecialista – manažér
pre cestovný ruch, Peter Zanický – tréner Petra Sagana,
organizátor Detskej tour
Petra Sagana, Dušan Dvořák,
správca Nadácie KIA a Martin Kapitulík – poslanec MZ
Žilina a VUC Žilina. V rámci
diskusie sa vyjadril aj primá-

tor Ing. Jozef Grapa: „Cyklistika začína byť životným štýlom. Do mesta prichádzajú
turisti aj vďaka cyklomagistrále nielen z okolia, ale z celého Slovenska, čo je veľkou
výhodou, pretože cyklotrasa
spája obce s krajmi a ľudí rôznej vekovej kategórie, o čom
svedčí, že stretávam denne na
cyklotrase nielen tých najmenších, rodiny s deťmi, teenagerov, ale aj seniorov.“
Diskutujúci sa pochvalným slovom vyjadrili o kvalite
a profile našej cyklotrasy a
konštatovali, že je jedna z najlepších. Z diskusie vyplynulo,
že okrem športového využitia

prináša cyklotrasa efekt aj pre
domácu oblasť a je jedným
z nosných z pilierov cestovného ruchu na Kysuciach.
Faktom zostáva, že nás nesmierne teší spoločenský záujem navštevovať naše mesto,
ktoré je podstatnou križovatkou cyklotrás aj vďaka servisu
a občerstveniu na cyklotrase.
Odporúčame všetkým nadšencom cyklistiky našu nenáročnú cyklotrasu a dúfame, že
sa čoskoro rozšíri o ďalšiu
vetvu a tak zatraktívnime naše
mesto ešte viac aj s prístupom
do zatiaľ neprebádaných krásňanských osád a turisti spoja
šport s krásou prírody.

Prvú veľkú prekážku zdolal
výber Jara Pagáča 4:1. Semifinálový zápas obstarali dve kysucké mužstvá. Na proti
Krásnu nastúpilo HBC Fysh

Skalité. V zápase však Skaliťania ťahali za kratší koniec a
rozbehnuté Krásno nad Kysucou putovalo do finále. Za
zmienku stojí aj fakt, že v
drese HBC Fysh Skalité,
ktoré nakoniec obsadilo štvrté
miesto, hral najlepší hráč turnaja Ľubomír Gerát.
Do finále sa dostalo
Krásno a Martin, dva tímy,
ktoré si o trofej zahrali aj pred
rokom. Postupu do finále dopomohla aj naša brankárska
jednotka Tomáš Nevedel,
neskôr vyhlásený za gólmana
turnaja. Vďaka jeho pohode
hralo Krásno pekný útočný
hokejbal a skúsenejší Martin
dokázalo nejedenkrát zovrieť.
Zvíťazili sme 3:1. Chlapcom
srdečne blahoželáme!

Hokejbalisti z Krásna nad Kysucou slávia úspech
Hokejbalový klub Sparrows z Krásna nad Kysucou
obhájil titul v turnaji O pohár
primátora Bytče. Hokejbalistom sa síce na začiatku neda-

rilo a začali prehrou, následujúce zápasy už vyhrávali.
Hralo sa viac dní. Postúpili do
štvrťfinále. Zahrali si aj s domácimi The Smurfs Bytča.

Spodný rad: Martin Koričár, Tomáš nevedel, Tomáš Bajánek, Adam Greguš, Martin Snoha, Marián
oškrobaný / Stredný rad: Vladimír Snoha, Tomáš Podolák, Jaroslav Pagáč, Matej Kučák, Michal Palarec, Tomáš urbaník, Michal Krkoška, Dušan Jarabica / Horný rad: Samuel Gabčo, Miroslav Miko,
Pavol Prívara
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Kvalitnejšie tréningy vďaka
schválenému projektu
Krásňan

Žilinský
samosprávny
kraj v rámci schválených
všeobecných nariadení vyhodnotil projekty na podporu kultúry, športu a
verejno-spoločenských aktivít. Medzinárodným schváleným projektom boli aj
viaceré projekty nášho mesta.
Jedným z nich je aj projekt
na podporu futbalových športovcoch „Cesta k lepším podmienkam futbalového oddielu
prostredníctvom skvalitnenia
materiálno-technického vybavenia v Krásne nad Kysucou“.
Zo schváleného projektu sa
zakúpili niektoré technické
pomôcky: Zápasové lopty,
kopačky, skákacie prekážky a
koordinačné rebríky pre najmenších, ktoré využívajú
žiaci, ale i prípravkári.
Vo štvrtok 20. júla 2017
bol osobne tieto pomôcky

odovzdať primátor nášho
mesta a poslanec ŽSK Ing.
Jozef Grapa a srdečne poďakoval organizátorom a rodičom, že sa venujú svojim
deťom nielen po športovej

stránke, ale aj aktívnym životným štýlom a tak deti netrávia toľko času za počítačmi a
pri elektronických hrách.
Cieľom projektu je zabezpečiť plnohodnotné fungova-

nie tréningového procesu.
Kvalitnejším
vybavením
chceme zatraktívniť futbal
pre najmladšiu skupinu futbalového oddielu a budovať tak
kvalitnú novú generáciu.

Vzpierači TJ Tatran Krásno
budú mať obnovené priestory

Naši vzpierači, ktorí tu trénujú, nás úspešne
reprezentujú na celoslovenských súťažiach.
Vďaka usilovným vzpieračom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia interiéru činkárne, ktorí začali so zoškrabávaním
troch starých stien, na ktoré v blízkej dobe natiahnu novú
omietku. V pláne je do zrekonštruovanej činkárne zadovážiť
aj nové vzpieračské pódia, aby mali naši zverenci čo najlepšie
podmienky na tréning. Tešíme sa na finálny výsledok.
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Futbalový ŠEnK cuP 2017
má svojho víťaza
V sobotu 8. júla 2017 sa konal už 7. ročník futbalového turnaja Šenk Cup na umelom trávniku na štadióne v Krásne nad
Kysucou a turnaj prípravok U11. Súťažilo 7 tímov.
Turnaja sa zúčastnil aj primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a ako sám uviedol: „Ďakujem všetkým
chalanom, ktorí sa dnes na turnaji zúčastnili, veľká vďaka patrí
aj organizátorom súťaže. Najviac ma však potešili malí prípravkári a ich rodičia, ktorí sa prišli pozrieť na svoje deťúrence ako
robia prvé veľké futbalové kroky. “

CELKOVÉ PORADIE:
1. Galacticos
2. Slovenský orloj Stará Bystrica
3. Nabité pušky
Najlepší strelec: Marek Sýkora (Galacticos)
Najlepší brankár: Andrej Milo (Dorast)
Najlepší hráči: Boris Kopásek, Braňo Macura (Galacticos)

Mesto buduje nové
ihrisko s umelou trávou

Mesto Krásno nad Kysucou začalo s rekonštrukciou
ihriska za reštauráciou Kolkáreň, kde ťažké mechanizmy
pracujú na plné obrátky.
Prebiehajú práce na rozvodoch osvetlenia a špeciálne
práce na uloženie odvodňovacieho systému. Mesto plánuje
postaviť futbalové ihrisko

s umelou trávnatou plochou
4. generácie, ktorá bude
spĺňať rozmerovo i kvalitatívne parametre futbalovej
asociácie UEFA. Novovybudované ihrisko bude prínosom nielen pre krásňanský,
ale aj pre kysucký futbal. „Stavebné práce by sme chceli
ukončiť do začiatku novembra,

potom by sa už len položila
umelá hracia plocha.“ povedal
primátor mesta Jozef Grapa.
Slovenský futbalový zväz
prispel sumou 150-tisíc Eur
na vybudovanie ihriska a stavebné práce finančne zabezpečuje mesto. Celkové náklady
sa odhadujú na 500-tisíc Eur.

Fotografia zo
stavby ihriska: Okolo
neho vedie cyklotrasa,
z ktorej bude na
ihrisko pekný výhľad.
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