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Prvá písomná zmienka
Prvú písomnú zmienku  
o usadlosti Starých Krasňan  
v lokalite Tehelňa alebo Za 
Hájom zaznamenal vo svo-
jich kronikách a spisoch kráľ 
Boleslav v roku 1001. Z 8. – 9. 
storočia tu bolo odkryté v roku 
1933 prvé najrozsiahlejšie sta-
roslovanské mohylové poh-
rebisko na severozápade Slo-
venska s unikátnymi nálezmi 
keramiky, zbraní i ozdôb. Poh-
rebisko obsahovalo 51 mohýl.

Prvá písomná zmienka  
o Krasňanoch ako o obci Ka-
razna bola zaznamenaná  
v roku 1354. Obec je však star-
šia, predtým sa riadila zvyko-
vým právom. 

Obec bola založená na zá-
kupnom práve, patrila panstvu 
Varín - Starý hrad a od druhej 
polovice 16. storočia sa sta-
la jeho sídlom. Hradní páni tu 
postavili drevenú kúriu s pada-
cím mostom. Kúria bola obko-
lesená vodou. Z tohto obdobia 
pochádza povesť o zlatom koči  
a podzemnej chodbe, ktorá 
údajne viedla od Starhradu.

K dominantám Krasňan ne-
pochybne patria dva samostat-
né neskororenesančné vedľa 
seba postavené kaštiele zo 17. 
storočia, ktoré boli neskôr spo-
jené prízemným spojovacím 
krídlom. Po stáročia tu žila vet-
va silného grófskeho rodu Pon-
gráczovcov v príbuzenskom 
vzťahu so svätým Štefanom 
Pongráczom, vyhláseným za 
blahoslaveného pápežom Piu-
som X. dňa 15. januára 1905.  
V rámci reštitučného záko-
na bol kaštieľ v r. 1995 vydaný 
dedičom pôvodného majiteľa 
grófa Pongrácza.

Krasňany sa nachádzajú vo 
východnej časti Žilinskej kot-
liny na terasách rieky Varínka  
a v doline potoka Kúr.

Zaujímavosti, ktoré sa oplatí 
vidieť:
Neskororenesančný kaštieľ  
s parkom zo 17. storočia (v sú-
časnosti je už súkromným 
vlastníctvom).

Turisticky významná Kúr-
ska dolina s ojedinelými skal-
nými útvarmi vyčnievajúcimi  
z lesného porastu.

Kultúrne a spoločenské akcie, 
ktoré organizujete
Večer trojkráľový, Fašiangy, 
Deň matiek, Deň detí, Výstava 
historických vozidiel v areáli 
kaštieľa, Futbalový turnaj – me-
moriál Adama Krajčíka, Súťaž 
hasičských družstiev, Oslavy sv. 
Moniky – patrónky obce, fol-
klórne vystúpenia, Spoločen-
ské posedenie pre starších ob-
čanov, Mikulášsky večer

Kluby a spolky pôsobiace  
v obci
Telovýchovná jednota Fatran 
Krasňany – futbalový klub, 
Klub slovenských turistov 
Fatran Krasňany, Klub dôchod-

cov, skauti, Folklórny súbor 
Dúha, heligonkári, Strelecký 
klub, Urbárska obec Krasňany

Významní rodáci
Ján Zlatári (nar. 20. 1. 1823) - 
opát.

Aké je najkrajšie miesto  
v obci?
Panoráma pohoria Malej Fatry, 
na úpätí ktorej sa obec rozpre-
stiera.

Aké najvýznamnejšie veci sa 
v obci podarilo dosiahnuť?
Začal by som s predstavením 
mojej filozofie a predsavzatia-
mi pri nástupe do funkcie sta-
rostu v roku 2010.

Snažiť sa v spolupráci s po-
slancami OZ zaktivizovať čo 
najväčší počet obyvateľov obce. 
Prebudiť v nich záujem zapojiť 
sa do verejného života. Dať im 
možnosť zažiť pocit potrebnos-
ti a osožnosti. Robiť veci veľ-
ké, ale venovať sa aj tým ma-
lým, každodenným. Riadiť obec 
tak, aby v nej bolo cítiť život  
a zároveň vládol v nej po-
koj, poriadok, spravodlivosť  
a transparentnosť. Venovať po-
zornosť všetkým vekovým ka-
tegóriám od detí až k seniorom.

V polovičke 4-ročného man-
dátu zažívam dobrý pocit, že sa 

nám darí vo všetkých sférach 
malými krokmi napredovať.

V roku 2011 obec získa-
la z Úradu vlády SR finanč-
né prostriedky v objeme cca  
120 000,- € na realizáciu pro-
jektu „Program revitalizácie 
krajiny a integrovaného ma-
nažmentu povodí Slovenskej 
republiky“. Realizáciou sys-
tému vodozádržných opatre-
ní sme eliminovali najväčšiu 
hrozbu občanov Krasňan za 
posledné roky. Kto zažil po-
vodne, vie, o čom sa hovorí. Do 
týchto prác bolo zapojených 10 
dlhodobo nezamestnaných ob-
čanov obce.

V rámci úspešného fungo-
vania OZ „Partnerstvo pre MAS 
Terchovská dolina“ mohla, po-
dobne ako všetky členské obce, 
aj naša obec realizovať dva pro-
jekty vo výške cca 130 000,- €. 
Dokončením výstavby futbalo-
vých šatní, výstavbou tribúny, 
chodníkov, lavičiek, výsadbou 
zelene, vybudovaním závlahy 
ihriska obec získala športový 
areál na zmysluplné trávenie 
voľného času pre deti a mládež.

Dobudovaním zariadení – 
hojdačiek a preliezok pre naj-
menších tu vznikne oddychová 
zóna pre mamičky s deťmi.

Úspešným rozvíjaním spo-
lupráce vedenia obce s kórej-

skou komunitou našej obce 
sme mohli za finančnej podpo-
ry Kia Motors Slovakia, s. r. o. 
realizovať rekonštrukciu Domu 
smútku (14 000,- €), opra-
vu miestnych komunikácií 
(7 500,- €), vybavenie doprav-
ného ihriska (2 000,- €), dopl-
nenie knižného fondu obecnej 
knižnice (1 000,- €), letný jazy-
kový kemp pre deti, prehliadku 
závodu Kia pre občanov Kras-
ňan spojenú s milým stretnu-
tím s kórejskými rodinami.

S partnerskou poľskou obcou 
Strumieň sme realizovali mikro-
projekt „Zvyšovanie bezpečnos-
ti cestnej premávky v slovensko 
- poľskom prihraničí“.

Priateľstvo a spoluprácu by 
sme chceli rozvíjať naďalej, 
preto sme požiadali o poskyt-
nutie finančného príspevku  
z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja na 
mikroprojekt „Spolupráca, kto-
rá nepozná hranice“. Projekt je 
zameraný na spoločné kultúr-
no-spoločenské akcie.

Z úspešných menších pro-
jektov ešte spomeniem pro-
jekt „Revitalizácia MŠ (r. 2012, 
3 300,- €), Zlepšenie materiál-
no–technického zabezpečenia 
výbavy DHZ (r. 2011, 6 000,- €).

S partnerskou českou ob-
cou Střítež začíname realizáciu 

projektu „Rozvoj cezhranič-
nej spolupráce prostredníc-
tvom vytvorenia siete aktívnej 
spolupráce základných škôl“. 
Okrem 3 rokov spoločných ak-
tivít škôl si vylepšíme aj vyba-
venie škôl (na slovenskej stra-
ne – zateplenie budovy, na 
českej strane – výmena okien 
na škole). Celkové náklady pro-
jektu sú 195 000,- €.

Pre obec nie je prospeš-
né len to, čo má rozpočet v ti-
síckach eur. Zvýšenie čistoty  
v obci, zavedenie separova-
ného zberu, oprava regulá-
cie potoka, údržba miestneho 
rozhlasu, vzorná údržba cinto-
rínov má v očiach občanov rov-
nakú cenu. Taktiež badať zvý-
šenú aktivitu klubov a spolkov 
pôsobiacich v obci.

DOTAZNÍK 
STAROSTU:

Meno: Ing. Miroslav Bielka
Vek: 48 rokov
Stav: šťastne ženatý
Manželka:  
Mgr. Anna Bielková
Deti: Jurko, Anička, Mirko, 
Miško, Alžbetka, Oliverko

Čo rád varíte? Prezradíte 
nám recept? Prípadne, aké je 
vaše najobľúbenejšie jedlo  
a prečo? 
K príprave jedla mám klad-
ný vzťah. Rád varím jednodu-
ché jedlá. Pri tých zložitejších 
robím pomocného kuchára 
manželke. Obľubujem pečenú 
jahňacinu, z príloh mám rád 
zemiaky, nepohrdnem slad-
kým. Vo všeobecnosti som 
dobrý stravník, zjem všetko.
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Kontaktujte nás

Predstavujeme Krasňany

OBECNÝ ÚRAD
Kontakty: Obecný úrad:
telefón: 041/5692 381, 
0911 265 410
e-mail: krasnany@obec-
krasnany.sk, miroslav.biel-
ka@obeckrasnany.sk
www.obeckrasnany.sk
Poslanci obecného  
zastupiteľstva: 9
Počet obyvateľov: 1275


