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Deťom v Krasňanoch sme 
odovzdali nové ihrisko 
V nedeľu nastal ten deň, kedy sa deti v Krasňanoch dočkali novučičkého detského ihriska. 
Obec ho pre ne získala v súťaži, ktorú spoločne s Nadáciou Spoločne pre deti zorganizoval 
Kysucký a Žilinský večerník. 
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KRASŇANY. Slniečko sa na 
nás v nedeľu usmialo, a to 
bol dobrý dôvod, aby si deti 
z Krasnian našli cestu do are-
álu materskej školy. Uskutoč-
nila sa tam totiž milá udalosť. 
Starosta obce Miroslav Bielka 
spolu s predsedom správnej 
rady Nadácie Spoločne pre 
deti Georgeom Trabelssiem 
slávnostne rozviazali pásku 
na novučičkom detskom ih-
risku. Získali ho za 3 002 hla-
sov, ktoré občania obce po-
slali do redakcie Žilinského 
večerníka. 

„Sme veľmi spokojní. 
Osobne sa teším nielen z ih-
riska, ale aj z toho, že sa ľudia 
spojili pre túto dobrú a pro-
spešnú vec. To je ešte dôleži-
tejšie. Verím, že do budúcna 
budeme na te j to skúsenos-
ti môcť stavať a všetci v obci 
sa spojíme pre ďalšie ciele," 
prezradil nám starosta obce. 
Doplnil, že detské ihrisko mu 
prišlo vhod a má z neho nao-
zaj dobrý pocit. Lebo vraj už 
dlhodobo v obci budujú špor-
tový areál, na ktorom ale pre-
liezačky a hojdačky chýbajú. 
Teraz už ich majú. 

Krasňanské ihrisko bolo už 
trináste, ktoré George Tra-
belssie prostredníctvom sú-

Starosta Miroslav Bielka, moderátorka podujatia Ivana Strelcova a George Trabelssie. 

ťaže v regionálnych novinách 
pre obce postavil. 

„Mňa vždy poteší, keď vy-
čarím detský úsmev na tvári. 
Verím, že číslo 13 bude šťast-
né pre deťúrence z Krasnian. 
Ďakujem všetkým obyvate-
ľom, že sa do súťaže zapoji-
li. Je to úžasná vec a verím, 
že budeme pokračovať aj 

v budúcnom roku," prezra-
dil George Trabelssie a dodal, 
že prvoradé je, aby si ho deti 
v te j to obci užili v zdraví. 

Dokonca sa tento rok po-
darila aj nevýdaná vec. Ne-
celý týždeň po tom, ako sme 
sa dozvedeli výsledky súťaže, 
ihrisko už aj stojí. „Poponá-
hľali sme sa, aby sme to stihli 

ešte v čase, kedy sa deti môžu 
zahrať. Nechceli sme, aby ča-
kali pol roka," uzavrel Geor-
ge Trabelssie. A potom už si 
deti ihrisko vyskúšali aj osob-
ne. Najväčšiu radosť mali zo 
šmykľavky, ale aj z dreveného 
domčeka a futbalových brán. 
My sa pripájame a želáme im, 
aby si ho naplno užili. < 


