
Vážení spoluobčania, milí hostia! 

 

Stalo sa už tradíciou, že na sv. Moniku – patrónku Krasňan vedenie obce v spolupráci 

s aktívnymi a ochotnými občanmi pripraví oslavy, ktoré sa nesú v znamení folklóru. Tento rok sú 

spojené s oslavami 80. výročia založenia DHZ v Krasňanoch. 

 

Keďže nás má Pán Boh rád, bol nám schválený európsky projekt s názvom „ Spolupráca, ktorá 

nepozná hranice“, v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007-2013. V rámci tohto 

projektu získala obec finančné prostriedky  vo výške 40 000,- € na zakúpenie pódia, na ktorom sa 

nachádzam, stanu, pod ktorým sedíte, hudobnej aparatúry, vďaka ktorej ma počujete, krojov, 

v ktorých budú vystupovať naše deti z folklórneho súboru DÚHA a na zorganizovanie 6-tich 

kultúrno-spoločenských podujatí, na ktorých sa zúčastňujú aj naši priatelia z družobnej gminy 

Strumień z Poľska. 

Srdečne tu vítam p. Ewu Kuboszek a ďalších 44 priateľov zo Strumieńa. Cíťte sa tu ako doma. 

 

Generácie, ktoré tu existovali, usilovne budovali svoju existenciu a zveľaďovali prostredie 

v ktorom žili. Je namieste vyjadriť vďaku všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, že obec, kde žijeme 

v súčasnosti máme radi a že sme na ňu hrdí. 

Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme nielen preto, aby tu žila, ale aj preto, aby ho 

chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak sama od seba. Jej rozvoj je vecou 

občanov cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. Naše problémy 

a starosti musíme riešiť len my. Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich 

ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história a sme povinní 

učiť to aj naše deti. Prispejme všetci spoločne každý svojim dielom k tomu, aby i naši 

zástupcovia mohli byť hrdí na to, čo im zanecháme. 

 

Ako som už povedal, dnešné oslavy sa nesú v znamení folklóru. 

Vystúpia: Spevácka skupina Krasňanka, Dúhovčatá, FS DÚHA Krasňany, ŽSS Zvonica a DFS 

Hájovček zo Strečna, Heligonkári z Krasnian, FSS z Krásna nad Kysucou, FSS Strumień 

z Poľska a FS Grúnik z Malatinej. 

 

Na záver mi dovoľte, aby som úprimne poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek podielom 

zúčastnili na prípravách a organizácii osláv sv. Moniky. Skutočnosť, že sa občania obce 

Krasňany dobrovoľne, bez nároku na odmenu dokázali podieľať na prípravách osláv 

s minimálnymi dopadmi na rozpočet obce, považujem za dôkaz, že cesta k rozvoju našej obce je 

zaručená. 

Cíťte sa tu príjemne, užime si krásne folklórne vystúpenia, aby sme sa mohli tešiť, že o rok sa tu 

zídeme zas. 


