800. výročie prvej písomnej zmienky
1208 − 2008

Krásna Ves
21. júna 2008
Popri oslavách významného výročia obce sa počas celého roka
uskutočňujú rôzne sprievodné kultúrne a športové podujatia
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Program osláv
800. výročia prvej písomnej zmienky
o obci Krásna Ves

Piatok 20. júna 2008
18,00 Slávnostné zasadnutie OcZ
v Krásnej Vsi
− Ocenenie občanov, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj obce

Sobota 21. júna 2008 (kultúrny dom)
10,30 Otvorenie výstavy
− obrazov Stanislava Filina
− výšiviek
− dobových fotografií
12,00 Kultúrne vystúpenie
− Country skupina Dostavník
13,45 Aqila
− skupina historického šermu z Bojníc
− fúkanie balónikov
14,30 Vypustenie osemsto balónikov
so želaniami detí
14,40 Položenie venca pri pamätnú tabu−
ľu rodáka Gregora Dvorského pri
príležitosti 90. výročia vzbury slo−
venských vojakov z trenčianskeho
71. pešieho pluku v Kragujevaci
15,00 Slávnostné zhromaždenie
Kultúrny program
− Seniorklub z Krásnej Vsi −
hymna Podhoria
− história obce −
PaedDr. Marcela Petrovová
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− báseň − Mária Matejová
− príhovor starostu obce
Ing. Milana Došeka
− príhovor hostí
− ekumenický príhovor v.p. Milana
Jánoša, rímskokatolíckeho duhov−
ného správcu farnosti v Slatine
nad Bebravou
− vystúpenie detí z Materskej školy
v Krásnej Vsi
− vystúpenie detí z tanečnej sku−
lupiny moderného tanca
− ľudová rozprávačka Ozefa
Omáčkech
− vystúpenie FS Družba
18,00 Melodik − hudobná skupina
hrá melódie na počúvanie
20,00 Tanečná zábava s Borievkou

Nedeľa 22. júna 2008
10,00 Slávnostná svätá omša
v kaplnke Božieho srdca Ježišovho
v Krásnej Vsi
10,30 Bohoslužba
Kultúrny dom v Slatine nad Bebravou

Starosta obce a OcZ v Krásnej Vsi
Vás na oslavy srdečne pozývajú
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Do jubilejného roka 2008 obyvatelia
Krásnej Vsi vstúpili pozitívne naladení
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Silvestra sme sarozhodli pozvať občanov do
N akultúrneho
domu aby sme sa spoločne rozlú−
čili so starým rokom a oslávili vstup do nového
roka 2008,” hovorí starosta Milan Došek. Zadar−
mo si pochutili na guláši, kapustnici a pri hudbe
sa zabávali do polnoci. Vtedy starosta privítal nový
rok, ktorý je jubilejným rokom osemstého výročia
prvej písomnej zmiernky o obci a poďakoval pred−
kom, “ktorí po stáročia zveľaďovali našu dedinku
na Podhorí.” Zaželal občanom úspešný rok a vys−
lal pozdravy všetkym rodákom, žijúcim v rôznych
kútoch republiky i sveta. Po polnočnom ohňostro−
ji sa mnohí zabávali takmer do rána.

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE....
− Čo sa deje? Už hádam bolo 25. januára, vtedy je
obrátenie Pavla?
− Pravdaže, veď už je polovička zimy preč. Ale, ne−
boj sa, krmy je dosť pre statok. Vydržíme do jari!
− Tak to už hádam bude aj 2. február?!
− Tuším práve dnes. Veď sú Hromnice a je už “o ho−
dinu více”. Zabuda si? Tento deň sme svätili − ne−
priadla si, nešila, lebo by sa ti prsty zbierali. Ani
dobytok sme nezapriahali, aby sa škoda nestala.
Akosi už zabúdame...
− Čo myslíš, budú už fašiangy?
− Budú, a nie hocijaké, ale osemsté. Ako tie roky
letia! Aj v kĺboch to cítime, kríže pobolievajú. Toľké
zimy sme prežili. Máme už tretie tisícročie! − Veru,
niečo pamätáme. Dedina, dedina naša, vždy bola
veselá, či bol robotný deň alebo nedeľa. Žijeme tu
z rôznych kútov zeme, ale zvyky si udržujeme.

Takto sa rozprávali starkí, ktorí na fašiagovej ve−
selici v podaní Márie Matejovej a Jozefa Šlosára
predstavovali osemstoročnú obec a jej históriu.
− Vianoce pominuli, Traja králi tiež a dnes sú Hrom−
nice. Komory máme plné, veď boli zabíjačky, fa−
šiangy sú tu a Veľká noc a Turíce tiež prídu...
u nás boli ako sa patrí. Najskôr oby−
F ašiangy
vateľov po dedine pozývali masky aj s vyhráva−
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júcou kapelou na fašiangovú veselicu. Otvorili ju
starkí presne v duchu pripomienky osemstého vý−
ročia prvej písomnej zmienky. Nechýbali ani deti v
pestrých maskách tešiace sa na bohatú tombolu.
Neskôr, v čase vhodnom iba na zábavu dospelých
to Krasňanci rozkrútili ako o dušu. A bolo treba,
pretože krátko po polnoci museli pochovávať basu
a s veselicami sa podľa starého zvyku rozlúčiť až
do Veľkej noci.
Aké boli Fašiangy, aké masky si obyvatelia povy−
mýšľali a ako sa zabávali, si pozrite vo fotoreportá−
ži uverejnenej na nasledujúcej dvojstrane.
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TAKTO SME SA NA FAŠIANGY ZABÁVALI...

A NAKONIEC SO ŽIAĽOM AJ BASU POCHOVALI

Krásna Ves ešte krajšia
Obecné zastupiteľstvo sa pri príležitosti 800. výro−
čia prvej písomnej zmienky o obci rozhodlo upraviť aj
okolie obecného úradu, nádvorie kultúrneho domu
vyložiť dlažbou a obnoviť oplotenie susediacej
materskej školy.
Pri úpravách pracovali brigádnici, zapájali sa aj ro−
dičia, ktorých deti navštevujú materskú školu, za−
mest−nani spoločnosti Podnik služieb, ale najväčší
podiel práce odviedli dôchodcovia Jozef Šlosár a
Jozef Bučko.
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SLÁVNOSTNÝM PROGRAMOM SME OSLÁVILI

Že
e ny a matky
v stročiach obce
Sálu s prestretými stolmi v nedeľu
8. marca zaplnili ľudia rôzneho pohlavia
a veku, hoci išlo o oslavu
Medzinárodného dňa žien.
Podujatie otvoril starosta Milan Došek a po−
tom si slovo vzala predsedníčka kultúrnej komi−
sie Elena Mikušová. Pripomenula prítomným,
odkedy sa MDŽ oslavuje a udalosť, ktorá bola
dôvodom na to, aby sme si ju na celom svete,
už celé desaťročia pripomínali. Potom urobila
krátku exkurziu do histórie obce − ako žili ženy v
Krásnej Vsi. Zdôraznila, že vždy boli oporou v ro−
dinách, vychovávali deti, keď muži v sezóne
odchádzali na roboty. Lebo na Podhorí nebolo
toľko kvalitnej zeme, aby všetkých uživila .
Kultúrny program otvorili deti z materskej ško−
ly, pod vedením riaditeľky, tentoraz v úlohe reži−
sérky − Ivety Červenej. Vystúpili aj staršie deti,
ktoré si pod dohľadom Eleny Mikušovej nacvičili
krátke pásmo poézie.
A potom vybehol na javisko Jánošík − síce v do−
bových háboch, ale plný nápadov ako sa zbaviť
udavačov a prenasledovateľov. Z vlastnej ženuš−
ky si hneď urobil šikovnú sekretárku. Smutné−
mu koncu sa ale aj tak nevyhol− odvisol.
Kultivovaným spevom pohladili duše prítom−
ných členovia Speváckeho klubu seniorov, ktorí
od založenia vystupujú pri každej príležitosti.
Miestne ženy pripravili aj výstavku vlastných
výšiviek − veď, prečo sa nepochváliť, čo ich ši−
kovné ruky dokážu?
Aké skutočne boli oslavy MDŽ v Krásnej Vsi?
Priblíži vám ich naša fotoreportáž.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
V sedemdesiatych rokoch obyvatelia postavili
požiarnu zbrojnicu. Boli v nej dve garáže pre ha−
sičskú techniku, šatne, sociálne zariadenie, spo−
ločenské miestnosti pre hasičov. Na prvom pos−
chodí neskôr sídlil klub SZM. Zanikol po politic−
ko−spoločenských zmenách v roku 1989.
História dobrovoľného hasičského zboru v Krás−
nej Vsi sa začala písať v roku 1921. Na časy ruč−
ných striekačiek sa už iba spomína a na hasič−
ské súťaže sa tí, ktorým sa takýto skvost podarilo
zachovať, chodia iba popýšiť. Dobrovoľní hasiči,
ktorí písali históriu hasičstva v obci, ako boli
Jozef Hlocký, František Mišák, Ivan Tuchyňa,
Ľudovít Matej, Ľudovít Rýdzi, Jozef Súkeník, An−
ton Mišák, Ivan Tuchyňa a Ján Božik, zanechali
pevne vybudované základy. Výmena generácií
prinášala i časy stagnácie, ale aj úspechov. Hasi−
či ako Ľuba Zvarková nedovolili tradícii zaniknúť.
Skúsenosti ochotne odovzdávala Ivanovi Kollári−
kovi a Milanovi Šlosarovi, ktorí vsadili na mládež
− pravidelne sa zúčastňujú hasičských súťaží a

nechýbajú ani na nočných súťažiach. V posled−
ných rokoch získavajú nemálo praktických skúse−
ností aj pri záchranných prácach − napríklad v ča−
se záplav, ktoré obec postihli v roku 2006, ale aj

pri odstraňovaní nedostatkov po prívalových daž−
ďoch. Obecné zastupiteľstvo podporilo v minulom
roku aktivity hasičov nákupom a opravou techni−
ky v sume 60 tisíc korún.
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Osídlenie Krásnej Vsi siaha až do praveku

D

okazujú to archeologické nálezy z mladšej doby
kamennej (eneolit, 2000 rokov pred n.l.), a
mladšej doby bronzovej (1300 − 900 rok. pred n.l.).
Z nej pochádza lužické žiarové a mohylové pohre−
bisko, ktoré bolo odkryté v rokoch 1935 − 1938
v priestore cintorína. Vykopávky v štyroch etapách
robil prof. Dr. V. Budinský − Krička. V spomínaných
rokoch bolo v Krásnej Vsi odokrytých 40 mohýl a 8
plochých hrobov. Časť z nich bola ešte pred výsku−
mom zničená. Archeologický prieskum potvrdil, že
tu bolo pochovaných najmenej 73 jedincov na plo−
che 250 x 60
metrov.
Mohyly mali
rozdielne roz−
mery. Z vápe−
ncového ka−
meňa bol vy−
ložený veniec
v priemere 650 − 700 cm. Upro−
stred kruhu, v tmavej priehlbine
na vápencovom kameni, bola
uložená nádoba s popolom a
vedľa nej aj za hrsť drveného
uhlia. V niektorých urnách sa
našli aj nezhorené kosti spopol−
nených tiel. Popolnice, obvykle
zapustené do zeme, bývali prikrývané najčastejšie
masami, ale aj inými nádobami i kamennými dos−
kami. Súčasť hrobu tvorili milodary pozostávajúce
z väčšej časti z keramiky a bronzových predmetov,
niekedy až do 20, ale vo väčšine len 3 − 5 kusov.
Bol to doposiaľ najväčší preskúmaný mohylník
lužickej kultúry na Slovensku.

Krásna Ves sa prvý raz spomína

roku 1208 ako "zem Basman" v listine nitrianske−
ho župana Tomáša, kde sa rieši spor tren−
čianskeho šľachtica Benedikta s nitrians−
kym biskupom pre majetky v okolí Tren−
čína, ktoré údajne nitriansky biskup neo−
právnene vlastní. Bol to jej najstarší zná−
my názov písaný odvtedy v rôznych podo−
bách (Bazna, Basna) a udržal sa až do 16.
storočia. Avšak názov Basna sa používal
už veľa desaťročí pred Basom. Pôvodný
názov sa dáva tiež do súvislosti s horským

masívom v katastri obce, pomenovaným Baské
(Baskov kameň), ktorý tvorí hranicu s Trenčian−
skym okresom.
Terajší názov Krásna Ves sa prvý raz uvádza už v
roku 1532 v daňovom súpise Trenčianskej stolice
(Krásnaves). Neskôr sa častejšie stretávame s
názvom Krásna (1549), Krásno (1598) a to aj so
starším názvom Basna, až takmer do konca 19.
storočia. V období silnej maďarizá−
cie ku koncu 19. storočia dostala
obec úradný maďarský názov Ban−
karaszna. Po roku 1913 nesie ná−
zov Krásnejsa a po vzniku prvej ČSR
aj druhý názov Krásna Ves. V roku
1927 sa definitívne ustálili názvy
obcí a osád v celej republike a od−
vtedy sa už názov obce Krásna Ves nezmenil.

Minulosť prepojená so súčasnosťou

Mimoriadnym archeologickým nálezom sa nemô−
že pochváliť každá obec. Preto chcú v Krásnej Vsi
ťažiť aj z tejto skutočnosti a podporiť rozvoj cestov−
ného ruchu. Obec a celé Podhorie má čo ponúknuť
a vedenie obce si veľmi dobre uvedomuje, že ak
majú tento prekrásny, no stále zabudnutý kút Slo−
venska objaviť turisti, bez vlastného pričinenia to
nepôjde. Aj preto majú
zámer na mieste niek−
dajšieho archeologic−
kého prieskumu obno−
viť pôvodnú mohylu lu−
žickej kultúry a poster−
mi a ozvučením preze−
tovať archeologické ná−
lezy v originálnom prí−
rodnom múzeu .

Tak kráčame storočiami...
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Krásna Ves je pekná podhorská obec ležiaca na rozhraní Strážovských vrchov a Bánov−
skej pahorkatiny. Vznikla na ostrohu nad prameňom. Má 495 obyvateľov. Je jednou z
jedenástich obcí mikroregiónu Podhorie rozkladajúcom sa na hornom toku rieky Bebravy,
v severnej časti Bánovského okresu. Od severu ju chráni veniec vrchov s krasovou ploši−
nou Veľké Lúky, kde sú zvyšky osady, ktorá bola obývaná do roku 1985 a s vrchom Baske
týčiacim sa do výšky 955 m. Patrí do katastra obce s výmerou 1022 ha, z toho 282 ha
je orná pôda, 135 ha lúky a pasienky a 530 ha lesy. Stred obce je v nadmorskej výške
260 m.
Súčasnú tvár obec Krásna Ves získavala po−
stupne − od šesťdesiatych rokov minulého
storočia. Pôvodná zástavba okolo rieky Beb−
ravy a potoka Kopanička sa rozširovala. Bý−
valí predstavitelia obce jednotlivé časti pre−
tvárali podľa vlastných predstáv, s pomocou
ochotných a pracovitých rúk obyvateľov.
Regulácia Kopaničky
V r. 1961 sa začal regulovať potok Kopanička
pretekajúci stredom obce, čím získala podobu, kto−
rá sa do dnešných dní výraznejšie nezmenila.
V roku 1966 − 69 bola postavená materská škola

a o rok sa začalo s komplexnou rekonštrukciou bu−
dovy základnej školy. Pôvodnú z kameňa zhodili a
na jej základoch postavili novú dvojtriednu školu aj
s učiteľským bytom. Po zrušení základnej školy si
budovu až do roku 1998 prenajali ZDA Partizánske
a šili sa tu zvršky obuvi. V súčasnosti sa využíva
ako servisný priestor pre údržbu obce.
Nová predajňa potravín a hostinec
V sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa
v akcii Z vybudovala predajňa potravín a hostinec.
Do roku 2006 tieto budovy vlastnilo spotrebné dru−
žstvo Jednota. Po roku 2006 sa dostala do súkro−
mných rúk. Majiteľ naďalej v nej prevádzkuje miest−
ny hostinec a v priestoroch časti budovy sa do−

dnes nachádza obchod s priemyselným tovarom.
Kultúrny dom
V r. 1975 bola dokončená najväčšia budova −
kultúrny dom. Do neho sa presťahoval aj miestny
národný výbor. Starú budovu, prezývanú úradovňa,
v prízemí využíval dobrovoľný hasičský zbor, po
uvoľnení celej budovy tu obec zriadila šijaciu diel−
ňu, zberňu šatstva do čistiarne, ale i obchod so
zmiešaným tovarom, ktorý prevádzkuje obec.

Dom smútku
V roku 1986 po dostavbe domu smútku bolo kom−
pletne dokončené aj oplotenie cintorína, čím toto
pietne miesto získalo súčasnú podobu. Išlo o jednu
z posledných stavieb zrealizovaných v akcii “Z" s
výdatnou pomocou obyvateľov.
X
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X Zub času aj na stavbách zanecháva stopy a aj tá−
to si vyžiadala rekonštrukciu. Podľa pripraveného
návrhu sa zrealizuje v tomto jubilejnom roku. Vys−
viacka vynoveného domu smútku sa pripravuje
na 1. októbra.
Cesty
Aj cesty si vyžiadali vhodnejšiu úpravu. Po vyas−

faltovaní hlavnej komunikácie vedúcej stredom ob−
ce sa v sedemdesiatych rokoch začali skvalitňovať
aj miestne cesty. Spočiatku sa na kamennú drť na−
vrstvil asfalt. Neskôr bola úprava ciest dokončená
položením asfaltového koberca, ktorý sa v niekto−
rých častiach obce v dobrom stave zachoval do−
dnes.
Toto pretváranie obce do kultivovanej po−
doby sa uskutočnilo v časoch, keď funkciu
predsedu miestneho národného výboru vyko−
nával Vincent Žabár a Mária Matejová, kto−
rá si dôveru občanov udržala aj po politicko−
spoločenských zmenách.
Veľkolepé oslavy
V roku 1988 obec oslávila 780. výročie prvej pí−
somnej zmienky veľkolepým a nezabudnuteľným
spôsobom. Mnohí si spomienku na tento deň v se−
be nesú dodnes. Ale mnohí prišli na tento svet až
v rokoch nasledujúcich. Táto, pre obec významná
spoločenská udalosť, akoby bola predzvesťou prí−
chodu nového času.

VIETE, ŽE....
Najstarší obyvatelia za podsledné 2 roky:
− 100 − roč. Štefan ŠEBEŇ − = v r. 2005
− 100− roč. Jozef Šlosár − = v r. 2007
Najznámejší rodáci:
− genplk. v.v. Ing. Jozef Tuchyňa
− Ing. Jozef Mišák, CSc., Ústav jadrového
výskumu, Praha
Najväčší sponzor: Tibor Štefánik
Poradca a sponzor: Ing. Libor Mišák

Rok 1989 priniesol veľké politické a spoločenské
zmeny nielen v štátnom rozmere, ale aj v obecnom
priestore. Z predsedníčky MNV Márie Matejovej sa
stala starostka. Nové časy však rozvoj obce neza−
stavili. V r. 1991 sa starostka pustila do výstavby
obecnej pekárne, ktorú sprevádzkovali o dva roky.
Chlieb sa v nej pečie dodnes.
Roky nových nádejí
Politicko−spoločenské zmeny na prelome tisícro−
čia poznamenali aj obec. Voľby, referendá, rozdele−
nie Československej federatívnej republiky. Slová−
ci začali budovať samostatnú Slovenskú republiku.
V roku 1994 sa konali prvé komunálne voľby. Na
post starostu kandidoval mladý, 33−ročný Ing. Mi−
lan Došek. Odvtedy mu obyvatelia už štyri razy pre−

javili dôveru − starostom je dodnes. Po zvolení, aj
s výraznou podporou dovtedajšej starostky Márie
Matejovej, pokračoval v napĺňaní už realizujúcich
sa aktivít. Veď, hoci mladý, nebol úplným nováči−
kom. Ako zástupca starostky poznal obecné pome−
ry, preto sa hneď pustil do realizácie prvej investič−
nej akcie. V r. 1994 bol vypracovaný projekt na roz−
šírenie elektrickej siete a jej posilnenie, najmä pre−
to, aby obyvatelia mohli vykurovať domácnosti
elektrickou energiou.
Práce sa začali pred voľbami v októbri 1994 a ko−
laudácia bola už v januári 1995, kedy 72 domác−
ností začalo vykurovať elektrickou energiou.
Na túto investíciu si obec vzala 1,5 miliónový úver
− na tie časy a obecný rozpočet − takmer neúnosný.
Na niekoľko rokov sa zastavili akékoľvek ďalšie in−
vestície.
Starosta i poslanci sa ani v tejto situácii nemie−
nili spoliehať na náhodu. V polovici deväťdesiatych
rokov sa venovali najmä zachovaniu a obnove
obecného majetku. Prvoradé boli údržbárske a re−
konštrukčné práce − natieranie cintorínskej ohrady,
oprava rovných striech na obecných budovách, či
údržba koryta Kopaničky.
X
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X Plynofikácia
V roku 1997 sa nahlas hovorilo o plynofikácii ob−
ce, až sa sen premenil na skutočnosť. Začalo sa
vypracovaním projektovej dokumentácie, vybavova−
ním stavebných povolení a prípravnými prácami.
V roku 1999 sa už robila plynofikácia Slatinskej
doliny. V rokoch 1999 − 2000 bola splynofikovaná
celá obec. Hlavnú trasu budovala spoločnosť Slo−
venský plynárenský priemysel. Miestne prípojky na
plyn, po problémoch s hlavným dodávateľom prác,
urobila obec nasadením obecnej spoločnosti Pod−
nik služieb. Investičná akcia v hodnote 4.3 milióna
korún tak bola ukončená
V roku 2005 bola obci vyplatená náhrada za odo−
vzdané energetické zariadenia. Táto suma 1,5 mi−
lióna korún bola investovaná do rekonštrukcie tre−

tiny miestnych komunikácií. Zvyšok bude opravený
až po vybudovaní kanalizácie v obci.
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce
Napriek spomínaným rozsiahlym investíciám
obec nie je v súčasnosti vôbec zadĺžená. Koncom
minulého roku starosta s obecným zastupiteľst−
vom schválili Program hospodárskeho a sociálne−
ho rozvoja na roky 2007 − 2016, ktorým si vytýčili
ďalšie zveľaďovanie a rozvoj na nasledujúcich de−
sať rokov. A je o čom premýšľať, pretože obec si
žiada výstavbu nových domov a príliv najmä mla−
dých ľudí. Hoci sa podarilo obecný intravilán rozší−
riť na vytvorenie nových stavebných pozemkov,
problematické a veľmi pomalé je ich majetkovo−
právne vysporiadanie.

Občania odkázaní na starostlivosť druhých, majú svoj domov
V roku 1996 sedem obcí založilo
Spoločenstvo obcí mikroregiónu Podhorie.
A hneď aj zareagovalo na požiadavku
nastolenú obyvateľmi − vybudovať domov
dôchodcov. Vybraná bola budova požiarnej
zbrojnice v Krásnej Vsi.

obyvateľom mikroregiónu. V súčasnosti je v plnej
prevádzke − starajú sa tu o dvadsaťsedem klien−
tov, ktorí sú veľmi spokojní so stravou a ostatný−
mi službami. A pretože pracovníčky centra sa−
moobsluhu neuznávajú, svojich starkých pri podá−
vaní stravy obslúžia ako v reštaurácii.

Finančne na realizáciu projektu prispeli obce mi−
kroregiónu Podhorie. Bez ohľadu na to akým vlo−
ženým podielom prispeli, patrí poďakovanie obci−
am Čierna Lehota, Šípkov, Slatina nad Bebravou,
Krásna Ves, Timoradza, Podlužany, Dubnička a
Občianskemu združeniu Podhorie.
Stavba bola finančneveľmi náročná. Na odďaľujú−
com termíne
jej dokonče−
nia sa s nedo−
statkom pe−
ňazí podpísa−
li aj dodáva−
teľské problé−
my. Napokon
tí, ktorí na
sľúbené netr−
pezlivo čakali,
sa aj dočkali.
Od marca
2004 poskytuje Centrum sociálnych služieb
Podhorie služby ako domov dôchodcov výhradne

Riaditeľom zariadenia je Ing. Jozef Bučko, ktorý
vedie desať zamestnancov. Jeho činnosť kontro−
luje správna rada zložená zo zástupcov obcí a ob−
čianskeho združenia Podhorie.
Ako hovorí starosta Milan Došek, pôvodný
zámer z roku 1997 sa im podarilo splniť. Občania
odkázaní na starostlivosť druhých, majú ďalšiu
možnosť na vyriešenie zložitej životnej situácie.
"A hoci vybudovanie sociálneho centra nám spô−
sobovalo problémy, dnes sme hrdí an to, že na
Podhorí máme zariadenie, ktoré sa v čase núdze
dokáže postarať o vlastných obyvateľov."
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KLUB SENIOROV JE NOSITEĽOM KULTÚRY

Klub seniorov v Krásnej Vsi bol založený
1. februára 2007 s počtom 30 členov.
Neskôr, 25. júna 2007 sme sa zaregistro−vali
aj do Jednoty dôchodcov Slovenska,
ale počet členov sa dovtedy už zvýšil na 39.
“Klub sa pravidelne schádza raz v mesiaci. Spolu
besedujeme, spievame, vtipkujeme no nevynechá−

me ani vážne témy. Hovoríme o aktivtách, ktoré sa
v obci budú pripravovať ale i o úlohách, ktoré sa
musia splniť,” rozpráva Mária Matejová.
Popri miestnych aktivitách najmä na poli kul−
túrnom už zorganizovali aj zájazdy do Bratislavy na
výstavy kvetov či Folklórne slávnosti Čechov a
Slovákov na Javorine.
Minulý rok pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším zorganizovali na 21. októbra stretnu−
tie dôchodcov. Prišlo neuveriteľných viac ako
120 ľudí. S pásmom nazvaným Prišla jeseň
sa predstavili deti z materskej školy. Tiež vys−
túpil spevácky zbor Jeseň z Partizánskeho,
ktorý pre túto príležosť pripravil veľmi pekné
piesne a humorné scénky.
“V spolupráci s kultúrnou komisiou sme za−
ložili aj Spevácky klub seniorov, ktorý tiež vystúpil
na tomto stretnutí a zožal veľký potlesk. Našou
snahou je omladiť ho, stále oživovať a pracovať na
sebe, aby sme všetky kultúrne a spoločenské po−
dujatia v obci mohli spestriť naším spevom,” do−
dáva Mária Matejová.
Na spolubčanov nezabudli ani v čase adventnom.
Pripravili adventný večierok, kde účastníkov pohos−
tili a jubilantom a tým, ktorí oslavovali meniny za−

blahoželali a obdarovali darčekmi. Ako šľahačka
na torte boli deti z materskej školy, ktoré potešili
starkých pripraveným kúltúrnym programom.
Zaspieval im aj Evanjelický zbor z Podlužian.
Sedemdesiatročných a starších členky kultúrnej
komisie navštívíli doma, zablahoželali im a odovz−
dali vianočné darčeky.
“Bez Klubu seniorov a kultúrnej komisie, ktorá je
najaktívnejšia zovšetkých
komisií pri obecnom zas−
tupiteľstve aj preto že po−
čas celého roka pripravu−
je najviac podujatí a akcií,
si život v našej obci už ani
neviem predstaviť. Snaží−
me sa zachovávať tradí−
cie, či už ide o fašiangy,
Medzinárodný deň žien,
Deň matiek, Mesiac úcty
k starším, rozlúčku so sta−
rým a vítanie nového ro−
ka. Príprava a organizova−
nie spomínaných podujatí ležia práve na pleciach
členov kultúrnej komisie,” oceňuje chválou jej prá−
cu starosta Milan Došek. Ani sa nemožno čudovať,
že práve klub seniorov je hybnou silou všetkého
diania v obci. Krásnu Ves tiež opúšťajú mladí ľudia.

Krásňanský klub dôchodcov tvoria tí, ktorí po celý
život pracovali v prospech obce. Či to boli investície
v akcii Z, kultúrne a športové aktivity, vždy boli prit−
om. Tak ako im záležalo na kvalitnom živote v minu−
losti, usilujú o to aj dnes, hoci v zmenených a nie
vždy ideálnych podmienkach. Aj preto môžu byť na
svoju obec naozaj hrdí. Nuž, verme slovám staros−
tu. Napokon, aj on má na mnohom nemalú zá−
sluhu. Veď starostuje už štvrté volebné obdobie.

BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY SI VYŽADUJE NEMALÉ NÁKLADY NA REKOŠTRUKCIU
Materská škola bola postavená v rokoch
1966 − 69. Roky však nebola udržiavaná.
Keď originálne kompetencie ministerstvo
školstva prenieslo na obec, dostala
do vienka aj túto neudržiavanú budovu.
Plochá strecha zatekala, drevené okná bez kľu−
čiek boli popribíjané klincami, zastaralý bol už vy−
kurovací systém na tuhé palivo, zariadenie kuchy−

ne zo šesťdesiatych rokov už nevyhovovalo súčas−
ným požiadavkám na hygienu a sociálne zariadenie
novým predpisom, upchatý bol odpad, vyšúchané
linoleum na podlahe, vodovod mal stále poruchy a
miestnosti sa vetrali aj bez otvárania okien. A popri
tom na starostu Milana Došeka neustále vyvýjali
tlak kontrolné orgány, aby sa všetko dalo do po−
riadku ak má materská škola ďalej fungovať.
“Aj keď začiatky boli rozpačité, do zrekonštruova−
nia materskej školy sme sa s pochopením obecné−
ho zastupiteľstva pustili s vervou,” hovorí starosta
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a pokračuje: “Postupne sme v rokoch 2005 − 2007
budovu splynofikovali, vymenili sme vstupné dve−
re, položili drevené podlahy, urobili nové vodovod−
né rozvody, bojlery vymenili za plynové, zakúpili
televízor a video. Koncom roka 2007 sme vybudo−
vali aj bezbariérový vstup do budovy. V súčasnosti
pripravujeme výmenu zariadenia v kuchyni.”
Prvoradé sú podľa starostu však deti, ktoré navš−
tevujú materskú školu. “V obci ich je čoraz menej.
Navštevujú jú však aj deti zo Slatiny nad Bebra−
vou, Šípkova, Slatinky nad Bebravou, ba aj z Timo−
radze.
Starosta sa netajil ani spokojnosťou s prácou a
aktivtami riaditeľky materskej školy Ivety Červenej.
“Oceňujem jej úsilie, pretože prinieslo do činnosti

materskej školy badateľné zmeny.”
A to je pravda. Veď popri každodennej starostli−
vosti a výchove sú pozoruhodné aj kultúrne aktivi−
ty škôlkárov. Žiadna menšia či významnejšia uda−
losť v obci by sa nezaobišla bez ich kultúrneho vys−
túpenia, čo teší aj rodičov a starých rodičov. Veď,
kto by nebol hrdý na to, čo jeho deti dokážu?

Obecná knižnica
Napriek všeobecne znižujúcemu sa záujmu o
čítanie a klesajúcemu počtu čitateľov obec pos−
kytuje knižničné služby. Obecné zastupiteľstvo
pa−mätá na nákup nových knižných titulov a tým
sa snaží udržiavať návštevnosť knižnice. Najväčší
zá−ujem prejavujú práve školopovinné deti a
mládež. Vždy tu nájdu knihy, ktoré patria do
povinného čí−tania, zaujímavé však sú aj rôzne
encyklopédie. Knižnicu vyhľadávajú aj žiaci zo
Slatinky nad Bebravou. Predsedníčka kultúrnej
komisie pri obecnom zastupiteľstve Elena Mi−
kušová (na fotografii) knižnicu otvára pravidelne

každý piatok. Stará sa aj o výkaz novo nakupova−
ných kníh. Pri ich nákupe pamätá aj na starších
čitateľov.
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FUTBAL V KRÁSNEJ VSI NEZAHYNIE

Počiatky organizovanej telovýchovy v Krásnej Vsi
evidujeme od roku 1932. Popri futbalovom bolo za−
ložené aj volejbalové a kolkárske družstvo. Miest−
ny futbalový klub patrí s bánovským a uhroveckým
medzi najstaršie v Bánovskom okrese. Futbalový
oddiel mal ihrisko na Lachu − nad dedinou v lese.
Od roku 1952 sa funkcionári pokúšali získať poze−
mok pre futbalové ihrisko bližšie pri dedine. Až v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia si vybudo−
vali nové ihrisko Na kapustnici, bývalých močidlách
aj s kabínkami pre športovcov − mali ich ako prví v
Bánovskom okrese. Postupne postavili aj tribúnu a
ohradu. V takto vytvorenom športovom areáli nes−
kôr pribudlo aj kúpalisko, oddychové lavičky a dets−
ké ihrisko, kde vďaka štedrému sponzorovi nechý−
bala šmýkačka, hojdačka a basketbalový kôš.
To ale nebolo všetko − ešte v roku 1997 sa obci
podarilo združiť finančné prostriedky na rekonšt−
rukciu a prístavbu športových kabín, pristavili spo−
ločenskú miestnosť, bufet, WC pre fanúšikov, šat−
ňu pre rozhodcu. V pôvodnej budove zriadili WC pre
hráčov a komplexne zrekonštruovali sprchy. Štedrí
sponzori prispeli sumou 210 tisíc korún. Na niekoľ−
ko rokov práce v športovom areáli zastavili.
Až v roku 2007 na podnet fanúšikov sa pristavi−
la chodba s prístreškom pred šatňami a novou kry−
tinou sa prekryla aj pôvodná stavba.
Striedavé úspechy futbalistov
TJ Štart v Krásnej Vsi v roku 2006 oslávila 75.
výročie založenia. Futbalový oddiel prešiel rôznymi
premenami. Po celý čas v ňom však pôsobili a pô−
sobia zanietení funkcionári. Z tých starších spo−
meňme aspoň niektorých − Vincent Farkaš, Jozef

Štefánik, Anton Adamus, Jozef Matej, či Viliam
Gieci, Ivan Rizek, Ing. Anton Zaťko, Ing. Jozef
Kolárik, Anton Daniš, Alojz Mišák.
Súčasní funkcionári − Milan Mišák, Ing. Milan
Došek, Vladimír Bučko, Jaroslav Súkeník. Miroslav
Mišák, Štefan Bučko, Ľudovít Suchý a Ľubomír
Bučko držia opraty pevne v rukách. Venujú pozor−
nosť nielen výsledkom dosahovaným v súťaži, o
ktoré dbá tréner Vladimír Bučko, ale aj skultúrňo−
vaniu športového areálu, skvalitňovaniu hracej plo−
chy. Nezabúdajú ani na mládež, ktorej futbalové
kvality pestujú v mládežníckych družstvách.
Mužstvo so striedavými úspechmi pôsobí v I. trie−
de − oblasť Partizánske − Bánovce nad Bebravou.
Výborné výsledky v rovnakej súťaži v posledných
rokoch dosahujú aj dorastenci. Po jesennej časti
súťaže ročníka 2007 − 2008 sa usadili na čele.
Radosť robia aj žiaci v okresnej súťaži. Pred tromi
rokmi sa umiestnili na 1. mieste s plným bodovým
ziskom so skóre 100:1. Tieto výsledky potvrdzujú,
že obavy o najmasovejší šport v obci sú zbytočné.
Iba pripomenieme, že za Krásnu Ves nehrajú iba
miestni futbalisti, ale aj hráči z Čiernej Lehoty, Šíp−
kova, Slatiny nad Bebravou, Slatinky nad Bebra−
vou, Timoradze, ale aj Bánoviec nad Bebravou a
naposledy aj z Trebichavy.
Klubovým pilierom je tréner Vladimír Bučko, ktorý
nielenže vedie všetky tri družstvá, ale robí aj hos−
podára. Ešte pripomíname, že odchovanci kras−
ňanského futbalu šírili jeho dobré aj vo vyšších sú−
ťažiach. Boli to František Hruška, Ing. Libor Mišák,
Tibor Štefánik, Milan Štefánik, Juraj Gieci a Miloš
Kolárik.

Krásnu Ves preslávila
výborná kuchyňa
V roku 1994 sa obecné zastupiteľstvo
rozhodlo založiť Podnik služieb, spol. s
r.o. so stopercentnou účasťou obce.
Varia pre celé okolie
Starosta Milan Došek skonštatoval, že najviac
sa hrdia kuchyňou, ktorá varí pre domov dôchod−
cov a pre všetky drobné podniky na Podhorí, či už
ide o spoločnosti Podhoran a Kovostav, alebo
Poľnohospodárske družstvo v Slatine nad Beb−
ravou, pre ktoré okrem pravidelného stravovania

varia aj na všetky menšie i väčšie akcie, dožinky,
či koniec roka. "Náš kultúrny dom je po celý rok
permanentne obsadený. Keby si chcel dnes niek−
to objednať priestory a hostinu hneď teraz, nemá
šancu, musí si hľadať iný termín. Teší ma, že na−
ša kuchyňa je široko − ďaleko preslávená. Nech−
cem pôsobiť ako chválenkár, ale vraj aj preto, že
sa u nás dobre varí. Svatby, jubileá, výročia, osla−
vy, spoločenské posedenia − skrátka, u nás sa
stále vyvára. Dobrou vizitkou našej kuchyne je,
že zákazníci sa k nám vracajú. To je najrukolap−
nejší dôkaz, že s našimi službami sú naozaj spo−
kojní," pochvaľuje si starosta.
Prevádzkovanie ochodov s potravinami
Podnik služieb prevádzkuje aj predajne potra−
vín. Začalo sa obchodom v obci, teraz už rok a
pol prevádzkuje aj obchod s potravinami v Šípko−
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ve − ten prevzal po Jednote, ktorej sa už asi
nechcelo zásobovať obec s nízkym počtom oby−
vateľov.
Odvoz komunálneho odpadu
"Kúpili sme auto na odvoz odpadu. Ním vyváža−
me tuhý komunálny odpad pre všetky obce na
Podhorí. Tiež máme bager, ktorý sa využíva na vý−
kopové práce, aj ako služba občanom na kopa−
nie základov pri výstavbe domov v celom okolí.
Výbornú službu nám bager urobil napríklad počas
plynofikácie," vyratúva starosta práce, ktoré pro−
stredníctvom spoločnosti zabezpečujú. A jedným
dychom dodáva" "Široko − ďaleko máme najudr−
žiavanejší kultúrny dom. Zvonka má novú omiet−
ku, je pekne vymaľovaný, v celej budove sme vy−
menili okná. Aj to je dôkazom toho, že Podnik
služieb zarobí dostatok finančných prostriedkov
na to, aby sme našu obec stále zveľaďovali. Ako
príklad uvediem, že za posledných desať rokov

len na nájme priestorov sa zarobilo viac ako dva
milióny korún. Toto sú dostatočné argumenty pre
tých, ktorí by chceli tvrdiť, že obecný podnik nie
je prínosom," hovorí starosta a dodáva: “Neme−
nej dôležité je, že takto vytvárame pracovné
miesta, čím podporujeme znižovanie nezamest−
nanosti v obci i okolí. Len za posledné štyri roky
to je asi dvadsať pracovných miest. Aj preto by
sme chceli podnikanie rozšíriť o ďalšie aktivity.”

Vydala obec Krásna Ves v roku 2008 pri príležitosti 800. výročia písomnej zmienky o obci. Z podkladov
poskytnutých obcou spracovala, napísala a graficky upravila Mgr. Oľga Kajabová − Ďurčová. Foto: autorka
a obecný archív. Tlač: Tlačiarne Pardon v Trenčíne. Náklad: 2000 kusov

Pripomíname si 90. výročie vzbury vojakov − Slovákov
zo 71. trenčianskeho pešieho pluku v Kragujevaci
Deväťdesiat rokov uplynulo odvtedy, ako
sa na sklonku prvej svetovej vojny v srbs−
kom Kragujevaci vzbúrili Slováci, príslušní−
ci trenčianskeho 71. pešieho pluku. Hovo−
rilo sa mu aj drotársky pluk, pretože mužst−
vo počas vojny dopĺňali odvedencami z Tren−
čianskej, Oravskej a Turčianskej župy.
V tomto pluku bol odvedený aj 30−ročný
obyvateľ Krásnej Vsi, slobodník Gregor
Dvorský. Bol ženatý a mal dve deti.
Nespokojnosť vojakov vyústila do revolty
Na jar r. 1918 sa do Kragujevaca vrátilo asi
2400 slovenských vojakov z ruského zajatia. Z
týchto navrátilcov vytvorili 41. pochodovú formá−
ciu, ktorá mala 10. júna odísť na taliansky front.
Únava zo strádania v ruskom zajatí, zo zlého za−
obchádzania a zásobovania
potravinami a odchod na juž−
ný front vzbudzovali vo voja−
koch odpor voči vojne, mo−
narchii a vytvárali výbušnú si−
tuáciu. Stačil konflikt medzi
vojakom Martinom Riljakom z
Hornej Maríkovej a rotmajst−
rom Antonom Bednárom, ve−
liteľom izby, po ktorom 2. jú−
na vypukla vzbura. Zapojili sa
do nej takmer všetci vojaci
určení na odchod na bojisko.
Spustila sa lavína, ktorá sa
už nedala zastaviť. Vzbúrenci
sa zmocnili pušiek a guľome−
tov, prepadli železničnú sta−
nicu, prerušili telefonické
spojenie, zničili štábne doku−
menty a zoznamy mužstva, ale nedobyli muničný
sklad, čo rozhodlo o ich neúspechu. Napokon sa
pre nedostatok streliva vzdali, zle na nich zapô−
so−bila aj delostrelecká paľba. O piatej hodine
ráno 3. júna boli kasárne obsadené a vzbura pot−
lače−ná. Medzi vzbúrencami bolo päť mŕtvych, na
opač−nej strane len zopár ranených.
Štyridsiatim štyrom trest smrti
Neskôr ráno muselo asi tritisíc mužov z náhrad−
nej roty nastúpiť na kasárenský dvor. Vyzvali ich,
aby sa dobrovoľne prihlásili tí, ktorí vzburu začali,
ako aj tí, ktorí boli ochotní o všetkom informovať

vyšetrujúcich. Stanný súd 8. júna z 81 obvine−
ných mnohých odsúdil na dlhoročné tresty väze−
nia a štyridsiatichštyroch slovenských vojakov na
trest smrti. Čas popravy určili na štrnástu hodinu.
Dobrovoľníkov na popravu nenašli
Problémom bola popravná čata. Dobrovoľne sa
nik nehlásil. Celý náhradný prápor 71. pešieho
pluku to striktne odmietol. Hádzaním kockou vy−
brali 80 mužov z 1. bosensko−hercegovinského
pluku, dali im bohatý prídel stravy a alkoholu.
Polovici čaty prikázali mieriť odsúdeným na hlavy
a druhej na hrude.
Poprava a pochybná cisárska milosť
Popravu vykonali na Stanovljanskom poli − starej
srbskej strelnici vzdialenej asi kilometer od mes−
ta. Sem popravná jednotka pod bajonetmi viedla
odsúdených. Do čela sprievodu sa na bielom
koni postavil plukovník Max a
ďalší dôstojníci, bubeníci išli
úplne vzadu. Smutný sprievod
prešiel mestom, obklopený
miestnym obyvateľstvom. Na
popravisku odsúdených roz−
delili do dvoch skupín po 22
mužov. Prvá stála, druhá si
musela kľaknúť. Odsúdeným
prečítali rozsudok smrti, kňaz
odriekal poslednú modlitbu,
ktorí si to želali, zaviazali im
oči.Na pokyn plukovníka Mar−
xa sa popravná čata priblížila
na desať krokov pred kľačiaci
rad − farár odsúdených vyspo−
vedal a Bosniaci strieľali.
Krátko po masakri dorazil ku−
riér s cisárovou milosťou pre
odsúdených. O akú "milosť" išlo svedčí to, že ro−
dinám popravených boli hneď zastavené vojen−
ské podpory.
Na tabuli umiestnenej na pamätníku v
trenčianskych kasárňach SNP (kde sídlil aj
spomínaný pluk) sú vytesané mená všet−
kých 44 popravených vojakov. Medzi nimi
je aj meno slobodníka Gregora Dvorského
z Krásnej Vsi.
Režisér Paľo Bielik o kragujevskej vzbure nakrú−
til film Štyridsaťštyri. V roku 1958 bol ocenený
na 11. MMF v Karlových Varoch Cenou FIPRESCI.

