Úvod, o mne, o kronikách.
Ukončením školského roku 2006 v SOŠ Starej Turej, odišiel som do dôchodku. Pred
zlúčením škôl SPŠE a SOU učil som na SPŠE, kde študovala v rokoch 1996 až 2000 moja
dcéra. Ako praktickú maturitnú prácu vytvorila webovú stránku obce Krajné. Obec začala
stránku koncom roku 2000 používať. Od roku 2000 do roku 2004 študoval na SPŠE aj môj
syn, ktorý začal stránku vylepšovať, predovšetkým jej technickú a grafickú formu. V súťaži
„Zlatý erb 2006“ v kategórii „Najlepšia stránka obce“ umiestnila sa naša stránka na 5.
mieste.
http://www.krajne.sk/old/obec/fotogaleria/desat_rokov_wwwkrajnesk308b.html?p=0
Ja som mu pomáhal dopĺňať obsah textom a fotografiami (foto galéria 2007 až 2014,
http://www.krajne.sk/obcan/fotogaleria/rok-2007/, ako aj ďalšie texty). Začiatkom roku
2007 ma starosta obce Ing. Vladislav Šuster prehovoril prevziať funkciu kronikára obce. V
celoštátnej súťaži SLOVENSKÁ KRONIKA 2009 v kategórii kroník obcí od
500 do 2000 obyvateľov získala Kroni-ka obce Krajné (ročný zápis roku 2007) 2. miesto.
Práca kronikára je veľmi zaujímavá, ale časovo veľmi náročná. Pretože sa mi nakopilo
veľké množstvo nedokončených prác, rozhodol som sa v decembri 2014 prácu kronikára
ukončiť.
K 80. výročiu založenia Štátnej ľudovej školy v Krajnom som pripravoval prepis a
spracovanie kroniky školy písanej riaditeľom tejto školy, Martinom Petruchom. Autor
kroniky podáva obraz dedinskej školy od prvého dňa, 1. septembra 1930, až do konca
januára 1951. Náhla smrť vo veku 53 rokov preťala jeho cestu v pedagogickej a osvetovej
práci. Z postu riaditeľa musel odísť na dobu, keď došlo k reorganizácii škôl v období
Slovenského štátu.
Výnosom MŠaNO čís. 82.508/42 zo dňa 11. septembra 1942 zriadená bola piata
postup. trieda. Učitelia bývalej Štát. ľud. školy v Krajnom boli všetci preložení na
pretvorenú Ev. a. v. ľud. školu. Inventár Štát. ľud. školy prevzal 11. septembra 1942 Ján
Majtás, z ktorého mnohé veci zmizly a tak bola aj úmyseľne poškodená kronika Štát. ľud.
školy, z ktorej ostalo len niekoľko listov. *1
Kroniku dokončil nový riaditeľ Alfonz Šulo, končí 31. augusta 1952, kedy po
reorganizácii školského systému vznikla v dedine len jedna škola, Osemročná stredná škola
v Krajnom. Do funkcie riaditeľa je menovaný Samuel Matyáš, ktorý bol od založenia
Štátnej meštianskej školy v Krajnom roku 1935 jej riaditeľom, do konca školského roku
1965. V miestnych častiach obce Krajné pôsobili aj málotriedky, ktorých činnosť v kronike
nie je zaznamenaná.
Kronika Osemročnej strednej školy v Krajnom, od roku 1959 Základnej deväťročnej
školy, je pokračovaním v tomto jednom zväzku, v období od 1. septembra 1952 do 30. júna
1967.
Prepis rukou písaného textu kroniky Štátnej ľudovej školy v Krajnom, je písaný
typom písma Times New Roman. Texty z novín sú písané typom písma Arial.
*1 text z kroniky na strane 44
Vzhľadom na to, že od smrti autora kroniky, Martina Petruchu, uplynulo 65 rokov, požiadal
som o súhlas s úpravou a zverejnením diela, jeho syna Milana Petruchu.
185/2015 Z.z. Autorský zákon § 32
V Krajnom 15.8.2016
Ivan Gálik,

Štátna ľudová škola v Krajnom
Čím vzdelanejší bude každý občan, tým pevnejší bude náš štát. To mnohí ľudia u nás
ešte nevedia, že iné národy preto bohatnú, preto sa majú dobre, ľahšie žijú ako my, lebo
majú veľmi dobré školy, dobrých učiteľov. Počiatkom všetkého zla, všetkej biedy v našich
dedinách sú zlé školy. - Škola, to má byť najkrajšia budova v dedine, lebo tam je prameň
všetkého dobrého pre celú obec i teraz i pre budúcnosť. Dobrá škola s dobrým učiteľom to
je zlatá baňa pre dedinu. U nás to pravda ešte nevedia, u nás v kaštieloch bývajú krčmári a
škola podobá sa často chlievu. Len si spomeňme, ako vyzerajú školy v Nemecku, vo
Francúzsku, v Anglii, v Amerike a pochopíme, prečo tie národy sú najbohatšie a prečo
svetom vládnu. A pochopíme aj to, prečo Slovák otročil! Lebo mal zlé školy, lebo na školy
neobetoval, lebo sa nestaral o dobrých učiteľov. Prvá starosť naša nech je o dobré školy a
dobrých učiteľov. Škola musí naučiť deti milovať v prvom rade rodičov, bližných a knihu.
Škola musí otvárať deťom rozum, musí ich naučiť samostatne myslieť.
Obec Krajné má ľudovú školu od roku 1784, ktorú si podržala evanj. cirkev v ťažkých časoch maďarského útlaku, preto, aby ľud nemohol byť tak rýchle pomaďarčený.
Počas maďarského útlaku bolo to len evanj. školstvo, ktoré sa snažilo vo svojich školách
vychovávať dobrých a uvedomelých Slovákov. I v našej obci odrástlo veľa občanov, ktorí
boli vychovávaní a vyučovaní horlivým a roduverným učiteľstvom v materinskom jazyku,
bárs im hrozilo nebezpečie zo strany nadriadených maďarských úradov. Evanjelickú školu
krajňanskú navštevovaly školopovinné dietky zo všetkých bližších okolitých kopaníc, počet
žiakov v dobe poprevratovej narástol natoľko, že bolo nútené stavať nové štátne ľudové
školy i v kopaniciach, aby počet detí navštevujúcich ev. ľud. školu v Krajnom sa zmenšil.
Poneváč však počet detí z roka na rok stále pribúdalo a okrem našich v obci sa nachádzajúcich školopovinných detí sú dodávané do nášho kraja deti zo Štátneho detského domova z
Rim. Soboty a tiež tým, že zákonom je stanovená 8 roč. školská dochádzka, bolo nútne sa
postarať o rozšírenie školy. Ako udržovateľ dosavádnej ľud. školy, evanj. cirkev krajňanská,
školu rozšíriť na svoj náklad nemohla, musela sa obec postarať o rozšírenie s tou nádejou,
že štát poskytne na novostavbu školy značnú subvenciu. Obec Krajné žiadala cestou Škol.
inšp. v Novom Meste n/V ref. mšo v Bratislave o zriadenie dvojtriednej štát. ľud. školy v
Krajnom. Nová stavba školy bola projektovaná dľa miestotvárneho jednania
komisionálneho zo dňa 5.IX.1928 na Čipčine nad starou evanjel. školou. Obecné
zastupiteľstvo na svojom valnom shromaždení dňa 21.XII.1929 sa usnieslo, aby škola bola
vystavaná na mieste starej obecnej stromkovej školky pri potoku. Ovšem že s novostavbou
sa môže začať až v roku 1932, keď potok bude zregulovaný. Tiež obec. zastupiteľstvo berie
na seba záväzok okurovania a čistenia žiadanej školy. Dvojtriedna štát. ľud. škola v
Krajnom sriadená bola výnosom ref. mšo v Bratislave pod čís. 27600/30 zo dňa 11. apríla
1930. Výučba sa započala na štát. škole dňa 1. septembra 1930. Počet žiakov navštevujúcich
dvojtriednu štát. ľud. školu v Krajnom činil 95; z tých v I. tr. bolo 23 chl. a 29 dievčat, v II.
tr. 20 chlapcov a 23 dievčat. I. trieda umiestnená je v provizornej miestnosti bývalého
spolku „Potravného družstva“ čís. 63. Miestnosť je malá a značnému počtu žiactva nevyhovuje. Zariadenie je tiež chatrné, lavice väčšinou žiakov v laviciach natisnutých, takže jeden
pre druhého písať a kresliť v lavici, ktorá sa kníše z jednej strany na druhú, nemôže. Dlážka
je hnilá, obec o novú sa nepostarala, takže v tejto nízkej miestnosti je prachu a zápachu
veľmi mnoho,- iste prostredie nie zdravé, kde sa má vyvíjať v zdravom tele zdravý duch.

Dočasná budova štát. ľud. školy v Krajnom od r. 1930
Za túto budovu platí obec ročne 1145 Kčs nájomného. II. tr. je v umiestnená v budove ev. a.
v. ľud. školy, ktorú udržovateľ, t. j. ev. a. v. cirkev krajňanská poskytla zdarma. Učiteľské
sily na novosriadenej Štát. ľud. škole boly: Martin Petrucha, narodený dňa 5. novembra
1897 v Krajnom, kde vychodil ľudovú školu. Štát. mešť. školu vychodil vo Vrbovom.
Vzdelával sa ďalej na Učiteľ. ústave v Ban. Štiavnici v rokoch 1920 -1924, kde i v r.1924
maturoval. Skúšku učiteľ. spôsobilosti složil 30. marca v Prešove. Dňa 3. augusta 1924
vyvolený bol Ev. a. v. cirkevným sborom v Krajnom za kántor učiteľa správcu na Ev. a. v.
ľudovú školu dvojtriednu. Na Ev. a. v. ľudovej škole pôsobil od r. 1924 do roku 1930.
Pre veľký počet žiakov na Ev. a. v. škole, bola v obci Krajné zriadená od 1. sept.
1930 Štátna ľudová škola dvojtriedna, na ktorú MŠO bol menovaný Martin Petrucha za
správcu školy a preto odchádza z cirkevnej školy na nové pôsobište. Na túto školu bola tiež
Ministerstvom školstva menovaná a preložená zo Štát. ľud. školy Krajné - Doliny učiteľka
Vlasta Petruchová rod. Motáňová, narodená dňa 31. jan. 1905 v Polešoviciach u Uher.
Hradišťa na Morave. Ľudovú školu vychodila v Prerově, taktiež i školu meštiansku a
učiteľský ústav. Na Učiteľskom ústave sa vzdelávala v r. 1920 – 1924, kde i maturovala.
Skúšku učiteľskej spôsobilosti složila 26. novembra 1926 v Brne. Jej prvé učiteľské
pôsobište bolo v Ratíškoviciach u Hodonína, potom v Mikulčiciach u Lužíc a napokon v
Krajnom – Dolinách.
Ľudovýchovná činnosť sa prevádza tým, že učitelia spolu s rodičmi poriadajú
besiedky, kde sa snažia docieliť pochopenie pre zdravú výchovu mládeže – budúcnosť
národa; tieto besiedky sú so záujmom navštevované.
Štátny sviatok 28. októbra bol dôstojne oslávený; boly recitované príležitostné básne
žiakmi, prednáška a spevy. Slávnosť sa ukončila zaspievaním štátnej hymny. Mimoškolská
činnosť učiteľstva: V decembri 1930 bolo nacvičené detské divadlo „Vianoce v horách“ od
K. Hubálka. Bol to obraz z detského života so spevmi o 3 dejstvách. Divadlo bolo hrané dňa
21. decembra 1930 a spojené so slávnosťou stromčekovou a nádielkovou. Vstupné bolo
ľubovolné a hradené len výdavky. Divadlo bolo poučného rázu a z úspechu si odniesly deti

veľkú radosť a rodičia potešenie.
Niektorí žiaci sú tiež členmi „Dorostu čsl. Červeného kríža a mesačník „Slniečko“ je
s veľkou obľubou čítaný. Mnohí sú tiež odberateľmi vzdelávacieho časopisu „Nový
človek“, ktorý našiel obľuby aj u dospelých. Žiakovská knižnica novosriadenej školy nie je
veľká, číta len 10 sväzkov. Nedostatok kníh vynahradzujú si žiaci tým, že si vypožičiavajú
poučné knihy z obecnej knižnice. V decembri 1930 obdržala tunajšia škola štátnu dotáciu v
obnose 1500 Kčs na zakúpenie učebných pomôcok.
7. marca 1931 boly dôstojne oslávené 81. narodeniny pána prezidenta dr. T.G. Masaryka.
Program bol tento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hymna
Báseň: „Tatíček Masaryk“ napísal Strýčko Martin.
-  ׀׀- „Masarykovej kolíske“ -  ׀׀- Smrek.
-  ׀׀- „Prezidentovi“,
-  ׀׀- Smrek.
Prednáška
Báseň: „K tatíčkovi“ napísal Spilka.
Pieseň: „Teče voda teče.“
-  ׀׀- „Kto za pravdu horí.“

Dňa 4. mája 1931 zasvätená bola pamiatka tragickej smrti nášho bohatiera dr. M.R.
Štefánika a prednesené boly príležitostné básne a spevy žiakmi štát. ľud. školy. O význame
a veľkej práci nášho najväčšieho sloven. hrdinu prehovoril správca M. Petrucha.

Úradnú návštevu vykonal v tunajšej škole pán inšpektor Karol Treský, dňa 17.apríla a
27.mája 1931. Mal príležitosť sa presvedčiť o nedostatkoch provizornej školskej miestnosti,
ktorá nevyhovuje predpisom a požiadavkom školským. Pozrel aj učebné pomôcky, ktorých
má naša škola nedostatok. Pán školský inšpektor sľúbil, že všemožne sa bude starať o to,
aby sa s novostavbou školy čím prv započalo.
Školský rok 1930/31 bol zakončený 28. júna školskou slávnosťou a boly rozdané školské
zprávy.

Školský rok 1931/32
začal sa dňom 1. septembra v štát. ľud. škole, ktorá bola rozšírená pre veľký počet žiactva
opäť o jednu triedu na trojtriedku. Rozšírenie toto stalo sa v smysle výnosu ref. mšo v
Bratislave pod čís. 58.521/I.1931 zo dňa 17. augusta 1931. Počet žiakov bol tento: I. tr. 26
chl. a 30 diev., II. tr. 20 chl. a 25 diev., III. tr. 24 chl. a 26 dievč., spolu 161. Na tretiu
dočasnú triedu bol ref. mšo vymenovaný Frant. Žiška, výpomocný učiteľ, rodák z
Hradčovic na Morave. Tento už pôsobil 1 rok ako výpomocný učiteľ na myjavských
kopaniciach u Baranov. Miesto nastúpil až 23.septembra 1931. Do tej doby vyučoval II. a
III. tr. spr. uč. Petrucha. Nakoľko obec nemá pre III. dočas. triedu zvláštnej miestnosti, s
povolením ref. mšo vyučuje sa polodenne v provizornej miestnosti bývalého spolku
„Potravného družstva“, trieda I. a II., III. tr. je umiestnená v Ev. a. v. ľud. škole. Na tretiu
doč. triedu prevzala obec vecný náklad, ako i starať sa o riadne čistenie. Ovšem, že sa tak
nerobí. Žiaľ, že máme v čele obce starostu málo energického a vedúceho notára Dalloša,
ktorí nechcú chápať to, že školu je treba udržiavať v čistote a najmä takúto miestnosť, kde
sa pri poldennom vyučovaní vystriedajú 2 triedy, že je tam treba aspoň týždenného
vydrhnutia dlážky, keď nie je naolejovaná. Správca školy veľarazy žiadal o nápravu čo sa
čistenia a drhnutia školskej miestnosti týka, jak na obecnom úrade tak i na škol. inšpektoráte

v Novom Meste n/V., ktorý vyzval obec, aby záväzok, ktorý vzala na seba i dodržiavala.
Toto však hatil notár s richtárom a richtár robil len to, čo mu notár rozkázal. O školu sa
málo obidvaja starali. Spomenutý notár sa vyslovil, že keď chce mať učiteľ čistú dlážku,
nech si ju dá za svoje vydrhnúť. Obec vraj nemôže toľké peniaze vyhadzovať za drhnutie a
dlážka sa olejovať tiež nebude, lebo by vraj zhnila. O to sa však nikto nestaral, aký bude
zdravotný stav žiactva, ktoré je nútené tráviť každý den pachom naplnenej školskej
miestnosti. O tom, jak vyzerá zdravotný stav žiactva I. tr, ukázal nám pán obvod. lekár dr.
Sejin, ktorý pri prehliadke žiactva dňa 20. decembra 31 zo 40 prítomných zistil 20 chorých a
to na tuberkulózu a katary pľúc. Pomenoval túto triedu chlievom, veď iného ména ani
nezasluhuje. Keď v októbri boly obecné voľby, tešilo sa učiteľstvo, že dôležitý úkol starostu
obce bude daný do lepších rúk a že snáď stane sa náprava i v tunajších školských pomeroch.
Bývalý richtár bol pozbavený starostenstva a za nového starostu bol zvolený Pavel Pakány z
Podvrchu, občan, majúci porozumenie pre všeobecné blaho obce i občanov. Keď sa ujal
svojho úradu hneď dal provizornú učebňu vybieliť aj vydrhnúť, čo bolo proti vôli vedúceho
notára, ktorý svojim diktátorskym spôsobom zasahoval do vecí bývalých starostov. Keď mal
nový výbor svoje prvé zasadanie bola na programe i novostavba štát. ľudovej školy, s ktorou
sa dľa usnesenia výboru z r. 1928 mala z jara 1932 započať. Tu opäť ozvali sa niektorí z
výborníkov ktorí nemali porozumenie pre školu, ale boli proti nej. Pán vedúci notár ako
prednášateľ mal príležitosť vysvetliť tento tak dôležitý predmet, ako je novostavba štát. ľud.
školy, ale tak neurobil, mohol poukázať na dosavádnu nevyhovujúcu škol. budovu a jej
zhubné účinky na školskú mládež, ktorá prichádza o zdravie už vo svojom útlom detskom
veku. Zdravých, budúcich občanov možno vychovať len vo vzdušných a priestranných
učebnách. Nakoľko obec nie je zadlžená, bola by si musela na na novostavbu školy a
reguláciu potoka vypožičať proti čomu však protestovali hlavne niektorí z výborníkov ako
Martin Macúch a ku ktorým sa pridali i ostatný výborníci, že keď sa má na školu
vypožičiať, za požičané sa stavať nebude. Zamietnutie tak nútnej novej budovy školskej
dotklo sa mnohých, pre školu porozumenie majúcich občanov, ktorí podali apeláciu k
okresnému úradu na Myjave, aby tento postaral sa o to, aby tak dôležitá položka bola opäť
vsunutá do obecného rozpočtu. Veľa nepríjemností mal správca školy tiež s drevom, ktoré
každoročne pre školu surové bolo dodávané. Následkom toho kúrilo sa celú zimu v školách
úplne surovým a mokrým drevom, takže žiaducej teploty neboly nikdy dosiahnuté. Správy
všetkých štát. ľud. škôl v obci Krajnom na mimoriadnej učiteľskej schôdzi žiadaly o
zakročenie na škol. inšp. v Novom Meste n/V, aby obec dodávala pre školy riadne suché
palivové drevo. Školský inšpektorát v tejto veci okamžite zakročil.
Pamätný deň 28. október bol zasvätený s nasledovným programom a za hojnej účasti
občanov.
1. Hymna
2. Recitácia „Na deň svobody.“ Predniesla J. Macúchová, žiač. IV. tr.
3. - // „Ó rode prápor vztýč!“ Predniesol R. Lieskovský, žiak 3.šk. r.
4. - // „Nezúfaj!“ Predniesla Ľ. Valášková, žiač. 3. šk. roč.
5. Prednáška
6. Pieseň „Slovenčina moja“ Spievali žiaci 3. škol. roč.
7. Recitácia: „Prísaha.“ Predniesla Ľ. Boorová, žiačka 3. šk. r.
8. - // „Materinská moja reč.“ Predniesla K. Hrobárová.
9. - // „Slovák som.“ Predniesol Š. Kubiš, žiak 2. šk. r.

„Hoj zem drahá.“ - // J. Vydarená, - // - 2. šk. r.
11. - // „V dňoch vykúpenia.“ Predniesol P. Turan, žiak 4. šk. r.
12. - // „ Slovenka a Ja som zpod Kriváňa.“ Pesselová a Sako.
13. - // „Slovenka.“ M. Kováčová, žiačka 2. šk. roč.
14. - // „Nad naším Kriváňom.“ Zlata Kolényová, žiačka 2. šk. r.
15. - // „Návrat.“ M. Hrivňáková, žiačka 4. škol. roč.
16. Pieseň „Hej Slováci!“
Tohota dňa zadržaná bola rodičovská schôdza, ktorej sa v hojnom počte zúčastnily
matky školských detí. Prednáška „Rodičia a škola“, prednášala uč. V. Petruchová. Prednáška
bola výchovného obsahu a po prednáške vyvinula sa medzi prítomnými zaujímavá debata.
Po rozhovore bola schôdza zakľúčená.
Dňa 4. januára 1932 bola obec Krajné postihnutá veľkou povodňou. Do sňahu, ktorý
napadol neustále pršalo a voda zo všetkých strán hrnula sa do doliny a zaplavila obec Krajné
natoľko, že občania nemohli s jednej strany dediny na druhú prejsť. To trvalo celý deň a
dážď sa stále lial, že mnohí občania, ktorí bývajú blízko potoka mali vodu v príbytkoch a
hospodárskych staviskách. Na poštový úrad nebolo možné sa dostať, iba na člnku, lebo
voda stála dookola. Toho dňa ani žiaci krajňanských škôl neprišli do školy, lebo nebolo
možné ku škole pristúpiť, zvlášť ku štátnej, ktorá je pri potoku v provizornej budove. Tá
bola tiež vodou obtečená a cez môstik vedúci do nej sa voda prelievala, len málo chýbalo,
že ho nevzala. Vody ubúdalo až na druhý deň a táto narobila občanom veľa škody. Takéto
povodne bývajú v Krajnom od nepamäti, ale občania krajňanskí sa nestarali ani sa nestarajú,
aby potok mal riadne riečište. O regulácii krajňanského potoka sa hovorí už 6 rokov, ale
nikto sa dosiaľ v obci o to nestaral na patričnom mieste, ale vec túto len rečiami každoročne
i obecný výbor odbavuje. *dopl.1 Doplnenie textu skrytého pod fotografiou.
10. - // -

Povodeň v Krajnom dňa 4. januára 1932.
V školách každoročne sa oslavujú pamätné dni nášho štátu ako i narodeniny nášho

prvého prezidenta Dr. T.G. Masaryka. Jeho 82. narodeniny boly oslávené nasledovne:
1. Hymna.
2. Báseň: Tatíček Masaryk. Predniesla K. Hrobárová
3. - // - K narodeninám Prezidenta. Predniesol J. Vydarený.
4. - // - Tatíčku starý náš. Predniesla Ľ. Valášková.
5. Pieseň: Teče voda teče ….
6. Prednáška
7. Báseň: Pozdrav ku narodeninám tatíčka Masaryka. M. Košťálová.
8. - // - Ó, zeleň zdob. Predniesol R. Lieskovský.
9. Pieseň: Či znáte muža ….
10. Báseň: K narodenám prezidentovým. Predniesla Siváčková.
11. - // - Masarykovej kolíske
- // Ľ. Boorová.
12. Pieseň: Hej Slováci ....
Školský inšpektorát v Novom Meste n./V. dňa 7. marca 1932 menom učiteľstva,
žiactva, ako aj menom svojim pozdravil z príležitosti 82. roč. narodenín p. prezidenta. Na
tento prípis kancelária Prezidenta Republiky číslom H./n. 1945/932 zo dňa 9. apríla 1932 z
Prahy do škol. inšp. p. K. Treského v Novom Meste n./V. „ Kancelář prezidenta Republiky
děkuje Vám, všemu učiteľstvu i žactvu Vašeho inšpektorátu za blahopřání, ktré jste zaslali
pánu prezidentovi k jeho 82. narozeninám. Za kancelář Prezidenta Republiky Dr. Říha v. r..“
7/VI. 32
K. Treský / škol. inšp.

Na Kvetnú nedeľu bola zadržaná slávnosť mieru Čsl. Č. Kríža pod heslom“Vďaka starým.“
Dňa 19.III.1932 boly doposlané okresným úradom na Myjave plakáty a letáky cieľom
prevedenia a propagovania protialkoholovej akcii v období od 20.III. do 10.IV.1932. Akcia
bola prevedená a zadržaná bola prednáška pod heslom „Zdravým a silným patrí budúcnosť.“
Dňa 4. mája vo vyučovacích hodinách spomenutý bol život a dielo tragický zahynuvšieho
dr. M.R. Štefánika.
Na deň 30. mája 1932 bola svolaná významná pracovná konferencia učiteľstva
celého inšpektorátu novomestského a to na Brezovú p/Bradlom s rozsiahlym pracovným
programom. Podobný opis tejto pracovnej konferencie viď na nasledujúcej str.
Školský rok 1931/32 bol zakončený dňa 28. júna 1932 s celkovým počtom 149
žiakov. Žiaci zúčastnili sa služieb božích, ktorých boli prítomní i žiaci kopanických škôl. Po
službách božích shromaždili sa všetci žiaci pri kostole, kde boli ofotografovaní spr.
Petruchom. (Viď fotografiu). Toho dňa bol prevedený zápis pre budúci škol. r. Poneváč dalo

sa zapísať celkom 170 žiakov, bola podaná žiadosť ref. mšo v Bratislave ponechanie tretej
dočas. postup. triedy. Táto trieda bola ponechaná ob. inšp. č. 890/927 z 13. IV. 1932 bodu II
– č.j. 815/27 s výhradou dodatoč. schválenia ref. mšo v Bratislave na šk. r. 1932/33.

Školstvo v kraji Štefánikovom
Veľká pracovná konferencia učiteľstva Školského inšpektorátu novomestského v
Štefánikovom kraji na Brezovej pod Bradlom.
Dňa 30. mája t. r. odbývaná bola veľká pracovná konferencia učiteľstva, školského
inšpektorátu. novomestského na Brezovej pod Bradlom za plnej účasti učiteľstva všetkých
škôl, patriacich do tohoto školského obvodu. Táto odbývaná bola v Štefánikovom
Národnom dome v miestnosti telocvične, ktorá bola pekne vyzdobená sviežimi kvetmi a
stuhami národných bariev. Zvlášť veľmi pekne vynímal sa nádherný obraz nášho prvého
generála a tvorcu Čsl. republiky, dra. M. R. Štefánika, ktorý obraz má vo vlastníctve
telocvičná jednota „Sokol" a ktorý je ojedinelý v tak peknom prevedení. Pohľad na tento
obraz spestrí pozorovateľovi prekonanú prácu syna tohoto kraja nášho Štefánika, ktorú
konal v zahraničí za naše národné a štátne oslobodenie. Pracovná konferencia započala o
8.30 hod. zaspievaním národnej hymny „Kde domov môj? Nad Tatrou sa blýska". Po tomto
školský inšpektor Karol Treský, zahájil poradu v obsažnom, a podrobnom referáte o stave
školstva tohoto kraja, do ktorého patri novomestský a myjavský politicky okres, zreferoval,
čo sa od založenia tohoto školského inšpektorátu, so sídlom v Novom Meste nad Váhm od
1. okt. 1922 do dnešného dňa vykonalo. Z jeho zprávy dozvedeli sme sa, že počet tried
vzrástol o 145 tried a 6 nových 20 škôl. Počet všetkých škôl je v tomto škol. obvode t. č.
104, s počtom žiactva 13.000 s 236 triedami. Na týchto školách pôsobí 247 učiteľských síl,
z ktorých je 210 kvalifikovaných pre ľud. školy, 21 kvalifikovaných s odbornou skúškou pre
mešť. školy, 14 výp. uč. so stredoškolským vzdelaním a 2 uč. sily výpomocné s vyššou

hospod. školou. Celková potreba k vybudovaniu všetkého školstva odhaduje sa na 16
milionov. Mnohé školy sú provizórne umiestnené, ktoré nevyhovujú školským a
hygienickým podmienkam a sú len núdzové opatrenia v zujme riadneho zaškolenia škol.
dietok. Prislušné obce porobily patričné kroky o urýchlené prevedenie tak prepotrebných
novostavieb. Príslušnú pôžičku však obce t. č. nemôžu obdržať, s dôvodu, že krajinský
úrad nedal svolenie k tomuto. Je zvlášť naliehave nutné, aby štátna škôl. správa a
krajinský úrad udelením patričných subvencií umožnily obciam prevedenie patričných
novostavieb, nakoľko v nevyhovujúcich školských miestnostiach nielen učitelia trpia, ale aj
zo zdravotného ohľadu školské dietky.
Taktiež dozvedeli sme sa, ako učiteľovo v tomto kraji pracuje ochotne a obetavo
nielen v škole, ale aj mimoškolne. Zriaďuje kurzy vyučovacieho jazyka, riadia čítacie
krúžky, žiacke besiedky, divadelné predstavenia, miestne spevokoly, ako aj činnú účasť
berie v družstevníctve. V humánnych spolkoch, ako Čsl. Červenom kríži, v Masarykovej
lige proti tuber. v Okresnej pečlivosti o mládež tiež má učiteľstvo svoj podiel. Nakoľko
snaží sa úroveň stavu učiteľského zachovať, horlive študuje nove pedagogické a
vyučovacie smery, berie účasf na kurzoch pre výskum dieťaťa a pod. Na vyučovacie
hodiny sa bedlive pripravuje a sabavzdelaniu venuje zvýšenú pozornosť. V okrese tomto
zdárne účinkujú t. zv. pedagogické pracovné výbory, v ktorých učiteľstvo vždy máva
praktický výstup vždy z iného vyučovacieho predmetu a príležitostnú pedagogickú
prednášku. Horlive študuje aj novú metodu globálnu. Učiteľstvo pracuje v školách v duchu
Masarykovom a Štefánikovom. Je prívržencom jednoty čsl. Školský inšpektor
povzbudzoval v prímluve jeho zahajovacej reči, aby bolo na stráži a horlive pracovalo
nielen v škole, ale aj mimo školy v ideách nášho prezidenta Masaryka a v duchu
Štefánikovom. Po tomto uvítal hosťov a to: riaditeľa slov. divízie Čsl. Červeného kríža z
Turč. Sv. Martina A. Cirpsa, zástupcov obce Brezovej pod Bradlom, podplukovníka
Teodora Bálenta. Za obec Brezovú p. Br. učnil prejav člen obecného zastupiteľstva ev. a.
v. farár Ján Lichner, ktorý dal výraz zvláštnej spokojnosti, že učiteľstvo v tejto obci koná
svoju pracovnú schôdzu a jubiluje v desiatom výročí trvania školského okresu. Taktiež
blahoželal školskému inšpektorovi K. Treskému, ktorý v tomto roku v novembri dovršuje
50. výročie. Ďakoval školskému inšpektorovi za úspešnú prácu, konanú v tomto
Štefánikovom kraji a učiteľstvu za svedomitú prácu. Podplukovník Bálent tiež blahoželal
učiteľstvu za vykonanú kultúrnu prácu.
Po tomto bola desať minútová prestávka. Školský inšpektor s dvoma členmi uč. sboru štát.
mešť. školy na Brezovej pod Bradlom, uvítal na železničnej stanici p. vládneho radcu a
prednostu referátu min. škol. a národnej osvety Ferdinanda Píseckého a za ministerstvo
sociálnej pečlivosti inštruktora Václava Suchého.
Po príchode do miestnosti, v ktorej sa odbývala pracovná porada, žiactvo mešt.
školy pod vedením odb. uč. F. Šimeka zaspievalo príležitostnú pieseň a škol. inšpektor
menom učiteľstva srdečne a vrelými slovami pozdravil pána vládneho radcu F. Píseckého,
čo prednostu školského referátu s tým, že jeho príchod považuje ak sám, tak aj všetko
učiteľstvo za zvláštne I vyznačenie. Blahoželal mu súčasne aj k jeho menu a odovzdal mu
nádhernú kyticu sviežich kvetov na znak úprimnej lásky a oddanosti. Taktiež privítal aj p.
Suchého, ktorý zastupuje Zemské ústredie pečlivosti o mládež, čo poverenec ministerstva
sociálnej pečlivosti.
P. prednosta referátu min. škol. a nár. osvety F. Písecký ďakoval za prejavenú
pozornosť a ubezpečil, že rád ide medzi učiteľstvo do tohoto okresu. Dľa programu mal
prednášku Ján Úlehla, riaditeľ štát. mešť. školy v Novom Meste nad Váhom, na téma:
„Všeobecná prax vyučovacia". Patričná prednáška dala dobré pokyny zvlášť učiteľom
mladším a to dľa zásad všeobecne didaktických. Michal Hrivnák, odb. uč. št. mešť. šk. v

N. Meste n. V., prednášal o individualizácii metod, podľa Velinského Prednáška bola dobre
vypracovaná a učiteľstvo dobre oboznámila s patričnými metódami.
O poprevratovej literatúre na Slovensku prednášal odb. uč. a správca štát, ľud. školy v
Beckove Dominik Štubňa. Poukázal, čo sa v poprevratovej literatúre u nás na Slovensku
vykonalo. Za spoločnosť Čsl. Červeného kríža, prednášal riaditeľ Slov. divízie z Turč. Sv.
Martina, dr. A. Cirpus, o hygiene školskej, ktorú do pozornosti odporúčal učiteľstvu. Jeho
prednáška zanechala na poslucháčoch hlboký dojem. P. riad. Cirps už mal v tomto škol.
okrese druhú podobnú, prednášku. Za zemské ústredie pečlivosti o mládež prehovoril
inštruktor soc. pečlivosti Václav Suchý o sociálnych a zdravotných problémoch Slovenska,
zvlášť ale o okresnej pečlivosti o mládež. Ďakoval učiteľstvu za poskytnutú pomoc v
prospech okr. pečlivosti o mládež, ktorá sa v tomto škol. okrese tak vzorne osvedčila.
Školský inšpektor vhodným doslovom zakončil uč. konferenciu s tým, aby učiteľstvo
aj naďalej pracovalo oddane a verne v prospech vlasti. Konferencia telegrafične pozdravila
pána prezidenta republiky Čsl. T. G. Masaryka, p. dra Ivana Dérera, ministra školstva a
národnej osvety, a p. prezidenta Slov. krajiny J. Országha.
Po tomto učiteľstvo odobralo sa na Bradlo, kde na mohylu Štefánikovu položilo
nádherný venec sviežich kvetov. Tu pod vedením M. Janovíčka, spr. obecnej a ev. a. v.
ľud. školy na Brehovej p. Br., zaspieval spevokol Figušovu pieseň „Zmráka sa...", na čo
žiak mešť. školy predniesol báseň „Za Štefánikom". Po tomto obsažné a k srdcu prehovoril
p. vlád. radca F. Písecký, ktorý podrobne, čo dobrý priateľ zvečnelého generála Štefánika
zmienil sa o jeho živote, práci. Poukázal, že Štefánik bol skutočným Čechoslovákom, ďalej
poukázal na jednotnú spoluprácu Čechov a Slovákov v prospech našej republiky.
Učiteľstvu tohoto okresu povedal: „Mám k Vám dôveru, preto, že pracujete v tomto duchu
Štefánikovom". Jeho reč zanechala v učiteľstve trvalý a mohutný dojem. Školský inšpektor
K. Treský ubezpečil, že učiteľstvo je verné zásadám Masarykovým a Štefánikovým, a že aj
naďalej bude v tomto duchu pracovať.
S radosťou konštatoval, že tento Štefánikov kraj vysoko si váži svoju národnú školu,
ctí si učiteľskú prácu a že tento kraj, ktorý mal pred prevratom mnoho nutných a
nekvalifikovaných učiteľských síl, má všade už kvalifikované učiteľské sily. Po tomto
učiteľstvo zaspievalo pieseň "Kto za pravdu horí..." Konferencia zasadila sa, aby učiteľom
započítaná bola vojenská prezenčná služba do postupu platového a penzie. Školský
inšpektor požiadal pána vládneho radcu a prednostu ref. mšo F. Píseckého, aby sa tiež za
túto oprávnenú požiadavku učiteľstva zasadil. Pán prednosta ref. mšo prisľúbil v tejto veci
svoju pomoc.
Taktiež škol. inšpektor, ako aj člen speváckeho sdruženia slov. učiteľov A. Mikuláš,
spr. ev. a. v. ľud. šk. v Novom Meste n. V. vyzval učiteľstvo tejto porady, aby vstúpilo za
členov stavebného družstva a prinášalo obete v prospech novostavby Domova SSU. v
Trenčianskych Tepliciach, ktorý dom má slúžiť učiteľom, poťažne ich rodinám k ubytovaniu
počas liečenia v kúpeľoch v Trenč. Tepliciach.
Spoločný obed odbývaný bol v Národnom dome po zakončení konferencie o 15.
hod. Telegrafične pozdravil konferenciu a škol. inšpektora p. Július Bodnár, ev. a. v. senior
seniorátu nitrianskeho vo Vrbovom.
Učiteľstvo oduševnené a obodrené k ďalšej kultúrnej a národnej práci po porade
vracalo sa na svoje pôsobište, zvlášť uspokojené bolo nad účasťou p. Vládneho radcu a
prednostu ref. mšo. F. Píseckého, ktorý prišiel tiež na túto konferenciu. Na pamiatku tejto
jubilejnej pracovnej konferencie boly učinené viaceré snímky.
--ý--

(prepis z vloženého výstrižku novín)

Školský rok 1932 – 33
započal sa riadne dňa 1. septembra vo všetkých troch triedach. Na miesto výp. uč. Františka
Žišku bol vymenovaný riadny učiteľ Augustín Naď z Vaďoviec. Učiteľský ústav navštevoval v Ban. Štiavnici.
Počet žiakov v škol. Roku 1932/33 je tento:
I. tr.
30 chlapcov + 24 dievčat = 54 žiakov
II. tr.
38 chlapcov + 31 dievčat = 69 - // III. tr.
23 chlapcov + 24 dievčat = 47 - // Dľa náboženstva: 120 ev. a. v., 48 rím. kat., 2 bez vyznania.
Deň slobody 28. októbra bol zasvätený školskou slávnosťou s týmto programom:
1. Hymna
8. Hoj, zem drahá!
2. Hold prezidentovi.
9. Slovenčina moja. (Pieseň).
3. Slovák som.
10. Jubilejná:
4. Hoj, otcovia.
11. Žiačikova pieseň.
5. Kto si rodom Slovák. (Pieseň).
12. Nad našim Kriváňom.
6. Prednáška.
13. Hej, Slováci. (Pieseň).
7. Národe!
Dňa 7. novembra 1932 pripomínal si p. inšpektor K. Treský svoje 50. narodeniny. Na
jeho počesť bola svolaná dňa 8. novembra 1932 schôdza učiteľstva celého okresu v Novom
Meste n./V. Na tejto schôdzi odovzdaný mu bol dar od jemu svereného učiteľstva a
prednesené mu boly srdečné pozdravy a prania jak zástupcov učiteľstva, tak aj rôznych
úradov a spolkov. Bola mu vyslovená najsrdečnejšia vďaka za prácu, ktorú vykonal v
prospech slovenského ľudu a v prospech slovenského národného školstva.

Nie menej úprimne bol pozdravený pán inšpektor Karol Treský, dňa 8. októbra 1932
na učiteľskej pedagogickej schôdzi v Podkylave u Pagáčov, kde pred 30 rokmi nastúpil prvé
učiteľské pôsobište. Pozdravený bol učiteľstvom, cirkvou, občianstvom i žiactvom za jeho
vytrvalú prácu pre národ.
— Pracovná učiteľská okrsková schôdzka v Podkylave. Dňa 8. októbra t. r. malo
učiteľstvo Štefánikovho kraja v Podkylave riadnu pracovnú okrskovú schôdzku, na ktorej
sa zúčastnil i školský inšpektor K. Treský. Pri tejto príležitosti uvítaný bol pán inšpektor
učiteľstvom, občianstvom a žiactvom a vyslovená mu bola vďaka za jeho 30- ročnú
činnosť na poli národného školstva i za jeho mimoškolskú prácu v prospech národa a
ľudstva. V mene učiteľstva pozdravil jubilanta S. Matyáš, spr. školy, ktorý ocenil jeho ťažkú
prácu ako roduverného učiteľa v dobách predprevratových a jeho ťažkú prácu na poli
národného školstva po prevrate. Prajeme mu, aby ešte mnoho rokov v sviežom zdraví
mohol pracovať v prospech svojho ľudu. — Petrucha. (prepis z vloženého výstrižku novín).

Karol Treský 50 ročný.
Dňa 7. novembra t. r. dožíva sa náš všeobecne vážený škol. Inšpektor okresu
novomestského a myjavského, Karol Treský, 50. roku svojho pracovitého života. Niektorí to
aj zazlievajú, že tieto životné méty našich národných pracovníkov pripomíname, ale netreba
zabúdať, že pred prevratom každá národná práca našincov musela byť zamlčaná, lebo ak by
sa boli nepriatelia o tom dozvedeli, čo patričný v tichosti pre národ robí, že voličov na
slovenskú stranu verbuje, bol by býval odbavený. A preto spomienkou na našich národných
predprevratových pracovníkov sa kus našej národnej histórie odokrýva a dopĺňa. My
nechceme pestovať osobný kult, pred čím aj náš štátnik Anton Švehla (bajoval) varoval, ale
chceme uctiť prácu, ako to ten istý štátnik zdôraznil: „veď práca môže byť pokladom úcty“.
Nuž a to nik nemôže popierať, že by za našim jubilantom, Karolom Treským, nebola práca.

Inšpektor Treský pochádza z roduvernej slovenskej rodiny. Narodil sa dňa 7. novembra
1882 v Modre. Školy, ako aj učiteľský ústav, lebo chovancami boli zväčša Modrania, ktorí
už vo svojom rodisku nadobudli pevného národného presvedčenia a ako učitelia šírili ho
všade, kam sa dostali za učiteľov. Veď predsa tam je pochovaný najväčší buditeľ Slovenska,
Ľudovít Štúr, k jeho hrobu sa mládež dostala. Aj náš jubilant už ako chovanec ústavu
ovenčoval Štúrov hrob. Veľmi priaznivou okolnosťou bolo pre slovenských študujúcich, že
na čele ústavu bol Lenhardt, ktorý, - ako národne cítiaci Nemec, - a k tomu spravodlivo
smýšľajúci človek, bol voči každej národnosti tolerantný. Po skončení učiteľ. ústavu v
októbri r. 1902 dostal sa na Podkylavu za riadneho učiteľa, k boku dr. Michala Bodického,
poneváč Podkylava je fíliou Krajného. Tu mal dobrú národnú školu a ďalšiu národnú
výchovu, lebo Krajné bolo vtedy strediskom evanj. kultúrneho a národného života. Tu
pobudol úplných 5 rokov od 1902 až do 1907 a ač ho volali na lepšie a pohodlnejšie stanice,
neopustil svojich maličkých žiakov, ku ktorým tak prilnul, ako otec k dietkam svojim. Keď
ho pozvali do Vrbového, až sa mu hlava točila od myšlienok, že čo má robiť? Zvíťazila
Podkylava a ostal na mieste. Až keď ho pozvala novomestská ev. cirkev r. 1907, povolil
žiadosti, lebo po päťročnej príprave mohol sa pustiť na širšie pole práce, aké sa mu v
Novom Meste n./V. Naskytovalo. - Treský sa skoro vžil do nových pomerov a bol už pred
prevratom váženým slovenským činiteľom v tomto meste. Po prevrate ani naň nemohlo sa
zabudnúť a bol roku 1919 vymenovaný za školského inšpektora na veľmi exponované
miesto do Rožňavy, kam sa dňa 1. septembra 1919 aj odobral. Tu účinkoval do 13. apríla
1921. Od 14. apríla 1921 až do 30.IX.1922 bol inšpektorom v Bratislave v jej vonkovskom
záhorskom okrese, až 1.X. októbra 1922 prišiel v tomto úrade do Nového Mesta n./V. a
odvtedy nepretržite spravuje národné školstvo dvoch politických okresov: myjavského a
novomestského. Toľko hovoria životopisné dáta, ale o mnoho je viac toho, čo jubilant za ten
čas vykonal. Už na Podkylave chytil sa do rezkej národnej a kultúrnej práce. Ja som naň
upozornil, keď v spolku ev. učiteľov prednášal na téma: „Čomu sa má učiteľ od svojich
žiakov učiť?“ Bolo to nezvyklé téma a páčilo sa mi, keď učiteľa sviedol s katedry dolu a
priklonil sa k svojmu žiactvu. Náš Treský stal sa mi sympatickým, keď hlásal, aby učiteľ bol
voči dietkam vo výstupe skromný. - druhý raz ma naň upozornil dekan Ľud. Semian, že
napriek neutešeným tehdajším škol. pomerom, Treský mal na Podkylave, zaľahlej dedinke,
kde sa hneď z jara pásavalo, 95%-ou žiakov na záverečnej skúške, čo bolo dôkazom jeho
zaujatosti za školu. Táto zaujatosť priťahovalo k nemu aj žiactvo a honorovali ju aj rodičia.
Pred poctivou prácou každý musí strhnúť klobúk dolu. Náš jubilant je mužom snaživej
ambície. Čo vezme do rúk, tak to chce konať opravdove. Nechce mať vôkol seba prázdnotu
a holotu. Už na Podkylave pôsobí mimo školy. Prebúdza ľud, tak že sa pri chýrnych
vrbovských voľbách Podkylava ide pod bielou zástavou hlasovať na dra. Júliusa Markoviča.
V Novom Meste n./V. Zariaďuje divadlá v škol. Sieni, ako Holého „Márnotratný syn“ a
druhý kus bol „Môj Petrík.“ Jednoho predstavenia zúčastnil sa aj náš vehlasný spisovateľ
Svetozár Hurban Vajanský, keď bol u svojich na návšteve. Ešte širšie pole činnosti otvorilo
sa mu po prevrate. Pri svojich úradných povinnostiach v mesiaci novembri 1918 sriadil
slovenský naukobeh pre úradníctvo v Novom Meste n./V. Vyučoval slovenčine aj v štát.
meštianke. - Sotva sa dostal do Rožňavy za inšpektora už sberá milodary na Šafárikovú
pamätnú dosku v Kobeliarove, čo aj docielil a pamätná doska za 16 tisíc korún bola aj
zadovážená. Ďaleko by viedlo, aby sme hľadeli opísať čo všetko Karol Treský ako inšpektor
vykonal. Avšak aspoň to spomenieme, že usporiadal s učiteľstvom dňa 11. a 16. júna 1923

prvý zájazd do Čiech, aby si naše učiteľstvo osvojilo novšie metody vyučovania; rozšíril
školstvo v Štefánikovom kraji o 160 tried, čo temer neuveriteľné. Že pritom povstaly aj
nové školské budovy, je samozrejmé. Ovšem nemôžeme to len jemu samému za zásluhu
pripísať, lebo umožnila to štedrosť štát. pokladnice, porozumenie obcí; ale predsa K. Treský
bol tým hýbadlom, aby do každého kúta našeho Podjavorinského kraja dostala sa škola, keď
aj provizorne zriadená, tak že tak zvaní „nútni“, úplne neučení učitelia zmizli. Dbal aj o to,
aby škol. Dietky nemusely ďaleko chodiť do školy. Pôsobil aj literárne a písal do rôznych
časopisov. Jeho prednášky vyšly aj tlačou. Ba aj sám vydával „Novinky z bradlanského
kraja“, pre škol. dietky a najnovšie sostavuje kult. Sborník tohto okresu. Nebolo a niet v
okrese kultúrneho hnutia, aby sa ho škol. inšp. K. Treský nezúčastňoval. Je podpredsedom
Ústred. správy, Sloven. Ligy a predsedom jej sboru. Ako člen okres. výboru za republ.
stranu pracuje za kultúrne a hospodárske povznesenie okresu. Pracuje v humánnych
spolkoch a to v Okresnej pečlivosti o mládež, v Masarikovej lige proti tuberkulóze,
podporuje Rodičovské sdruženie. Ba venuje sa aj cirkev. prácam a iste jeho pričinením
darovala Pavlíkovská rodina v N. Meste n./V. stredný zvon v obnose 18.000 Kčs, čím si
postavil nehynúcu pamiatku. No nadovšetko stará sa o zvýšenie pedagogickej úrovne
svereného mu učiteľstva, keď ho každoročne svoláva na učiteľské porady a zúčastňuje sa v
okrese zavedených pracovných pedagogických výborov. Pečuje aj o mravno-náboženskú a
vlasteneckú výchovu mládeže. Kde zbadá neporiadok, už zakročuje.
Školské dietky tohto okresu z príležitosti 75 roč. narodenín pána prezidenta republiky
poslaly 9000 vlastnoručne písaných prípisov, ozdobených peknými kresbami, čo si aj pán
prezident Masaryk povšimnul a naložil svojej kancelárii, aby sa za túto pozornosť
poďakovala jak žiactvu tak i učiteľstvu. Nebudem ďalej pokračovať. Už aj z dosavádneho
vidieť muža práce a nezlomnej vôle, ktorý uplynulých 50 rokov nestrávil nadarmo. My mu
prajeme, aby ho Boh aj naďalej živil, dával mu zdravia, že by ešte dlhé roky mohol
pracovať na národa roli dedičnej! Napísal do Považských hlasov Július Bodnár, ev. senior,
Vrbové.
Dňa 7. marca v prvej vyučovacej hodine bola zadržaná slávnosť s nasledujúcim
programom:
1. Hymna.
9. K Tvojim narodeninám.
2. Tatíček Masaryk.
10. Pozdrav T. G. Masarykovi.
3. Tatíčkovi Masarykovi.
11. Nášmu tatíčkovi.
4. Pozdrav ku nar. tatíka Masaryka.
12. Teče voda, teče … (Pieseň).
5. Masarykovej kolíske.
13. Tatíčkovi Masarykovi.
6. Či znáte muža. (Pieseň).
14. T. G. Masarykovi.
7. Preslov spr. školy o živote Masarykovom. 15. Hej, Slováci. (Pieseň).
8. Drahým rukám.
Kancelária prezidenta Republiky zo dňa 31.III.1933, č.H./n 2102/33 poslala
školskému inšpektorátu nasledovný prípis: Školskému inšpektorátu, do rúk p. škol.
inšpektora Karola Treského v Novom Meste n./V. Kancelária prezidenta Republiky ďakuje
k danému príkazu Vám, všetkému učiteľstvu a žiactvu Vášho škl. okresu za blahopranie,
ktoré ste zaslali panu prezidentovi k jeho 83. narodeninám. Za kanceláriu prezidenta
Republiky dr. Řiha v. r.
Dňa 3. mája vo vyučovacích hodinách bol spomenutý tragicky zahynuvší slovenský
bohatier Dr. M. R. Štefánik. Nakoľko 4.mája pripadlo na štvrtok, t. j. feriálny deň, pamiatka

zahynuvšieho bola zasvätená o deň prv. Opätovne dňa 7. mája t. r. bola Miestnou osvetovou
komisiou usporiadaná verejná oslava na ktorej účinkovali i žiaci štát. ľud. školy.
Dňa 14. mája t. r. Usporiadaná bola v Štát. ľud. škole slávnosť matiek, ktorej sa
zúčastnili rodičia a deti. Program slávnosti bol bohatý. Reč k matkám a dietkam povedala
uč. V. Petruchová, kterážto reč dojala všetky matky. Oslava sa vydarila

Úradnú prehliadku v tun. škole vykonal pán školský inšp. Karol Treský dňa 24. mája 1933.
Shľadal všetko v náležitom poriadku a s prospechom žiactva bol spokojný.
Školský rok 1932/33 bol ukončený dňa 28. júna s celkovým počtom žiactva 162.
Toho dňa boly rozdané i školské zprávy. Toho dňa bol prevedený aj zápis pre budúci
školský rok. Nakoľko počet zapísaného žiactva sa zvýšil nad normál, musela spr. šk. žiadať
o sriadenie IV. doč. postup. triedy.

Školský rok 1933 / 34
Výučba započala sa riadne 1. septembra v troch triedach. Výučbu započali M.
Petrucha, spr. školy, Vl. Petruchová, uč. a miesto uč. Augustína Naďa, ktorý bol preložený
do Kostolného – Hodulov vrch, vymenovaná bola na tun. štát. školu uč. Emília Majtásová
rod. Trunečková. Táto predtým vyučovala na Štát. ľud. škole Krajné – Prehôrka. Ako štvrtá
učiteľ. sila na IV. doč. postup. triedu, ktorá bola sriadená v smysle ref. min. škol. a národ.
osv. č. 72786/I.933 zo dňa 12.VIII.1933 bol referátom mšo vymenovaný výp. uč. Ernest
Ebergényi, ktorý nastúpil učiteľ. službu v tun. škole dňa 19. septembra 1933.
Rozdelenie žiactva do tried je nasledovné:
I. tr. 31 chl. + 17 diev. spolu 48 žiakov, vyučuje
II. tr.24 chl. + 20 diev. - // - 44 - // - , - // III. tr. 23 chl. + 18 diev. - // - 41 - // - , - // IV. tr. 34 chl. + 34. diev. - // - 68 - // - , - // -

E. Majtásová.
V. Petruchová.
M. Petrucha.
E. Eberggényi.

Nábožen. vyznanie žiakov:
I. tr. 25 ev. a. v., 21 rím. kat., 1 izrael., 1 bez vyznania
II. tr. 32 - // - , 11 - // - , 0 - // - , 1 - // III. tr. 32 - // - , 8 - // - , 0 - // - , 0 - // , 1 refor.
IV. tr. 54 - // - , 13 - // - , 0 - // - , 1 - // 15 té výročie trvania Čsl. republiky bolo dôstojne oslávené občanmi obce Krajné ako
i školskou mládežou. V predvečer 28. októbra zúčastnili sa občania vo veľkom počte pred
Ev. a. v. ľud. školou, odkiaľ bol poriadaný lampionový sprievod s hudbou, ktorého sa
zúčastnila školská mládež, učiteľstvo štát. škôl, ako i dobrovoľný hasičský sbor obce
Krajné. Keď sprievod prešiel dedinou, opäť sa vrátil pred budovu Ev. a. v. ľud. školy, kde
bola zadržaná slávnostná (prehliadka) prednáška, ktorú predniesol M. Petrucha, spr. školy.
Po prednáške nasledovaly recitácie žiakov a mládež krajňanská zaspievala príležitostné
piesne. Pri tejto slávnosti bola vztýčená štát. vlajka. Po zaspievaní hymny slávnosť bola
skončená. Druhého dňa bola školská slávnosť s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hymna.
Na deň Slobody.
Vysoko naša zástava vlaje.
Hej otcovia!
Veľký deň.
Chmary.

9. Slovensko.
10. Verný Slovák
11. Slovenská pravda.
12. Slovensko moje.
13. Od severu vietor fúka.
14. Sviatok štátu.

7. Prednáška. (Uč. V. Petruchová).
8. Ó, buďte žehnaný

15. Hoj, Slováci!

Po školskej slávnosti zúčastnili sa žiaci služieb božích.
Poďakujúce prípisy. Čís. škol. inšp. 2839/33 zo dňa 18.XII.33. Kancelária prezidenta
Republiky v Prahe z 4.XII.1933, č. H. 1698/33 doposlala škol. inšp. v Novom Meste n./V..
tento prípis: „Kancelária prezidenta Republiky ďakuje za pozdravný prejav, ktorý zaslalo
pánu prezidentovi učiteľstvo Vášho školského inšpektorátu z pracovnej konferencie, konanej dňa 30.XI.1933 v Novom Meste n./V. Za kanceláriu prezidenta Republiky Dr. Ŕiha, v. r.
Taktiež osobný tajomník ministra škol. a národ. osv. prípisom z 6.XII.1933 ďakuje za
doposlaný telegram pánu min. škol. a národ. osv. Dr. I. Dérerovi, taktiež pán vlád. radca Fr.
Písecký prípis. Z 9.XII.1933, č.1442/33 ďakuje za telegraf. (prejav) pozdrav, ako aj za
zprávu o priebehu konferencie. Pán osob. tajom. min. škol. a národ. osvety Pluhař žiada, aby
tun. úrad tlumočil vďaku pána ministra za takto prejavenú pozornosť. - Pán krajinský
prezident J. Orzságh, prípisom z 9.XII.33 ďakuje za obdržaný telegram doposlaný mu z
30.XI.1933. Za vyslovenú a preukázanú pozornosť v telegrame obsaženú úprimne ďakuje.
Na tunajšej škole bolo tiež založené „Rodičovské sdruženie.“ Jeho činnosť v škol. r.
1933 – 34 je nasledovná: Učiteľským sborom boly poriadané poučné prednášky a okrem
toho boly zahrané lútkové divadielka pre deti. Tie riadil M. Petrucha, V. Petruchová spolu s
jednateľkou rodič. sdruženia pí. M. Staňkovou. Toto bábkové divadlo bolo detmi aj
dospelými hojne navštevované. (Bábkové divadlo prepožičala pí. Staňková).
84. narodeniny pána prezidenta Dr. T. G. Masaryka boly na tunajšej škole dôstojne
zasvätené. Program oslavy bol tento:
1. Hymna.
2. Tatíček Masaryk (recit.)
3. Masarykovej kolíske.
4. Prezidentovi.

5. Prednáška spr. školy M. Petruchu,
6. Pieseň: „Teče voda teče … .“
7. Pozdrav k narodeninám.
8. Pieseň „Hej, Slováci.“

Dňa 4. mája bolo dôstojným spôsobom zasvätené 15té výročie tragickej smrti Dr. M.
R. Štefánika školskou slávnosťou.
Dňa 10. mája zadržaná bola slávnosť sviatku Matiek, ktorej sa zúčastnily matky
tunajších dietok. Pan školský inšpektor K. Treský úradne navštívil tun. školu dňa 14. a 15.
mája 1934. Počas návštevy prezrel všetky úradné knihy, ako i písomné práce a výkresy
žiakov.
S výsledkom školskej práce počas škol. roku 1933 – 34 bol spokojný až na výpoc. učiteľa
Ebergényiho.
Opätovne navštívil tunajšiu školu s riaditeľom Štát. detského domova z Rim. Soboty dr.
Fürchtgottom dňa 11. júna 1934.
Účeľ tejto návštevy riaditeľa Fürchtgotta bol, zistil v akých pomeroch žijú chovanci z
detského domova umiestnené u tunajších občanov.
Školský rok 1933/34 bol ukončený dňa 28. júna 33̅4 rozdaním školských zpráv
žiakom a žiactvo bolo poučené, ako sa majú cez školské prázdniny chovať.

Štvrtá voľba
pána prezidenta Čsl. republiky.
Dňa 24. mája t. r. konala sa v pamätnom Vladislavskom sále pražského hradu štvrtá voľba
prezidenta Československej republiky. Bol ním zvolený opäť najlepší a najzaslúžnejší muž
tohto štátu,

Tomáš G. Masaryk.
Vladislavský sál – táto významná staviteľská a historická pamiatka z doby českých kráľov,
stala sa javišťom voľby hlavy slobodného štátu.
Tri dlhé storočia bol Vladislavský sál panovníkmi z rodu habsburgského odsúdený k
opustenosti. Habsburgovia sa mstili na ňom, že býval strediskom odporu českých pánov
proti jarmu Habsburgov. Po troch storočiach ožil k novej sláve a k novému významu.
Schôdza vo Vladislavskom sále bola zahájená predsedom poslaneckej snemovne
Staňkom a miestopredsedom Stivínom. Po hlasovaní bol zvolený Tomáš Garique Masaryk
327 hlasmi. V sále sa strhlo nadšené volanie na slávu, na niekoľko minút zmizla
spoločenská zdržanlivosť, záplava nadšenia pretrhla všetky hrádze. Po tejto radostnej chvíli
odobral sa ministerský predseda Malypetr k pánu prezidentovi s listom, v ktorom stojí:
Národné shromaždenie republiky československej vykonávajúc právo a povinnosť, ktoré
mu ukladá ústava republiky, volilo dňa 24. mája roku 1934 Vás prezidentom republiky v tej
dobrej viere, že budete šetriť zákonov a úrad svoj svedomite vykonávať, že budete dbať
blaha ľudu i štátu a odvracať od neho škody a nebezpečenstvá.
V sprievode objavuje sa vznešene a dôstojne ten, ktorý až do dnešného dňa bol
prezidentom a je ním opäť od dnešného dňa T. G. Masaryk v priamom postoji stojí pred
stolkom na ktorom leží ústavná listina. Stojí priamo pod štítom s iniciálkou W, pod štítom

českého kráľa. Bol uvítaný búrlivým potleskom členov Národného shromaždenia, všetci na
galerii povstali a vzrušene tlieskali. Hostia sa už neposadili a pozorne sledovali ďalší
slávnostný priebeh. Predseda Staněk oznamuje pánu prezidentovi jeho zvolenie a spomína
toho, že v tejto sieni kedysi českí stavovia holdovali panovníkovi cudzej krve, dnes však po
prvý raz v tejto sieni bol zástupci ľudu zvolený muž z vlastnej krve národa. Nato predseda
Stanek vyzýva prezidenta Masaryka, aby složil predpísaný sľub. Prezident republiky počúva
preslovu, je poloobrátený k predsedníckemu stolku a kľudne sa obracia tvárou k tribunám.
Vkladá pravicu na ústavnú listinu a zvučným podmanivým hlasom prehlasuje: Sľubujem na
svoju česť a svedomie, že budem dbať blaha republiky i ľudu a šetriť ústavných a iných
zákonov. Predseda parlamentu Staněk blahopraje menom celého Národného shromaždenia a
celého národa prevoláva slávu opakovanú všetkými prítomnými. Prezident republiky
prijíma hold poslancov a v sprievode predsedu Národného shromaždenia a predsedu vlády
zvolna odchádza do starej snemovnej siene.
Školský inšpektorát v Novom Meste n,/V. Ako i učiteľstvo a žiactvo celého
školského obvodu praje p. prezidentovi T. G. Masarykovi, aby ešte cez dlhú dobu spravoval
našu Československú republiku tak, ako dosiaľ.
Dňa 19. júna 1934 bol doručený p. škol. inšpektorovi prípis tohto obsahu z kancelárie
prezidenta Republiky:
„Ďakujem za blahoželanie k môjmu opätovnému zvoleniu prezidentom republiky.
V Prahe, v máji 1934. T.G. Masaryk, v.r.

Školský rok 1934 – 35.
Školský rok 1934 – 35 započal sa dňom 3. sept. t. r. v štyroch triedach s dvoma učebňami. V
tomto škol. roku vyučujú tie isté učiteľ. sily ako v minulom škol. roku, až na výpom. uč.
Ebergényiho. Na jeho miesto bol ref. mšo v Bratislave ustanovený (vý) uč. čakateľ Gustáv
Majtás, pochádzajúci z Ľubiny. Učiteľský ústav navštevoval v Banskej Štiavnici, kde i
maturoval. Služebné učiteľské miesto na tun. škole nastúpil dňa 1.septembra t. r.
Rozdelenie žiactva dľa ročníkov je nasledovné:
I. tr. (2. šk. roč.) 20 chl. + 17 diev., spolu 37 žiakov, vyuč. Petrucha
II. tr. (3. šk. roč.) 20 chl. + 12 diev., spolu 32 žiakov, vyuč. Petruchová
III. tr. (4 - 5 šk. roč) 36 chl. + 32 diev. - // - 68 - // - , - // - Majtásová
IV. tr. (6 - 8 šk. roč.) 20 chl.+ 23 diev., - // - 43 - // - , - // - G. Majtás
Náboženské vyznanie žiakov:
I. tr. 27 ev. a. v., 8 rím. kat., 1 žid, 1 bezvyznania
II. tr. 27 - // -, 4 , - // 0 - // -, 1
- // III. tr. 54 - // -, 13, - // 0 - // -, 0
- // , 1 refor.
IV. tr. 39 - // -, 3 , - // 0 - // -, 1
- // ,0
V útorok večer dňa 9. októbra 1934 sa rozletela svetom úžasná zpráva, že v Marseille
zavraždili veľkého juhoslovanského kráľa – sjednotiteľa Alexandra, keď práve vystúpil na
pohostinnú pôdu spojeneckej Francie a bol s búrlivým nadšením uvítaný, pri čom bol i jeho
sprievodca, slávny francúzsky štátnik, minister zahraničia Barthou zabitý. Pohreb
francúzskeho štátnika konal sa dňa 13. októbra 934. Pohreb juhoslovanského kráľa –
sjednotiteľa Alexandra I., verného priateľa nášho štátu a národa a statočného upevňovateľa
evropského mieru, konal sa dňa 18. októbra 1934. V ten deň boly učinené na všetkých

školách prejavy o jeho živote, práci o veľkom jeho význame i nehynúcich zásluhách, ktoré
získal. Po prejavoch bolo vyučovanie skončené. Na verejných budovách vlály smútočné
zástavy.
Slovenskom a celou našou republikou rozniesla sa trúchlivá zvesť, že prednosta
referátu min. škol. a národ. osv., vládny radca pán Ferdinand Písecký dňa 25. októbra 1934
po krátkej chorobe dokonal, nečakane vo veku 55 rokov svojho neúnavného činného a
zaslúžilého života. Zvečnelý čo prednosta Ref. min. škol. a národ. osv. zaslúžil sa o
vybudovanie slovenského školstva na Slovensku. Jeho vykonané dielo zostane zvečnelé v
dejinách vybudovania slovenského školstva, v našej vlasti, v Republike česko-slovenskej.
Pán školský inšpektor K. Treský za tunajší školský obvod menom svojim, učiteľstva a
všetkého žiactva položil na rakev zvečnelého veniec, z toho Štefánikovho kraja, ktorýžto
kraj zvečnelý tak veľmi miloval a ku ktorému kraju mal vzťah čo horlivý pracovník za
oslobodenie nášho národa po boku nášho už zvečnelého hrdinu Dr. M. R. Štefánika. Učiteľstvo vysoko si cení ním vykonanú prácu na národa roli dedičnej a zachová
zvečnelého vo vďačnej pamäti.
Na tunajšej štátnej škole bol zasvätený sviatok 28. október s nasledujúcim programom: 1.)
Hymna. 2.) oj, Slovensko! 3.) Vysoko naša zástava vlaje. 4.) Otčina moja. 5.) Prednáška uč.
G. Majtása. 6.) Pieseň: „Bože, čos ráčil slov. ľudu. 8.) Hoj, otcovia! 9.) Na ďalšiu púť. 10.)
Na úsvite. 11.) Pieseň: Kto si rodom Slovák. 12.) Októbrová. 13.) Ja som šuhaj. 14.)
Spievanky o slobodnom lete. 15.) Búrou stonú hory. 16.) Nová doba svitla. 17.) Reč Pavla
Myjavského k spolužiakom. 18.) Ó, rode prápor vztýč! ( vztýčenie vlajky). 19.) Prísaha
žiakov ku štátnej vlajke. 20.) Pieseň „Hej Slováci!“
Žiactvo tunajšej školy zúčastnilo sa v tento deň služieb božích a večer i verejnej oslavy. Na
tejto oslave žiactvo našej školy recitovalo príležitostné básne.

Dr. T. G. Masaryk
1850 – 7.III. - 1935.
Prezident našej republiky T. G. Masaryk dožil sa dňa 7. marca 1935 osemdesiatpäť
rokov svojho života. Jubileum to sa nám javí ako fakt významu dejinného, národného a
štátneho, europského i svetového, u ktorého sme povinni sa zastaviť. Historické obdobie 85
rokov života prezidentovho bude treba hodnotiť s oboch jeho strán objektívnej i
subjektívnej, vecnej i osobnej. Objektívne je táto éra od prezidentovho narodenia až do doby
dnešnej obdobím najväčších prevratov ľudských dejín hospodárskych i politických,
technických a sociálnych. Úžasný vývoj strojovej techniky viedol v druhej polovici 19.
storočia k prevratom na poli hospodárskom, vývoj vedy a školstva k povzneseniu
vzdelanostnej úrovne ľudu, prebudenie a uvedomenie národov k bojom o sjednotenie,
slobodu a samostatnosť o príprave revolúcií politických a sociálnych. Svetová vojna sa stala
svetovou revolúciou. Zrútili sa najmocnejšie stáročné monarchie svetové a s nimi toľko ich
atributov, starého feudálneho absolutizmu. Vo svetovej krízi hospodárskej sa prepadajú
ďalšie, životaneschopné sústavy a tradície. Toto objektívne dejstvo vývoja europského
nemožno oddeľovať od subjektívneho hodnotenia vývoja prezidentovho. Osobný život
prezidentov je daný konšteláciou všetkých týchto objektívnych dát, z ktorých evokoval
svoje vedecké thézie a svoje intuície a inšpirácie politika a štátnika.
Syn z robotníckej rodiny, univerzitný profesor, ktorý hovoril k celým generáciam
akademickej mládeže, duchovný a mravný učiteľ a organizátor národa a keď sa naplnila

doba, vo veku 65 rokov, vodca revolúcie najčestnejšej, ktorá od nikoho cudzieho nevzala
grajciara. Priekopník humanity, ale proti násiliu vojny, veliteľ armády, jedinečný vodca
legionárskeho bratstva. Prvý prezident štátu vybudovaného úžasnými silami všetkého
národa v časoch najzúfalejších z rozvratov, trosiek a požiarov válek v strednej Evrope – a
teraz demokratický jeho spolubudovateľ v časoch najväčšieho hospodárskeho zmätku
svetových dejín – aká je to gradácia faktorov v životnom diele tejto osobnosti, ktorej
sugestívna sila presvedčenia a viery vyžaruje dnes s výšky 85. rokov do ďalšej budúcnosti.
Program
školskej slávnosti 85. narodenín pána prezidenta Dr. T. G. Masaryka na štát. ľudovej škole v
Krajnom.
1. Hymna
2. Recit.: Tatíček Masaryk (85. narod.)
3. K 7. marcu.
4. Prianie k narodeninám.
5. Tatíčkovi prezidentovi.

12. Kto za pravdu horí. (Dvojhl.)
13. Pozdrav tatíčkovi.
14. Preslov uč. Majtásovej.
15. Drahým rukám.
16. K 7. marcu.

6. Prednáška spr. školy.
7. Pieseň „Či znáte muža...?“
8. K Tvojim narodeninám.
9. Nášmu tatíčkovi.
10. Tatíčkovi Masarykovi
11. K tatíčkovi.

17. Tatíčkovi
18. Môj pozdrav.
19. K narodeninám prez.
20. Osloboditeľovi.
21. Hej, Slováci. (dvojhl.)

K 85. narodeninám pána prezidenta Čsl. republiky Dr. T.G. Masaryka zaslalo žiactvo štátnej
ľudovej školy v Krajnom blahoprajný prípis. V záhlaví blahoprajného prípisu bol žiakmi IV.
tr. nakreslený za dozoru tr. uč. G. Majtása znak Slovenska a po stranách vyzdobený
národným ornamentom. Slová v blahoprajnom prípise boly:
Tatíčko náš drahý,
nech sa Ti vyplnia tvojho srdca snahy!
To Ti prajú žiaci štát. ľud. školy v Krajnom.
V mene všetkých žiakov sa podpísali najlepší žiaci IV. tr. Pavel Turan z Vápeniek a Zuzana
Tomková z Krajného.
Podobne i učiteľský sbor tunajšej štát. ľud. školy k 85. narodeninám pána prezidenta prialo
všetko najlepšie, aby ho Boh živil ešte mnoho rokov v dobrom zdraví.
Kancelária p. prezidenta Republiky doposlala škol. inšpektorátu v Novom Meste n./V. Zo
dňa 17.V.1935 čís. H./n 138/935 prípis tohto znenia: „Školskému inšpektorátu v Novom
Meste n./V. Kancelář prezidenta republiky Vám sdeľuje, že odevzdala panu prezidentovi
blahopřejné projevy učitelstva a jednotlivých škol Vašeho školského obvodu, které jste
zaslal panu prezidentovi k jeho 85. narodeninám.
Vaše hromadná obsahem i formou pěkně vypravená vzpomínka pana prezidenta potešila. Pri
její vnejší výzdobě přišli k platnosti stejně lokální motivy, jako slovenský ornament a jeho
živé barvy. Vynalézavost dětí vedená zkušenou rukou učitelovou, se nezastavila ani před
těžšími úkoly kreslířskými. A na co nestačila, to pomohlo doplniti úpřimně, láskou a cítěním
oživené slovo.
K příkazu pana prezidenta Vás žádame, abyste tlumočil jeho úpřimné poděkování

všemu učitelstvu a žiactvu svého učitelského obvodu za tyto milé důkazy oddanosti a za
všechny projevy blahopřejné, na nichž si tolik dali záležeti.
Za kancelář prezidenta republiky. Dr. Sámal, v.r.“
Dňa 4. mája bola vo všetkých triedach tunajšej školy v prvých hodinách vyučovacích
spomenutá pamiatka tragicky zahynuvšieho slovenského bohatiera Dr. M.R. Štefánika.
Úradnú prehliadku školy previedol pán školský inšpektor K. Treský, dňa 24. mája
1935.
Dňa 14. júna 1935 bolo žiactvo tunajšej školy na škol. výlete. I. a II. tr. bola v
Bratislave, III. a IV. tr. v Trenčíne. Po príchode do Bratislavy žiaci z nádražia sa išli podívať
na Dunaj, kde bola čulá premávka. Toho dňa previezli sa žiaci za dozoru uč. Na lodi hore
Dunajom do Devína, kde si obzreli pozostatky pamätného hradu Devína. Z hradu bol
prekrásny pohľad na územie Rakúska. Po prehliadke zrúcanín Devína a jeho okolia odobrali
sa žiaci a učiteľstvo do prístavu, kde nasadli na loď a vrátili sa zpäť do Bratislavy. Img 626
Po príchode z Devína žiaci prezreli mesto, kde ich pozornosť upútal tiež pamätný hrad,
vypínajúci sa nad mestom. Videli tiež SND, Michalskú bránu, Ymcu, Ywcu, v ktorej
nocovali, ďalej Komenského univerzitu a iné početné školy, ako i referát mšano. Obzretá
bola i budova krajinského úradu, štát. nemocnica, ev. theologia. Žiakov upútal tiež veľký
ruch hlavného mesta, ako i premávka na električkách.
Druhého dňa prezreli si Petržalku a bratislavský prístav. Po tejto prehliadke previezli sa
loďou cez Dunaj a od prístavu cestovali do mesta, kde si obzreli niektoré veľké obchody
ako „Teta“ a iné. Prezreli si i Zemedelské múzeum, v ktorom sú uložené rôzne starobylé
veci a technické vynálezy. Z múzea sa poberali k nádražiu, cestou vidiac aj bratislavskú
tržnicu.
Cestou z Bratislavy obzerali si i vinorodný kraj, Račiždorf, Sv. Ján, Pezinok, Modru, v
ktorej videli z vlaku budovu Masarykovho učiteľského ústavu. Od Bratislavy až do Piešťan
žiaci si veľmi všímali okolia. Cestou na výlet do Trenčína, žiaci si obzreli tiež Nové Mesto
n/V. a dôležité budovy: Štefánikovo reál. gymnázium, hospodársku školu, štát. ľud. školu,
mestský park so sochou J. M. Hurbana. Cestou z Nového Mesta n/V. do Trenčína žiaci
videli Váh v svojej kráse s pltníkmi. V diaľke videli pozostatky hradu Beckova; pri tejto
príležitosti bola spomenutá jeho minulosť. V Trenčíne obzreli si park a odišli na hrad, kde
ich upútala studňa vykopaná v skale. Z rozhľadne bol krásny pohľad na celé Považie. Po
prehliadke hradu si žiaci obzreli mesto a mestské múzeum. Žiactvo si odnieslo bohaté
poznatkyz doby vykopávok a cechovníctva. Cestou mestom obzreli tiež budovu krajského
súdu, nemocnicu a veľa iných budov. Výlet zanechal u žiakov hlboký dojem.
Školský rok 1934/35 sa zakončil dňa 28.júna rozdaním školských zpráv a poučením
žiactva, ako sa má cez prázdniny chovať.

Školský rok 1935 - 36
započal sa dňa 2. septembra 1935. Tohoto roku sa začalo vyučovať v štyroch provizorných
učebniach. Učebne sú roztrúsené po celej dedine.
I. tr. je umiestnená v dome Potravného družstva, čís. 63. II. tr. a IV. tr. v Bielkovom dome a
III. tr. v budove ev. a. v. ľud. školy.

Rozdelenie žiactva dľa ročníkov a triedni učitelia:
I. tr. (1.škol. roč.) 22 chl. + 22 dievč. = 44 žiakov. G. Majtáz.
II. tr. (3.škol. roč.) 22 chl. + 17 dievč. = 39 - // - M. Petrucha.
III. tr. (4-5 šk. roč.) 41 chl. + 29 dievč. = 70 - // - V. Petruchová.
IV. tr. (6-8 šk. roč.) 19 chl. + 20 dievč. = 39 - // - E. Majtásová
Náboženské vyznanie žiakov:
I. tr. 25 ev. a. v., 17 rím. kat., 1 žid,
1 bez vyznania
II. tr. 31 - // - , 7
- // , 1 - // -,
III. tr. 54 - // - , 14 - // - , 0
,1 ref., 1
- // IV. tr. 35 - // - , 4
- // ,
Dňa 22. októbra t. r. bola v obci Krajné otvorená tak dávno očakávaná I. tr. štát. mešť. školy.
Následkom zriadenia štát. mešť. školy bolo žiactvo štát. ľud. školy najvyšších ročníkov 6.-8.
presunuté do I. tr. mešť. školy. III. tr. štát. ľud. školy pre veľký počet žiactva bola rozdelená
na 2 triedy
Po presune najvyšších škol. ročníkov je stav žiactva štát. ľud. školy tento:
I. tr. (1. škol. roč.) 22 chl. + 20 dievč. = 42 žiakov.
II. tr. (3. škol. roč.) 21 chl. + 17 - // - = 38 - // III. tr. (4. škol. roč.) 17 chl. + 10 - // - = 27 - // V. Petruchová.
IV. tr. (5. škol. roč.) 24 chl. + 18 - // - = 39 - // E. Majtásová

22.X.1935.
Novozriadená meštianska škola v Krajnom pri Myjave.
V Krajnom pri Myjave bola otvorená nedávno prvá trieda štát. meštianskej Školy.
Vyučuje sa v najkrajšej provizornej miestnosti ľud. školy, ktorú ochotne prepustil M.
Petrucha, správca školy. Ná slávnostné otvorenie tejto školy prišli zástupcovia obce,
cirkve, učitelia, početní občania, žiaci a prišiel i pán škol. inšpektor K. Treský, ktorý bol
slávnostným rečníkom. Pripomenul časy predprevratové, keď naši otročitelia nám

nedopriali, aby sme sa mohli vzdelávať v materinskej reči slovenskej. Zdôraznil, že Krajné
patrí medzi tie obce, ktoré si meštianku zaslúžilo, lebo i počas maďarskej perzekúcie
zostalo rodu verné. Vyzdvihol veľký význam meštianskej školy pre Krajné a okolie.
Vyhlásil, že za správcu tejto školy bol vymenovaný tunajší rodák S. Matyáš, čo prítomné
obecenstvo vzalo s radosťou na vedomie. Vyhlásil, že tu spomenutý správca ako spr. št.
ľud. školy v Krajnom-Prehôrke pracoval í s ostatnými kolegami o zriadenie tejto
meštianskej školy pri porozumení i podpore občianstva, ako i významných činiteľov mimo
obce Krajné, ktorí ochotne a usilovne túto vec podporovali. Spomenul, že Krajné i pred
prevratom malo dobrých vodcov z radov učiteľských i duchovných, ktorí vychovali ľud v
duchu národnom, slovenskom. Boli to Zatkalíkovci, Michal a jeho syn Žigmund. Z
duchovných národných pracovníkov bol to nám vždy milý, dôstojný pán prof. Michal
Bodický, býv. dekan teologickej fakulty v Bratislave, ktorý je teraz na zaslúženom
odpočinku.
Pán inšp. K. Treský bol tiež spolupracovníkom spomenutých za národ slovenský,
nehanbil sa za svoju materinskú reč, ani za halenu svojho slovenského ľudu, s ktorým cítil
za maďarského útisku, keď pôsobil ako evanjelický učiteľ na blízkej Podkylave a zachoval
lásku k svojmu ľudu až dosiaľ.
Jeho zásluhou je, že školstvo v našom okrese od prevratu krásne vzrástlo. On cíti s
nami, lebo tento kraj dobre pozná a vie, že táto meštianska škola je tu veľmi potrebná a
bude nášmu ľudu veľkým dobrodením.
Ľud tento stál vždy na stráži i v minulosti hájil svoje národné právaj i počas verejnosti známych - krutých volieb vrbovských za maďarskej perzekúcie.
I štátna školská správa ocenila a pochopila potrebu spomenutej školy tohto kraja,
keď uznala, že obec Krajné si toho zasluhuje, aby mala meštiansku školu, aby i dietky
tohto kraja, ktorý je pomerne dosť chudobný, mohly sa vzdelávať v tejto škole.
Ľud náš i z okolitých obcí je veľmi povďačný všetkým tým pracovníkom, ktorí za
zriadenie tejto tejto mešt. školy pracovali a pričinili sa, aby táto bola uskutočnená.
(prepis z vloženého výstrižku novín).

Poneváč nie je dosiaľ riadna škol. budova, prepustila spr. štát. ľud. školy najkrajšiu
učebňu v Ev. a. v. ľud. škole. III. tr. štát. ľud. školy sa presťahovala na Bielkov dom a IV. tr.
striedala s I. tr. v dome Potravného družstva. V Bielkovom dome však II. a III. tr. mala
veľké ťažkosti. Nebolo kachieľ, vešiakov ani v jednej ani v druhej triede. Ešte v mesiaci
novembri sa nekúrilo, hoci boly už mrazy a veľmi chladné, mrazivé dni. V III. tr. prvý raz sa
začalo kúriť 6. novembra a v II. tr. až 11. novembra. Správa školy žiadala kachle a vešiaky
od obce ešte v mesiaci septembri, ale všetko bolo márne.
Pre veľký počet žiakov v mešť. škole nebola možná výučba v jednej triede, preto bolo treba
obstarať ešte jednu triedu. Tak sa stalo, že mešť. škola bola umiestnená v Bielkovom dome
v obidvoch triedach, III. tr. ľud. školy sa opäť sťahovala do Ev. ľud. školy, II. tr. prešla do
novej učebne v Knapovom dome. Ale ešte ani to nestačilo. Pavel Pakány starosta, urobil
obci ešte väčšiu starosť tým, že vysťahoval z družstevného domu čís. 63, ktorý mala obec v
prenájme až do tej doby, kým sa nová budova postaví, I. tr. štát. ľud. školy do Gavurovho
domu a kabinet, kde boly uložené učebné pomôcky nešetrne vysťahoval i s Jurajom
Plesníkom z Podvrchu, čím mnohé boly poškodené. Tak v Gavurovom dome sa striedajú I.
tr. so IV. tr. V Bielkovom dome opäť miestnosti pre veľký počet žiactva mešť. školy
nevyhovujú. Riaditeľstvo mešť. školy sa rozhodlo opäť umiestiť jednu triedu v Ev. ľud.
škole, menší počet ostal v Bielkovom dome. Obec zadovážila nové lavice a od 1.I.1936 III.
tr. štát. ľud. školy opäť sa presťahovala do Bielkovho domu, I. tr. s II. tr. sú umiestnené v

Knapovom dome a IV. tr. v Gavurovom dome. V nových provizorných učebniach (sú) v
Knapovom dome sú veľké nedostatky. Starosta nezadovážil spr. školy žiadané potrebné
skrine a vešiaky a nedal ani navoziť dreva, takže školník prenáša drevo v mechu od Gavoru.
Učebne v Knapovom dome poneváč boly v rýchlosti pripravené, ohrožujú žiakov i učiteľov
na zdraví tým, že sú vlhké a pri nedostatočnom kúrení so stien tečie a pociťuje sa zápach
vápna a vyparujúcej sa malty.
Oslava štátneho sviatku dňa 28. októbra 1935 na štát. ľud. škole v Krajnom bola spoločná s
mešť. školou a Ev. ľud. školou.
Program.
1.Hymna. Recitácia: „Ó rode prápor vztýč!“ Prísaha (sborová recitácia). Pieseň: Kto za
pravdu horí.
2. Slávime (divadielko). Nacvičila uč. V. Petruchová, žiakov IV. a V. tr. 3. Preslov žiaka. (K.
Markovič). 4. Malý človek, malý um. 5. V tento deň. 6. Slovák som. 7. Rodná zem.
8. Materinská reč. 9. Láska k domovine. 10. Prednáška (uč. Majtásová). 11. Vysoko naša
zástava vlaje. 12. V toku časov. 13. Slovenčina moja. 14. Na dedine. 15. Mládeži. 16. Oj
Slovensko. 17. Báj o šípkovej Ruženke. 18. Hej Slováci.

Prezident Masaryk odchádza – jeho program zostáva.
Od vzniku našej republiky nezažili sme tak vzrušujúcej a dojemnej udalosti v
dejinách nášho národa a štátu jakou bolo odstúpenie Masaryka Osloboditeľa z úradu
prezidenta republiky dňa 14. decembra 1935.
1 rokov pracoval Masaryk pre republiku, 17 rokov jeho oči láskyplne a ostažite bdely nad
osudom národa československého. 17 rokov stál v čele štátu filozof, ktorý viedol národ po
ceste svetla, ktorý zaslúžil sa o štát, o vlasť, o národ, o demokraciu, o pravdu, o ľudskosť a
spravedlnosť. Odišiel z úradu prezidentského, ale v srdciach miliónov verných Čechov a
Slovákov zostane navždy prezidentom Osloboditeľom, zostane najvyššou autoritou
československej demokracie, duchovným vodcom, ktorého idei po veky budú svietiť
našemu národu na ceste za ideály dobra, pravdy, spravedlnosti a lásky. Už pred válkou bol
Masaryk živým svedomím našeho národa, hlásateľom najčistších duchovných hodnôt,
neumdlévajúcim a statočným bojovníkom za pravdu, právo a spravedlnosť. Neporazila ho
zlosť alebo nevďak, pracoval stále usilovnejšie a dopomôhol nášmu národu k mohutnému
kultúrnemu rozmachu našich národných síl. Vo svetovej vojne stal sa nášmu národu
skutočným mesiášom, ktorý obnovil našu samostatnosť a získal nášmu národu dôveru
najkultúrnejších národov sveta. Teraz dokončil svoje hlavné životné dielo, ktoré naveky
zanechá zlaté brázdy v dejinách našeho národa i ľudstva. Odchádza do súkromia s odkazom:
„Dá – li Bůh, budu se na vás ješte trochu dívati, jak to vedete.“
Z plného srdca si prajeme, aby ešte po mnoho rokov bol svedkom toho, jak republika
naplňuje jeho ideály, jak všetko vzrastá a kvitne zo semena, ktoré on zasial.
Zabolelo nás srdce, keď sme počuli smutnú zprávu o odchode prvého prezidenta,
naše oči sa však rozjasnily a srdcia sa naplnily novými nádejami pri zpráve , že prezidentom
bol zvolený minister Eduard Beneš, ktorého Masaryk predstaviteľom vlády a Národného
zhromaždenia doporučil za svojho nástupcu. Masaryk a Beneš, tie dve mená v celom
kultúrnom svete znamenajú neoceniteľné mravné bohatstvo pre náš národ a štát, sú pre náš
národ najlepšou mravnou legitimáciou v kultúrnej cudzine.

V dejinách našieho boja za slobodu meno Benešovo je hned za menom
Masarykovým. „Bez Beneša bychom republiku neměli“, riekol sám Masaryk, ktorý má
najväčšie právo na to, aby hodnotil Benešovu prácu za hranicami. Od vzniku našej
republiky viedol terajší nový prezident kormidlo našej zahraničnej politiky vždy tak, že
všade hájil myšlienku mieru, demokracie a humanity. Zásluhou Benešovou našla naša mladá
republika za hranicami mocných spojencov, ktorí zaručujú nám bezpečnosť proti každému,
kto by chcel ohrožovať našu ťažko vydobytú slobodu. Získal nám verné spojenectvo
Francie, Ruska, Juhoslávie, Rumunska a dobré a srdečné priateľstvo väčšiny evroupských
štátov. Veľká väčšina členov Národného shromaždenia dobre si uvedomila jak ohromnú
mravnú hodnotu znamená doporučenie prezidenta Masaryka a rozhodla sa pre najlepšieho
Masarykovho žiaka a spolupracovníka, pre vynikajúceho sociologa, štátnika a diplomata
dra. Euduarda Beneša.
Dosavádne životné dielo nového prezidenta je bezpečnou zárukou, že republika bude
s najvyššieho miesta vedená v duchu demokracie, humanity a sociálnej spravedlnosti, že
nový prezident bude pamätlivý slov Masarykových, že štáty sa udržujú tými ideály, z
ktorých sa zrodily. 18. december 1935 je pre nás velikým dňom viery a nádeje vo víťazstvo
ideálov Masarykových, lebo v sídle bývalých českých kráľov osudy našeho národa bude
strážiť muž, ktorému Masaryk vždy dôveroval.
Prípis pána prezidenta Dra. T.G. Masaryka.
Školský inšpektorát v Novom Meste n./V. Z príležitosti odchodu z činnej služby pána
Dra. T.G. Masaryka telegrafične dňa 17.XII.1935 číslom 3611/35 pozdravil p. prezidenta.
Na tento telegram škol. inšp. obdržal prípis dňa 19. februára 1936 tohto znenia:
„Ďakujem srdečne za Váš pozdravný prejav a milé želanie, vyslovené mi po mojom
odstúpení z úradu prezidentského.
T.G. Masaryk v.r. Lány, v januári 1936.
Program
oslavy 86. narodenín p. prezidenta Osloboditeľa T.G. Masaryka, poriadanej dňa 7. marca
1936 všetkými miestnymi školami v Krajnom.
1. Hymna. 2. Pozdrav p. prezidenta (sbor. prednes) 3. K 7. marcu. 4. Drahým rukám.
5. Reč k žiakom. 6. Tatíčkovi Masarykovi. 7. Nášmu tatíčkovi. 8. Prídi ty šuhajko
(dvojhlas). 9. Pri Prešporku na Dunaji. (dvojhl.) 10. K narodeninám prezidentovým. 11. K 7.
marcu. 12. Tatíčkovi. 13. Gratulanti (scéna žiakov štát. školy). 14. Slávnostná reč. (uč. V.
Petruchová). 15. Kto za pravdu horí. (Dvojhlas). 16. Cviky s venčekami. 17. Dáma a kraj.
18. Hold pánu prezidentovi. (Scéna). 19. Hej, Slováci!
Program
oslavy dňa 4. mája 1936 trag. zahynuvšieho Dr. M.R. Štefánika. 1. Hymna. 2. Báseň:
„Štefánik.“ 3. Na Bradle. 4. Pieseň „Keby som bol vtáčkom.“ 5. Štefánikovi. 6. Preslov uč.
H. Holubovej. 8. Hymna Čsl. légií. 9. Štefánikova matka. (Výstup žiakov 4. škol. roč.). 10.
Odkaz do Paríža. (Báseň). 11. Prečo si otecko utiera oči. (Výstup žiakov 5. škol. roč.) 12.
Pieseň o Štefánikovi. 13. Sborová recitácia. 14. Kto za pravdu horí.
Oslava 52. narodenín prezidenta Dr. E. Beneša poriadaná miestnou osvetovou komisiou v
Krajnom, spolu so školami, úradmi, konala sa dňa 28. mája 1936.

Program.
I. Bohoslužby v ev. a. v. chráme o 9. hod. (Kázal p. farár M. Kolény).
II. Slávnosť na dvore Potravného družstva o 10 30 hod.
1. Hymna. 2. „Traja sokoli.“ 3. „Po boku múdreho kmeťa,“ Šebelová z ev. školy. 4.
„Hoj vlasť moja“, spev žiakov z mešť. školy. 5. Reč p. kaplán Št. Chvostek. 6. „Kto za
pravdu horí.“ 7. Recitácie: „Sme deti republiky.“ „Sláva tebe.“ „Hoj, zem drahá.“ 8.
„Prezidentovi“ recitovala Konečníková zo št. ľud. školy Krajné – Žadovica. 9. Hej Slováci.
(Spoločný spev.)
Poďakujúci prípis prezidenta republiky Čsl. za blahoželanie. Č.j. 895/36.
„Pán prezident Čsl. Republiky Dr. E. Beneš prípisom č. H/44/4.35 zo dňa 18.III.1936
prostredníctvom kancelárie doposlal škol. inšp. V Novom Meste n./V. Doporučený prípis
tohto znenia: „Dr. Eduard Beneš ďakuje srdečne za blahoželanie, vyjadrené z príležitosti
jeho zvolenia prezidentom republiky.

Stromková slávnosť
konaná v Krajnom dňa 19. apríla 1936.
Program:
1. Sraz obecenstva, hasičstva, žiactva pred hasičskou strážnicou o poldruhej hodine. 2.
Sprievod do sále Potravného družstva. 3. Zahájenie a prečítanie (programu) prejavu
krajinského prezidenta (M. Kolény, ev. farár.) 4. Recitácia žiactva: a. Lipa (Bórik). Naša
jabloň. (Šebelová). Vtáčiky naše. (Tomková). 5. Slávnostnú reč mal J. Bareš, riad. hospod.
školy z Nového Mesta n./V. V prednáške bol kladený dôraz: „Saďme stromy užitočné aj
okrasné, saďme stromy správne a ošetrujme ich, neničme stromy!“ 6. Recitácia: „Do poľa.“
(Kochánková). 7. Stav sedliacky. (V. Kolény). 8. Stromy. (Tomancová). Sľub žiactva
stromom. (Sborová recitácia). 9. Sprievod zo sále k strážnici. 10. Sadenie stromkov.
Zasadené boly dve lipky novoreguľovaného potoka pri strážnici. 11. Sľub žiactva. 12.
Hymna.
Účasť obecenstva bola veľká. Slávnosť mala výchovný význam jak pre mládež, tak i
pre dospelých. Poriadateľstvo prevzala miestna osvetová komisia. Spolupôsobily všetky
miestne školy, obecný a farský úrad ako i miestna ovocinárska jednota. Školy prispely
recitáciami.
Prípis kancelárie prezidenta Republiky.
Škol. inšp. v Novom Meste n./V. z príležitosti 52. narodenín pozdravil pána prezidenta
republiky Čsl. Dra. E. Beneša. K rukám škol. inšpektora doručený bol doporučený prípis
kancelárie prezidenta Republiky č. H 23/36 n./29. Z 15.VII.1936 tohto znenia: „ Prezident
republiky ďakuje srdečne za blahoželanie k narodeninám. V Prahe, v júni 1936“.
Úradnú návštevu na tunajšej škole vykonal pán škol. inšp. K. Treský dňa 22. októbra
1935 a 12. februára 1936.
Školský rok 1935/36 bol zakončený dňa 27. júna 1936. V tento deň boly žiakom
vydané školské zprávy.

Školský rok 1936/37 započal sa dňa 1.IX.37.
Vyučovalo sa v štyroch provizorných miestnostiach.
Zapísaných žiakov v 1. škol. r. bolo 27 chl. + 19 diev. spolu 46. Vyučovala tr. uč. E.
Majtásová.

V 2. škol. roč. bolo 23 chl. + 17 dievč., spolu 40. Vyučoval tr. uč. G. Majtás.
V 4. škol. roč. bolo 23 chl. + 22 dievč., spolu 45. Vyučoval spr. uč. M. Petrucha.
V 5. škol. roč. bolo 20 chl. + 10 dievč., spolu 30. Vyučovala tr. uč. V. Petruchová.
Prvý škol. roč. bol umiestnený v dome Pavla Gavoru, kde sú staré, rozštiepané lavice ešte zo
starej žadovickej školy.
2. a 4. škol. roč. bol umiestnený v dome Martina Knapa, č. 106, kterýžto dom je vystavaný
na močaristej pôde, takže v jednej triede po celý rok stále voda vyviera, následkom čoho sú
steny mokré a dlážka pliesňou pokrytá. Miestnosti sú tmavé, s chatrným školským
nábytkom. 5. šk. roč. v Bielkovom dome. 5. roč. ľud. školy však na počiatku škol. roku z
Bielkovho domu vysťahoval P. Pakány, t. č. starosta. Riaditeľom mešť. školy mu bolo
oznámené ku konci škol. r. 1935/36, aby cez júl a august našiel pre ďalšie triedy mešť. školy
dočasné učebne. Starosta však učebne vôbec nehľadal a keď prišiel začiatok škol. r.
1936/37, dobehol večer s vozom a cez okno vytiahol z predsiene stôl a viezol do lekárovho
bytu. Keď však lavice a tabuľu nemohol vziať, oznamoval vec škol. inšp., že spr. ľud. školy
nechce pustiť mešť. školu do miestnosti, kterážto miestnosť ovšem prináležala ľud. škole. P.
Pakány miestnosť pre mešť. školu nehľadal, ale vysťahoval školu do lekárovho bytu, ktorý
bol odišiel do Čiech.
V lekárovom byte 5. škol. roč. rok nezakončil, lebo v januári 1937 zase bol už druhý raz
Pakánym vysťahovaný do domu Pavla Janeku č. 110, ktorý sa začal prestavovať v mesiaci
novembri (12.IX) a skoro celú dobu do tejto prestavby pršalo. Dokončená bola 10.
decembra 1936. Do tejto mokrej a nevysušenej miestnosti musely od 4. januára 1937 chodiť
školské dietky. Steny neboly ešte vysušené a keď sa začalo v miestnosti kúriť, tiekla po nich
voda. Následkom toho bol cítiť zápach vyparujúcej sa malty. Bol to strašný stav tejto
učebne, ktorú tunajší obvod. lekár Dr. Andrej Šustikevič prezrel a sdelil, že je to hotové a
úmyseľné zabíjanie škol. dietok. O tejto miestnosti ako i o ostatných provizorných triedach
podal zprávu okres. úradu v Myjave, aby tento zakročil proti nedbalému starostovi, ktorý
nasťahoval sem žiakov ľudovej školy, keďže mal ešte dosť času v auguste dať miestnosť
prerobiť, aby bola včas vysušená a pre školu pripravená. Okresný úrad však nezakročil proti
P. Pakánemu a aj G. Dallósovi, veď notárovi, ktorížto páni školstvo a novostavbu hatia a
znemožňujú, hoci rodičia i rodič. Sdruženie novostavbu školy žiadali a stále sa jej
dovolávajú, aby ich deti nemusely hynúť v týchto tmavých a mokrých miestnostiach.
Rodičia boli nútení dať o tejto školskej mizérii v Krajnom článok do novín, aby vrejnosť
vedela, do akých učební musia tunajšie školské dietky chodiť a svoje zdravie si ničiť.
Program spoľočnej oslavy dňa 28. októbra 1936.
Školská slávnosť odbavovaná bola dňa 27.X.36 od 11. hod. v sále Potravného družstva.
Dňa 28. októbra 36 bola odbavovaná verejná slávnosť tiež v sále Potravného družstva o 6.
hod. večer.
Dňa 20. decembra 1936 bola uporiadaná nádielková slávnost v v sále potravného družstva
spolu so Živenou. Uč. E. Majtásová nacvičila divadielko „Ježiškove dreváčky“ a uč. V.
Petruchová dvojhlasne vianočné koledy. Pri tejto príležitosti boly rozdelené chudobným
deťom pančochy a obuv.
Program školskej oslavy k 7. marcu 1937.
1. Hymna. 2. K 7. marcu. (Šebelová z ev. ľud. šk.) 3. Pozdrav pánu prezidentovi.

(Hlávková) 4. Sborová recitácia T. G. Masarykovi, prednášala II. tr. mešt. Školy. 5.
Slávnostná reč, p. kolega Franclík. 6. My sme deti, spev 3 hlasne, žiaci štát. mešť. šk. 7.
Pozdrav prezidenta, Kutmanová zo št. ľud. školy. 8. Scéna „Za slobodu“, II. tr. mešť. školy.
9. „Kto za pravdu horí“, dvojhlasná pieseň ž. mešť.

Mizéria štátnej školy v Krajnom
Deti stoja vo vode v školských miestnostiach
Rok 1937.
KRAJNÉ, v marci.
Pred prevratom v našej obci bola len jedna škoda, evanjelická, nestačila, lebo
žiakov každým rokom pribúdalo, a preto v roku 1930 sme zriadili v obci štátmi ľudovú
školu, ktorej vecný náklad prevzala naša obec. Škola je umiestená v nevyhovujúcich
budovách. V jednej učebni po celý rok vyviera voda zpod dlážky a steny sú úplne mokré.
Teraz, keď sa zdvihly stoky, v triede tiekla voda, ako vonku v priekope, žiaci museli pri
vyučovaní mať zdvihnuté nohy, aby sa im obuv nerozmočila. Dvor týchto dvoch učebni je
plný blata, vody a starých dosák, páni z obecného úradu dosiaľ ho nedali štrkom vyviesť,
hoci by to nič nestálo. Pred oknami tesne je šopa a záchod, i druhý záchod je v humne, do
ktorého sa žiaci z dvora nemôžu dostať, lebo je na kopci a musia chodiť do súsedovho
humna, ktorý sa už na to i hnevá, že mu chodníky robia. Záchody sú tiež nevyhovujúce, a
to len hnilé dosky a stĺpy, pre žiakov je nebezpečné do nich ísť. Žiaci doma rozprávajú,
ako to v škole a na dvore vyzerá. Obecní činitelia o týchto nedostatkoch dobre vedia, lebo
stále na ne poukazujeme, aby sa náprava stala, ale máme je naše volanie. Ako do toho
vidíme, je to úmyselné odďalovanie novostavby školskej budovy. Či my, ktorí voláme po
náprave a záchrane našich deti nedovoláme sa jej, keď máme k tomu i vážne dôvody?
Prečo patriční činitelia v obecnom úrade nedodržujú predpisy zákona, keď lekári pri
prehliadkach zistili, že v miestnostiach by sa nesmelo učiť, keby ich videla zdravotná
komisia. Hoci lekári o týchto miestnostiach podali okresnému úradu zprávu za minulé roky
i tohoto roku, tento sa nepresvedčil o ich stave a prečo? Či niektorý pán z obecného úradu
mu podáva len ružové zprávy o týchto miestnostiach, a tým okresný úrad verí a sám sa
nejde presvedčiť.
Za zdravie našich detí, ktoré je už podkopané, budeme volať na zodpovednosť
patričných obecných činitelov, ktorí sa nečinne dívajú, ako hynú útle detské životy v
mokrých miestnostiach, ale žiaden prstom nehne, aby sa náprava stala. Žiadame
patričných činiteľov, aby neotálali, ale vykonali svoju povinnosť a ešte tohoto roku chceme,
aby sa škola stavala. Kto nám to v našej obci chce prekážať? Dokiaľ toto vedomé
zabíjanie v hnilých a mokrých miestnostiach bude trvať? Nahradia títo páni zdravie našim
deťom? My chceme, aby naše deti boly vychované a vzdelané len v zdravých učebniach,
lebo len v tých sa môže vychovať v zdravom tele i zdravý duch, v terajších mokrých sa
zdravé telo i duch len ničí a nie vychováva.
A preto my, občania obce Krajné, prosíme o zakročenie školské nadriadené úrady i
krajinský úrad. Už siedmy rok len sa sľubuje a nič sa nerobí. Obec prevzala pri zriadení
školy vecný náklad na školu. Nech je donútená k plneniu svojej povinnosti. Iste bude obci
pri tam poskytnutá výdatná pomoc finančná i od štátu a krajiny. Ide len o to, aby obecní
činitelia už raz o túto vec sa museli postarať. Pri nastávajúcich obecných voľbách si s nimi
náležíte zúčtujeme, ale aj do toho času treba, aby sa k stavbe školy robily aspoň prípravy.
Rodičia.
(prepis z vloženého výstrižku novín).

Program slávnosti dňa 4. mája 1937.
1. Hymna. 2. „Za bohatierom Štefánikom,“ báseň predniesla Kochánková. 3. Spomienka na
Štefánika. 4. Kto za pravdu horí. 5. „Štefánik“, báseň. 6. Preslov uč. J. Petrovič.
7. Hrdinovi. (Sborová recitácia). 8. Štefánikova matka. 9. Smutný odkaz do Paríža. 10. Hej
Slováci!
Program oslavy narodenín prezidenta Českoslov. republiky dr. Eduarda Beneša, dňa
28. mája 1937.
1. Hymna. 2. V kvetoch májovej záplave. Recitoval V. Kolény. 3. Najkrajší darček. Scéna
Batku a Predného. 4. Prezidentovi Benešovi, A. Kochánková. 5. Ku dňu 28. mája. Valášek.
6. Slávnostná reč, kol. Holubová. 7. Drahému prezidentovi. D. Šebelová. 8. Hoj, zem drahá,
sborová recitácia žiakov mešť. školy. 9. Kto za pravdu horí.
Pán školský inšpektor úradne navštívil tunajšiu školu dňa 30.XI.1936 a druhý raz vykonal
úradnú návštevu pán inšp. K. Treský i s tunajším štát. obvod. lekárom Dr. Šustykevičom dňa
5. apríla 1937.
Pán obvod. lekár zistil za prítomnosti pána škol. inšp., že triedy sú po stránke zdravotnej
nevyhovujúce. Zistili tiež, že triedy sú nedostatočne čistené a záchody, ktoré sú umiestnené
na brehu v Knapovom sade vôbec nevyhovujú pre žiactvo, lebo je obava, že niektorí zo
žiakov sa preborí cez hnilé dosky, ktoré v záchode sú do žumpy a tak obec bude mať jen
zbytočné nepríjemnosti s úradmi. Školský rok sa zakončil 26.VI. 37.

Prezident Beneš o Štefánikovi
Z prezidentovho preslovu v Brezovej pod Bradlom
Spomínam dnes Milana Rastislava Štefánika. Spomínam svojho bohatiera a Ja
spomínam svojho spolupracovníka a priateľa. Štefánik je trvalým príkladom toho, ako je
neodôvodnená bázeň národnej mladosti, ako t. zv. „malé pomery“ nie sú nikdy omluvou
pre nedostatok odvahy k činom. Štefánik vyšiel z malých pomerov osobných i národných;
tento prostý synček slovenského vidieku vzlieta rýchle ako meteor medzi najvyššie
spoločenské vrstvy najvyšších národov europských; pred vojnou ani počas vojny
vzdialenosti notu nie sú ničím; pohybuje sa medzi tromi svetadielmi akoby chodil zo stolice
do stolice; jeho suverenné vystúpenie, jeho sila ducha a odhodlanie ho stavia na roveň
ľuďom a štátnikom, v ktorých pozadí boly tisícročné ríše, desaťmiliónové národy a
mohutné armády. Aký to príklad pre náš národ a pre všetky menšie a národy. Štefánik ako
spolupracovník Masarykov a moj počas vojny bol vzorom spolupracovníka lojálneho a bol
menovite i pri rôznostiach názorov v niektorých otázkach úplne v shode s našim
revolučným programom. Štefánik bol zvlášte za najužšiu jednotu Čechov a Slovákov. Bol
pevne presvedčený, že Slováci bez Čechov by ani v prítomnosti nevydobyli, ani v
budúcnosti neudržali svoju slobodu, ako je tomu aj naopak. Spomenul som už raz, ako
sme sa počas vojny pri diskusiách s cudzincami a vzťahu československom delili o účasť
na týchto diskusiách tak, že on hájil Čechov a ja Slovákov. Štefánik v politike bol
nekompromisne mravne orientovaný. Bol neúprosný v boji o politickú poctivosť proti
každému mravnému oportunizmu. Videl náš budúci štát založený na úspechu istých
mravných idejí, na pokroku medzinárodnej spravodlivosti, ktorý svet od výsledku vojny
očakával. Protivily sa mu akékoľvek úspechy konjunkturálne, vydobyté predstieraním,
alebo nepravdami. Bol Slovanom, ale jeho Slovanstvo bolo triezve a praktické. Niekedy sa
pochybovalo u nás o Štefánikovom demokratizme. Konštatujem a dosvedčujem, že
politické názory a orientácia Štefánikove boly také, že nie je možné pochybovať o tom, že

oy na dnešnom rozcestí, na ktorom Európa stanula, medzi demokratizmom a
autoritatívnymi systémami, Štefánik by bol s nami všetkými v tábore demokracie. V tábore
našom. Mával som s ním diskusie a rozhovory, v ktorých vedel síce určiť to, čo potreba
okamihu žiada, ale za to vždy sa pevne držal určitých mravných zásad a idei. A tie by mu
dnes určily opäť našu spoločnú demokratickú cestu, a to miesto v Európe, ktoré sme si
vyvolili dnes. Slovensko sa bude k Stefánikovi vždy vracať ako k veľkému vzoru a mužovi
veľkej odvahy a činu. On urobil otázku slovenskú otázku europskou, pripojac ju k otázke
českej a zdôrazniac, čo my spoločne môžeme v Európe vykonať a aké veľké europské
poslanie nám týmto spojením bude údelom.
Pán prezident došiel na Brezovú dna 21. IX. 1936 o pol 12-hodine, kde ho čakal veľký
zástup žiactva í obč.
Cesta na Bradlo.
Potom Šelpice, Klčovany, Boleráz i Nádaš, každá po svojom a do poslednej hlavy vítaly
prezidenta prechádzajúceho týmito dedinami. Cesta cez Jablonicu, Osuské a Hradište,
bola všade lemovaná ľudmi sviatočne odenými, shromaždenýrni pri záhyboch cesty.
Na Bradle, kde je pochovaný Štefánik.
V Brezovej, pri nádraží vítali prezidenta republiky veľmi vrele ako spolutvorcu a
spoluzakladateľa Štátu a priateľa generála M, R. Štefánika. Z celého kopaničiarskeho
kraja myjavského shromaždil sa ľud v krásnych pestrých svojich krojoch. Okrem dekana
Tvrdého za myjavský okres, starostu Brezovského a biskupa Osuského, tunajšieho
rodáka, vitaly prezidenta najmä shromaždené deti, ktoré daly svoju radosf najavo
hromadným volaním na slávu, Pani prezidentová dostala darom krásne výšivky z kraja a
nezabudli si pri tom spomenúť ani na vzácnu pomoc, ktorú poskytla účastníčkam
pražského kurzu Živeny. Po krátkom občerstvení v Národnom dome nastúpil pán prezident
a jeho sprievod cestu k mohyle na Bradle, kde pán prezident po 12. hodine položil krásny
venec a venovala sa chvíľa ticha na pamäť spomienky veľkého bohatiera, ktorého zásluhy
pán prezident v Brezovej predtým bol ocenil. Pani prezidentová tiež položlia kyticu fialiek k
mohyle a tento krásmy čin snád zo všetkých dnešných udalostí bol najkrajší a pri tom tiež,
najintímnejší. Cesta z Bradla do Piešťan viedla rodiskom Štefánikovým, Košariskami, kde
stálo množstvo ľudí pred rodným domom Štefánikovým cez Vrbové, cez Trebatíce do
Piešťan.
(prepis z vloženého výstrižku novín).

Školský rok 1937/38 započal sa dňa 1. septembra 1937 o 8. hod. ráno v Štát. ľud.
škole v Krajnom, v ktorý deň započala sa i výučba. V tomto roku nastala zmena v učiteľ.
sbore tým, že miesto G. Majtása, ktorý bol preložený na mešť. školu v Krajnom, bola
vymenovaná na tunaj. školu učiteľka Emília Matyášová rod. Dudíková, ktorá pôsobila na
Štát. ľud. škole v Krajnom – Prehôrke a od 1.IX.1937 nastúpila služobné miesto v Krajnom.
Menovaná narodila sa 1.X.1909 na Myjave. Ľud. a mešť. školu vychodila na Myjave a

učiteľský ústav v Bratislave, kde i maturovala. Skúšku učiteľ. Spôsobilosti skladala v
Prešove – 1932.
Nakoľko dosiaľ nie je riadnej školskej budovy, vyučovať sa začalo i v tomto
školskom roku v štyroch provizorných učebniach. I. a III. škol. ročník bol umiestnený v
dome Martina Knapa č. 106, II. šk. roč. v dome Pavla Gavoru č. 138, IV. šk. roč. v budove
Ev. a. v. ľudovej školy a V. roč. umiestnený v dome P. Janeku č. 110.

Zapísaných žiakov do I. tr. bolo: 19 chl. + 26 dievč. = 45,
- // - // - II. tr. - // - : 26 chl. + 14 dievč. = 40
- // - // - III. tr. - // - : 20 chl. + 16 dievč. = 36
- // - // - IV. tr. - // - : 24 chl. + 22 dievč. = 46
Dňa 8. augusta 1937 stihol slovenský národ veľký smútok, lebo toho dňa zomrel v
Brezne n./Hr. Slovenský básnik a spisovateľ, evanjel. kňaz a poslanec Martin Rázus. Bol to
človek dobrého srdca, ktorý poznal biedu nášho ľudu a cítil s ním úprimne. Pracoval celý
svoj život len pre svoj ľud, bojoval ako básnik a spisovateľ perom už pred prevratom a tak
oboznamoval v svojich spisoch a básniach cudzinu, že pod Tatrami žije národ slovenský,
ktorý má svoju kultúru a budúcnosť a že ten národ chce žiť a nie mrieť ako to jeho
nepriatelia a utlačovatelia Maďari s ním mienili zrobiť. Za týmto básnikom smúti každý
verný Slovák i Čech, lebo i Češi ho mali radi, poneváč cítil s celým národom českým i
slovenským. Jeho pamiatka bude žiť medzi nami a vďačne si budeme toho pracovníka a
bojovníka za národ a štát pripomínať. Nech mu je tá zem, ktorú tak verne miloval ako i svoj
národ, ľahká.
Program smútočnej oslavy k úmrtiu prvého prezidenta Osloboditeľa Dr. T.G.
Masaryka, dňa 21.IX.1937 v Krajnom

1. Smútočný preslov p. farár Kolény. 2. Pieseň „Kto za pravdu horí.“ 3. Báseň predniesol
Pavlík. 4. Prednáška kol. Št. Valášku. 5. Za prezidentom Osloboditeľom, báseň prednášala
p. uč. Matyášová.

Deň slobody 28. október a 30. október bol dôstojne zasvätený na tunajšej škole.
Dr. Milan Hodža, 60 ročný. Mimo smutných chvíl mali sme i radostné jubilea. Dňa
1.II.1938 dožil sa v plnom zdraví a sviežosti 60. rokov svojho života v neúnavnej práci náš
predseda vlády Dr. Milan Hodža. Dr. M. hodža, svetový politik a štátnik, pracoval pre
slovenský národ už za doby Maďarov ako poslanec v budapeštianskom sneme, kde zastával
a hájil našu vlasť tento vynikajúci politik, ktorého prácu a jeho osobnosť si náš národ ctí a
váži.

Stromková slávnosť 24. apríla 1938.
Tejto slávnosti sa zúčastnili žiaci a učitelia štát. ľud. školy a niektorí zo žiakov i účinkovali.
54. narodeniny p. prezidenta Dr. E. Beneša boly ňa 28. mája 38 dôstojne oslávené.
Dr. E. Beneš narodil sa 28. mája 1884 v Kožlanoch. - Žiaci zaslali prezidentovi pozdravný
prípis s namaľovanými ornamenty a podpismi. (Viď obežník č. 2230 z 22.IX.38).

Škol. rok 1939/40.
Za nastolenia Sloven. štátu MšaNO výnosom zo dňa 27. novembra 1939 č. 102721/39 bola
z učiteľskej služby prepustená učiteľka Vlasta Petruchová, keďže bola národnosti českej.
Služobný pomer skončil dňom 30. novembra 1939, tým istým dňom boly zastavené všetky
služobné pôžitky.
Miesto prepustenej uč. V. Petruchovej bol menovaný na tun. školu kol. Martin Lenko.
Narodil sa 9.IX.1913 v Lipt. Sv. Mikuláši. Menovaný po ukončení ľudovej školy
navštevoval štát. gymnázium v Lipt. Sv. Mikuláši, kde maturoval. Ďalej študoval na
pedagog. č. akademii v Bratislave. Po maturite pôsobil na viacerých školách a bol MšaNO
menovaný na Štát. ľud. školu do Krajného. Služobné miesto nastúpil v mesiaci máji 1940.
Školský rok 1939/40 bol ukončený 26.VI.1940 rozdaním školských vysvedčení.

Školský rok 1939/40 sa započal dňa 1. septembra 40 s nasledovnými členmi
učiteľ. sboru.
1. Martin Petrucha, riad. školy
2. Martin Lenko, učiteľ
3. Ján Puchý,
- // 4. Emília Matyášová, učiteľka.
Od 1. septembra 1940 bol menovaný na tun. Štát. ľud. školu Ján Puchý, rodák z Palúdzky.
Menovaný po ukončený ľud. školy vzdelával sa na Štát. gymnáziu v Lipt. Sv. Mikuláši, kde
i maturoval. Po ukončení gymnázia študoval na učiteľ. akadémii v Bratislave.
Škol. inšp. K. Treský (bol) odišiel na penziu vo februári 1940. Miesto neho nastúpil
P. Gallo, ktorý 31.III.40 odchádza tiež do výslužby. Po ňom nastupuje Július Celder
1.VI.1940 na škol. inšp. v N. Meste n./V.
Ev. a. v. nábožen. vyučoval Ľudovít Kováč, ev. kaplán,
rím. kat. - // - // Vitál Cvíčela, r. k. farár z Hrachovišťa.
Mimoškolská činnosť učiteľ. sboru behom škol. r. 1940/41.
1. Konané boly prednášky o sadení a ošetrovaní ovocných stromov, zdravotné
prednášky.
2. Besiedky so žiakmi, s rodičmi.
3. Divadlá s mládežou.

4. Revízia učiteľ. a žiak. knižníce.
Zmena v učiteľ. sbore. Dňa 17. januára 1941 odchádza kolega Ján Puchý do vojenskej
akadémie v smysle vl. nar. 312/1939. Rozlúčil sa s členmi učiteľ. sboru tun. školy ako i so
žiakmi. Tunajšia škola stráca v ňom svedomitého a pilného učiteľa. Po odchode J. Puchého
vyučovala 4. post. roč. Jarmila Chovancová, výp. uč. z Holiča.
25. júna 1941 bol povolaný do zbrane kol. Martin Lenko, ktorý sa vrátil až 1. septembra
1941 na tun. školu.
Zvláštne udalosti.
Štátna ľud. škola spolu s Mešť. školou a odborom Matice slovenskej usporiadaly 8. júna
„Deň slovenskej rodiny“ s majáledom. Slávnosť bola prevedená s bohatým programom a
skončila jak po stránke kultúrnej tak i finančnej veľmi dobre.
Školský rok následkom vojnových udalostí skončil sa dňa 24. júna 1941 službami božími a
rozdaním škol. zpráv.
Školský rok 1941/42 započal sa dňa 1. septembra 41 s nasledovnými členmi učiteľ.
sboru.
1. Martin Petrucha, riad. šk. vyučuje 1. ročník
2. Em. Matyášová, učiteľka - // - 2. - // 3. roč. je zaškolený v Ev. a. v. ľud. škole.
4. Martin Lenko vyučuje 4. roč.
5. Ivan Baroška, učiteľ vyučuje 5 – 8. roč.
Ivan Baroška, rodák z Vrbového, vymenovaný na tun. školu MŠaNO od 1. septembra 1941.
Školský rok 1942/43 začal sa dňa 1. septembra 1942 bohoslužbami.

Slúčenie bývalej Štát. ľud. školy s Ev. a. v. dľa zák. 308/1940.
Výnosom MŠaNO č. 80375/41-I.-A/2 zo dňa 25. mája 1942, bola doterajšia Ev. a. v. a Štát.
ľud. škola v Krajnom dňa 1. septembra 1942 pretvorená na Ev. a. v. ľudovú školu so 4.
triedami.
Od 1. sept. 1942 slúčená škola niesla titul Ev. a. v. ľud. škola, keďže väčšina žiakov bolo ev.
a. v. vyzn.
Vecné výdavky na školu hradila obec Krajné, osobné štát.

Zriadenie 5. triedy.
Výnosom MŠaNO čís. 82.508/42 zo dňa 11. septembra 1942 zriadená bola piata postup.
trieda. Učitelia bývalej Štát. ľud. školy v Krajnom boli všetci preložení na pretvorenú Ev. a.
v. ľud. školu. Inventár Štát. ľud. školy prevzal 11. septembra 1942 Ján Majtás, z ktorého
mnohé veci zmizly a tak bola aj úmyseľne poškodená kronika Štát. ľud. školy, z ktorej
ostalo len niekoľko listov.
Stav žiactva v šk. r. 1942/43 bol nasledovný:
Stav 1. sept. 1942
Stav 26.VI.1943
I. tr. 1. roč. 12 chl.+ 22 d. = 34
10 chl. + 22 d. = 32
II. tr. 2. - // - 11 - // - + 20 - // - = 31
11 - // - + 19 - // - = 30
III. tr. 3. - // - 30 - // - + 17- // - = 47
11 - // - + 18 - // - = 29
IV. tr. 4. - // - 16 - // - + 16 - // - = 32
14 - // - + 14 - // - = 28

V. tr. 5. - // - 13 - // - + 34 - // - = 47

10 - // - + 22 - // - = 32
Dľa náboženstva 1.IX.1942: rím. kat. 22, bez vyznania 1, ostatné žiactvo ev. a. v.
Dľa národnosti: 155 Slovákov, 10 Cigánov

Učiteľský sbor Ev. a. v. ľud. školy bol tento:
1. Ján Majtás, r. šk.
2. Em. Matyášová, uč.
3. M. Petrucha, uč.
4. Michal Sadloň, uč.
Keďže bola 11. sept. 1942 zriadená 5. postup. trieda, na túto bola pridelená uč. A.
Valášková rod. Raganová. Služobné miesto nastúpila 12. októbra 1942 na Ev. ľud. škole v
Krajnom, nakoľko menovaná viaže služob. miesto na Ev. ľud. škole Krajné – Žadovica.
Uč. Anna Valášková, rod. Raganová, narodila sa dňa 9. sept. 1907 v Podkylave. Ľud. školu
vychodila v Podkylave a mešť. školu na Brezovej p./Br. Vzdelávala sa na Štát. uč. Ústave v
Banskej Štiavnici, v r. 1923 -1928. Skúšku učiteľskej spôsobilosti urobila v Prešove v r.
1931.
Školu čistili títo školníci:
Alžbeta Bóriková, I. tr. a od 1.1.1943 i II. a IV. tr. v Bielkovom dome.
Pavol Janeka III. tr., Judita Gavorová V. tr. a Z. Mocková od 1.X. Do 31.XII.43 v
Knapovom dome 2. triedy.
Vecný náklad na školu:
Obec Krajné v r. 1942 na pretvorenú Ev. a. v. Školu uhrádzala všetky vecné výdavky a účty
vyplácala obec z obecnej pokladnice, ktoré jej boly predkladané. Od 1. januára 1943 obec
poukazovala ¼ ročne vopred patričnú čiastku rozpočtu. Celý rozpočet činil 20 000 Kčs.
*Ks.
Náboženstvo sa vyučovalo nasledovne:
Ev. a. v. od 1. do 18.IX.1943 v 4. odd.
od 19.IX. do 30.VI.1943 v 5. odd. Vyučoval Adolf Kusý, ev. kaplán.
Rím. kat. náboženstvo v 1. odd. vyučoval Vitál Cvíčela, r. kat. farár z Hrachovišťa. Odmeny
za vyučovanie náboženstva vyplácal štát.

Úradná návšteva školy:
Školu úradne navštívil škôldozorca Július Celder 31. mája 1943 I. a IV. tr., 2.VI.1943 II. a
III. tr.
Okresné konferencie: Učiteľský sbor sa zúčastnil na okr. učiteľ. konferenciach v Novom
Meste n./V. 26.IX.1942 a na Myjave 7.VI.1943.
Rodičovské sdruženie malo dňa 6.XII.1942 schôdzu, na ktorej prednášala uč. E. Matyášová
na téma „Styk školy s rodičmi.“ Predsedom Rodič. sdruženia bol Štefan Turan z dediny.
Oslavy: 13. marca 1943 oslava Štát. sviatku Slovenskej republiky. - Prednášal J. Majtás.
4. mája 1943 spoločná oslava s mešť. školou. Mešť. škola zahrala divadlo „Za bohatierom.“
Dňa 20.XII.42 uporiadaná bola vianočná stromčeková slávnosť. Dňa 31.V.1943 bola
slávnosť 100 rokov od uzákonenia spis. Slovenčiny. Prednášku mala uč. A. Valášková.
Nasledovaly recitácie žiakov. 20.VI.43 bol „Deň slovenskej rodiny.“
Školský rok bol ukončený dňa 26. júna 1943.
Školský rok 1943/44. Záznamy z tohto škol. roku nie sú žiadne, lebo v kronike Ev. a. v. ľud.

školy boly listy č. 91 – 100 vytrhnuté. Pravdepodobne bola tam opísaná horlivá činnosť
tehdajšieho spr. šk. J. Majtása za cudzích podmaniteľov.
Nech žije bratské priateľstvo slovanských národov!
Nech žije slobodné a nezávislé ľudovodemokratické Československo!
Nech žije veľký Sovietsky sväz – opora Slovanstva!
Nech žije Československý prezident Dr. Eduard Beneš!
Nech žije generalissimus Sovietskeho sväzu Stalin!
Toto bola slávnostná reč prednesená pri odovzdávaní červenej zástavy ČA.
Obec Krajné bola oslobodená ČA dňa 7. apríla 1945. Na znak lásky a vďaky k ČA
odovzdali občania obce Krajné hodvábnu červenú zástavu, vyšívanú krajnanskými ženami
počas okupácie Nemcami.
Táto zástava bola odovzdaná ruským vojenským predstaviteľom pri veľkej slávnosti
po fronte v Krajnom v mesiaci júni za účasti povereníka Šoltéza, škol. inšp. T. Vydareného a
iných.
Školský rok 1945/46 započal sa dňa 3. sept. 1945 bohoslužbami v ev. chráme. Od 1.
sept. 45 Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave pridelilo df. uč. Michala Sadloňa na
Štát. mešt. Školu na Myjave. Na jeho miesto bola služobne pridelená od 1. nov. 45 uč. E.
Majtásová.
Budovy a učiteľský zbor:
I. tr. v cirkevnej budove – učil J. Majtás,
poč. žiakov 31
II. tr. v Janekovom dome – učila E. Matyášová - // - - // - 30
III. tr. v Bielkovom dome – - // - A. Valášková - // - - // - 32
IV. tr. v cirkevnej budove – - // - E. Majtásová - // - - // - 31
V. tr. v Bielkovom dome – - // - M. Petrucha - // - - // - 30
Ev. a. v. ľud. škola v Krajnom pretvorená zák. 308/40 na cirkevnú, hneď po oslobodení obce
Krajné ČA 7. apríla 45 prestala táto existovať.
V smysle nariadenia Slovenskej národnej rady zo dňa 16. mája 45 čís. 34/1945 škola opäť
niesla názov „Štátna ľudová škola v Krajnom.“
Udalosti: Oslava tragickej smrti za gen. M. R. Štefánikom bola 4. mája 45. (Výlet na
Bradlo.) Oslava narodenín prezidenta budovateľa Dr. E. Beneša bola dňa 28. mája 1945.
Oslava štát. sviatku sa konala 27.X.45 s patričným programom. V mesiaci októbri 45 bola
zriadená Štátna detská školka v Krajnom.
Dňa 19.VI.46 bol konaný výlet na Čachtický hrad všetky triedy, len V. tr. nebola. Dňa
26.VI.46 konal sa výlet do Dolín.
Školský rok ukončil sa bohoslužbami dňa 28. júna 1946.
Školský rok 1946/47 sa započal bohoslužbami dňa 1. sept. 1946. J. Majtás bol preložený
PŠO od 1. sept. 46 do Trenčína ako učiteľ na tam. štát. ľud. školu a zvolený tiež za kántora
cirkev. sboru v Trenčíne. Tiež jeho manželka bola preložená na Štát. ľud. školu v Kubre pri
Trenčíne.
Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave čís. 213.426/46 v Krajnom od 1. sept. 46
menuje riaditeľom Štát. ľud. školy Martina Petruchu, bývalého riaditeľa tejto školy za prvej
ČSR. Tento za Slovenského štátu bol pozbavený funkcie riaditeľa školy ako nespoľahlivý a
riaditeľom pretvorenej Ev. ľud. školy sa stal Ján Majtás. Po odchode J. Majtása z Krajného
nastal v obci pokoj a prestali štvanice. Práca školská i mimoškolská sa kľudne a radostne

učiteľským sborom koná.
Učiteľský sbor v sept. 46 pozostával s nasledovných členov:
1. Martin Petrucha, riad. šk. - učil spojené roč. IV. a V. tr. 63 žiakov v býv. učebni ev.
2. Anna Valášková, def. uč. - učila spoj. roč. I. a II. tr. 63 žiak. v bývalej učebni ev. školy.
Takto spojené triedy pre nedostatok učiteľov sa vyučovaly do 25. sept. 46. Od 25. sept. bola
pridelená PŠO na Štát. ľud. školu v Krajnom bývalá def. uč. na tejto škole Vlasta
Petruchová, ktorá bola za Slovenského štátu ako učiteľka českej národnosti prepustená zo
služby 30.XI.1939 a po oslobodení ČSR od 1.IX.45 reaktivovaná. Nastúpila miesto na Štát.
mešť. škole a od 25.IX.46 na Štát. ľud. školu. Povereníctvom školstva bola menovaná na
tun. školu výpomocná uč. Viera Zelienková, narodená 31.XII.1925 v Sloven. Pravne okr.
Turč. Sv. Martin. Ľudovú školu vychodila v rodisku, mešť. tamtiež. Potom sa vzdelávala na
Štát. odbor. škole pre žen. povolania v Turč. Sv. Mart. v rokoch 1940 – 1943. Služobné
miesto nastúpila na tun. škole 25.IX.46. Pridelený jej bol 5. postup. ročník 31 žiakov.
Rozdelenie ročníkov 25.IX.1946 bolo nasledovné.
1. post. roč. 31 žiakov vyučuje V. Petruchvá,
2. - // - - // - 30 //
//
M. Petrucha,
3. - // - - // - 31 //
//
E. Matyášová,
4. - // - - // - 32 //
//
A. Valášková,
5. - // - - // - 31 //
//
V. Zelienková
spolu 155 žiakov.
Ev. a. v. náboženstvo vyučoval ev. kaplán Ivan Predanocy v 5. oddel.
Rím. kat. náboženstvo vyučoval J. Hudec, rím. k. farár z Hrachovišťa v 1- oddel.
Oslava 28.X. Dňa slobody bola prevedená s patričným programom.
Oslava 25. výročia smrti básnika P. O. Hviezdoslava sa konala dňa 10.X.46 s priliehavým
programom.
Dňa 9. mája 1947 zadržaná bola oslava „Deň víťazstva Sovietskej armády.“
Rádiom vysielané prejavy boly žiactvom a učiteľ. sborom vypočuté.
63. narodeniny pána prezidenta Dr. E. Beneša boly dôstojne oslávené.
Smutná udalosť. Viera Zelienková, výp. uč. veľmi obľúbená jak učiteľ. sborom tak aj žiactvom po dlhšie trvajúcej chorobe zomrela 18. júna 1947 o 9. hod. večer v 22. roku svojho
života v Slov. Pravne, kde je aj pochovaná. Smútil za ňou celý učiteľ. sbor, lebo bola obľúbená pre svoje pekné duševné vlastnosti.
Na miesto zosnulej učiteľky nastúpila od 1. mája 1947 Darina Valentíny, narodená v Ban.
Bystrici, odbor uč. pre žen. povolania. Na tun. škole účinkovala do 30. júna 47. Na tun.
školu bola pridelená Ški zo Štát. mešť. školy v Krajnom ako prebytočná.
Úradnú prehliadku školy vykonal škol. inšp. Tomáš Vydarený dňa 14. mája 1947 a s výsledkami škol. práce bol spokojný.
Dňa 16. júna 1947 bol uporiadaný škol. výlet o Piešťan. Žiaci 4. a 5. škol. roč. si prezreli
letište, kúpele, zverínec, múzeum. Do Piešťan žiactvo bolo dopravené nákladným autom.
Tun. štát. ľud. škola spolu so Štát. mešť. školou v Krajnom usporiadaly dňa 22. júna 1947
„Deň slovenskej rodiny.“ Sprievod žiakov, matiek a obecenstva šiel s hudbou od Št. mešť.
školy hore dedinou na ihrisko športového klubu, kde sa slávnosť konala.
Výstupy na slávnosť nacvičovaly tieto učiteľky: Vl. Petruchová nacvičila žiakov I. a II. tr.
hru so spevmi a hudbou „U broučků.“
Anna Valášková tance so spevmi: 1. Vyšiel si mesiačik. 2. Kukulienka kde si bola? 3. Bodaj

by vás vy mládenci. 4. Kde si bola, kde si bola? 5. Hanulienka moja. 6. Pod bučkom, za
bučkom. 7. Pásla ovečky. 8. Pri Prešporku na Dunaji. 9. Kysuca, Kysuca. 10. Tancuj,
tancuj ...
Žiakov V. tr. nacvičila uč. Darina Valentíny. M. Petrucha, r. šk. predával vstupenky, uč. E.
Matyášová predávala pečivo.
„Deň slovenskej rodiny“ veľmi pekne sa vydaril jak po stránke morálnej, tak i hmotnej.
Rodičia a deti, učiteľský sbor a široké obecenstvo mali z úspechu veľkú radosť. Po skončení
programu bola na ihrisku veselica. Občerstvenie tiež nechýbalo. Nálada všobecne bola
veľmi dobrá. Tejto slávnosti sa zúčastnil i pán škol. inšp. T. Vydarený s manželkou.
Škol. rok bol ukončený 28. júna 1947 bohoslužbami.

Školský rok 1947/48 započal sa dňa 1. septembra 1947. Žiactvo sa zúčastnilo na
bohoslužbách v Ev. a. v. chráme.
Učiteľský sbor a pridelenie škol. ročníkov.
1. Martin Petrucha, r. šk.
1. roč. , 40 žiakov, 26 chl. + 14 d.
2. Vlasta Petruchová, uč.
2. // , 30 - // - , 19 // + 11 d.
3. Ľudmila Thebery, výp. uč. 3. // , 29 - // - , 13 // + 16 //
4. Emília Matyášová, učit. 4. // , 30 - // - , 17 // + 13 //
5. Anna Valášková, - // - 5. // , 33 - // - , 18 // + 15 //
Riad. školy M. Petrucha vyučoval v učebni bývalej Ev. a. v. ľud. školy, uč. V. Petruchová,
vyuč. v dome Št. Bielku a tamtiež výp. uč. Ľ. Thebery. Uč. E. Matyášová vyuč. V dome P.
Janeku. Uč. A Valášková vyučovala 5. roč. v učebni bývalej Ev. a. v. ľud. školy. Učebne Ev.
a. v. ľud. školy boly prebrané štátom a vedú sa od r. 1945 ako štátne budovy.
Povereníctvo škol. a osvety vymenovala na tunajšiu školu Ľudmilu Thebery, narodenú
28.IV.1919 v Dolných Bzinciach, kde vychodila i ľud. školu. Mešť. školu navštevovala v
Novom Meste n./V. Potom sa vzdelávala na odbor. škole pre žen. povolania v Trenčíne.
Služobné miesto nastúpila 14.X.1947 a pôsobila tu 30.VI.1948.
Pietná spomienka 10. výročia smrti prezidenta Osloboditeľa Dr. T. G. Masaryka sa konala
dňa 13. sept. 1947.
28.X a 30. výročie ČA bolo dôstojne pripomenuté 7.XI.1947.
Dňa 29. novembra bola oslava štát. sviatku FĽR Juhoslávie
Naša škola usporiadala 21.XII.47 vianočnú besiedku a nádielku pod vianočným
stromčekom. Účinkovali žiaci pod vedením učiteľ. sboru. Rozdané boly žiakom dárky od
ČSČK a zo zvyšku peňazí Dorastu ČslČK zakúpené boly pre žiakov školské potreby a tiež
rozdané. Okresná starostlivosť o mládež pri ONV v Myjave doposlala Štát. ľud. škole v
Krajnom pre chudobných žiakov dary na rozdelenie. Dary pozostávajú z týchto vecí: 6
párov topánok, 8 párov pančoch, 3 páry rukavíc, 3 zimné čiapky, 8 kusov kníh, 24 kusov
konzerv, 24 balíčkov cukríkov.
Tiež Americký červený kríž poslal rozličné školské potreby, ktoré boly žiakom rozdané. Za
darované veci vyslovilo riaditeľ. školy v mene žiakov a školy srdečnú vďaku štedrým
darcom.
Zvláštne udalosti: Dr. h. c. Ján Masaryk, minister zahranič. zomrel tragickou smrťou dňa 10.
marca 1948.
Krajné, Štátna ľudová škola.
Novostavba škol. budovy, čís.1153/1948 Ški. 24.III.48.

Dňa 16. apríla 1947 bola v našej obci komisionálna prehliadka odborných znalcov k
vyhliadnutiu stavebného pozemku pod novostavbu Štát. ľud. školy v Krajnom. Obec Krajné
dala v mesiaci februári 1948 vyhotoviť i geometrický (polohopisný plán), keďže tento
požadoval Škol. inšp. v Nov. Meste n/V. k urýchleniu novostavby. Z pozemku pod
novostavbu bol geometr. plán 20.II.48 odoslaný riad. školy M. Petruchom škol. inšp. V N.
Meste n/V.
Škol. inšp. V N. Meste n/V. žiadal 24.III.48 čís. 75/48 Miestny národ. výbor v Krajnom, aby
tento zaistil pozemok vo výmere 8.000 m² pod stavbu Štát. školy a aby sa usniesol na tom,
že tento pozemok obec Krajné daruje Čsl. štátnej školskej správe.
Miestny národ. Výbor na svojom zasadnutí dňa 5. mája 1948 mal na predmete odhlasovať a
darovať pozemok pod novostavbu Štát. ľud. školy v Krajnom.
Výťah zo zápisnice.
napísanej o riadnom zasadnutí pléna MNV v Krajnom dňa 5. mája 1946 o 14. hod. v
Krajnom v úradovni MNV.
Prítomní boli: Ján Šagát, predseda MNV, Samuel Žák, Ján Valášek, Samuel Bórik, Pavol
Janeka, Martin Marek, Michal Knap, Juraj Konkuš, Pavol Kovár, Pavol Macúch, pokladník
Štefan Tomka, Martin Plesník, Štefan Mramúch, Ján Mocko ml., Michal Pleško, Samuel
Polák, Pavol Bumbál, Štefan Janečka, Ján Bukovčan, Martin Kovár, Ján Kahún, Ján Zedník,
Štefan Vašek,, Ján Mocko, Karol Sadloň, Pavol Dlhý, členovia MNV. František Cepko ved
obv. úradu MNV a Silvester Ondrejkovič, pridelený notár ako zapisovateľ.
Predseda MNV po uvítaní prítomných zahájil zasadnutie a uhodnovernením
zápisnice poveruje: Jána Valášku a Michala Plešku, členov MNV.
Ustaľuje sa:
1. konanie zasdnutia bolo podľa predpisov §.ov 6. a 23 zák. čís.329/21 Sb. z. a nar. ako
aj §-u 10. výnosu Poveníctva vnútra čís. 7117/I.- II. - 1945 uverejneného pod
čís.362/1945 ÚV s označením miesta, dňa, hodiny a jeho programu dňa 3. mája
1948, svolané a pozvanie všetkým členom doručené. Odpis posledného doručenia sa
stal dňa 3. mája 1948.
2. MNV v Krajnom má všetkých 30 členov a na tomto pojednávaní je prítomných 27
členov.
3. Keďže 2/3-iny všetkých členov MNV je 20 a pri pojednávaní je prítomných 27
členov, predseda konštatuje, že zasadnutie pléna MNV podľa vyššie citovaných
ustanovení je uznášania schopné.
Zasadnutie pléna MNV je verejné.
Po tomto sa pristúpilo k prejednávaniu jednotlivých predmetov daného programu.
Predmet: Stavba Štát. ľud. školy, darovanie pozemku čís.1970/48.
Referent predmetu je Frant. Cepko, ved. úradu MNV. Referent prečítal žiadosť Šk. inšp. z
N. Mesta n./V. v ktorej žiadajú zaistiť pozemok pre stavbu školy a darovanie niektorých
naturálnych plnení v prospech tejto stavby.
Predseda potom vyzval prítomných, aby sa o tomto rozhovorili a podali prípadné návrhy.
Po dbate, ktorej sa zúčastnili všetci prítomní, predseda vyriekol toto jednohlasné
uznesenie č. 30.
MNV v Krajnom daruje Štát. škol. správe pozemok naproti Štát. mešť. školy pod stavbu
Štát. ľud. školy. Zároveň sa zaväzuje zhotoviť výškopisný plán (polohopisný), kameň z
vlastných lomov a po prípade i stavebné drevo z obecných hôr poskytne.

Dôvody:
Nakoľko ľudové školy v Krajnom sú len v prenajatých budovách, je preto nútne vystaviť
budovy nové (ktoré bude budovať Štát) a obec na takýto účel vždy prispieva.
Uznesenie toto má byť na dobu 15. dní k verejnému nahliadnutiu vyložené a
obyvateľstvo o tomto bubnovaním upovedomené s tým, že v smysle §-u 6. zák čís.349/1921
Sb. z. a nar. každý volič a poplatník v obci je oprávnený podať odvolanie, počínajúc dňom,
ktorý nasleduje po dni vyhlásenia do 15 dní u predsedu MNV na ONV v Myjave § 45 zák.
čís. 329/1921 Sb. Zák. a nar. v znení zák. čís. 290/1940 Sb. z.
Týmto bol program vyčerpaný a zasadnutie zakončené s tým, že pozvánka, vyhláška
o zasadnutí a prezenčná listina tvoria integrujúcu časť tejto zápisnice.
Frant. Cepko, v. r.
prednosta.

D. a. l.
Pečať: Miestny národ. výbor
v Krajnom okr. Myjava.

Ján Šagát, v. r.
predseda.

uhodnovernovatelia:
Ján Valášek, v. r.
Michal Pleško, v.r.
Za hodnovernosť odpisu:
Krajné, 19.V.1948.

Fr. Cepko, v.r.
prednosta úradu.

Po zaistení pozemku žiada Škol. inšp. doposlať tieto doklady:
1. Nákres stanovišťa s najbližším okolím z katastrálnej mapy v merítku 1:2880.
2. Doklad o zaistení pozemku.
3. Uznesenie MNV o dobrovoľných príspevkoch obce na túto novostavbu.
4. Správu o škol. pomeroch v obci, najmä organizovaných a ubikačných.
5. Zápisnicu o komisionál. prehliadke stavenišťa s technickou zprávou o stanovišti.
Žiadané doklady sú potrebné k návrhu na zadanie vyhotovenia stavebného elaborátu pre
uvedenú novostavbu škol. budovy.
Krajné, Štát. ľudová škola.
Lokalitný program.
Škol. inšp. v N. Meste n/V. pod čís 2683/48 z 3.VII.1948 oznamuje riaditeľstvu Štát.
ľud. školy v Krajnom toto:
Na základe predložených evidenčných listov na škol. roky 1947/48 a 1950/51
určujem pre novostavbu budovy Štát. ľud. školy v Krajnom tento
lokalitný program:
1. Päť učební o rozmeroch 9,5 x 6,3 x 3,6 m.
2. Jedna pacovňa pre ruč. pr. chlap. s kabinetom.
3. Jedna školská kuchyňa.
4. Jedna telocvičňa so stálym javiskom, šatňou, sprchami s miestnosťou pre náradie.
5. Jeden kabinet.
6. Jedna riaditeľňa.
7. Jedna sborovňa.
8. Jedna miestnosť pre prespoľné žiactvo, ktorá by slúžila za jedáleň.

9. Jeden byt pre školníka s príslušenstvom.
10. Jeden troizbový byt pre riditeľa školy s prísluš.
11. Dva dvojizbové byty pre ženatých učiteľov s prísluš.
12. Dva byty pre slobodných učiteľov.
Úradná návšteva.
Škol. inšp. Tomáš Vydarený, úradne navštívil Štát. ľud. školu v Krajnom dňa 17. februára
1948. S výsledkom práce jak v škole tak i mimo školy bol spokojný. Konštatoval, že
prenajaté provizorné učebne vôbec nevyhovujú k účelom vyučovacím, lebo sú nízke, tmavé
a vlhké a tieto nedostatky zhubne účinkujú na zdravie škol. dietok, preto tiež doporučuje,
aby sa čím skôr k novostavbe školskej budovy prikročilo.
V deň 7. marca 1948 boly pripomenuté 98. narodeniny prezidenta T. G. Masaryka.
11.IV.1948 bola Národná smena víťazstva. Na tejto smene zúčastnilo sa žiactvo tun. Štát.
ľud. školy, ktoré nasbieralo za 2 nákladné autá odpadkov železa, gumy skla a handár, ktoré
veci boly odvezené do Myjavy na stanicu a naložené do nákladných vozňov.
Sbierky: 1. Prevedená bola sbierka „Výzva spojených národov na pomoc deťom.“
Nasbieralo sa 179 Kčs, 60 kg fazule a 80 kg múky. Všetko bolo zaslané na adresu
„Juhoslovanským deťom.“ Učiteľský sbor na túto akciu daroval 1% zo svojho platu.
2. Bola tiež prevedená sbierka pre Sväz slovenskej mládeže, obnos 380.- Kčs bol zaslaný
Sväzu slov. mládeže na pomoc španielskym a grécky deťom.
3. Prevedená bola sbierka pre Okresnú starostlivosť o mládež medzi občanmi a žiakmi.
Sbierka vyniesla 673 Kčs. Obnos bol zaslaný 26.V.48 OSM v Myjave, ktorá podporuje
naších chudob. žiakov čiastočne obuvou a odevom.
Dňa 7. jún 1948 vzdal sa Dr. E. Beneš prezidentského úradu zo zdravotných dôvodov.
Sviatok matiek konal sa dňa 16. mája 48. Slávnosť zahájil riad. šk. M. Petrucha prívetom.
Slávnostnú reč povedala pi. uč. E. Matyášová. Žiactvo vyplnilo program vhodnými básňami
a spevmi.
Žiaci 4. roč. podnikli výlet 22.VI.48 s uč. Matyášovou do okresného mesta Myjavy.
Ukončenie škol. roku 1947/48 sa ukončil dňa 26. júna 1948 t. j. v sobotu bohoslužbami a
rozdaním vysvedčení.

Voľba nového prezidenta.
Dňa 14. júna 1948 zvolený bol Národ. zhromaždením za prezidenta ČSR vo Vladislavskom
sále na Hrade pražskom Klement Gottwald, ktorý složil i sľub ČSR. Narodil sa z roľníckych
rodičov v Dědiciach na Morave. Mladosť mal tvrdú, lebo už ako 12 – ročný odchádza do
Viedne za stolárskeho učňa a chodí i do nemeckej školy. Už v rannej mladosti otvorili sa mu
oči a videl, čo je údelom pracujúcich rúk. Ako 16 ročný hlási sa medzi čsl. Sociálnodemokratickú mládež. V roku 1914 vracia sa z Viedne na Moravu, kde je stolárskym
robotníkom v Lipníku a potom v Hraniciach. Roku 1915 narukoval k delostrelcom. Už ako
vojak je podozrivý, lebo všade vystupuje ako uvedomelý Čech. Oboznamuje sa s
Leninovými spismi a po vojne účinkuje ako redaktor Hlasu ľudu a Pravdy. Vo voľnom čase
chodí medzi robotníkov, burcuje ich k rozmýšľaniu a sebavedomiu. Osobitne treba
spomenúť jeho prácu na Slovensku. Gottwald pracoval ako robotník vo vrútockých
dielňach. Potom bol redaktorom „Pravdy chudoby“ v Banskej Bystrici. Zaujímal sa o
slovenské veci, ktoré mu i neskôr zostaly nielen vecmi politickými, ale vecmi srdca. Odtiaľ
pramení aj jeho terajší záujem o Slovensko a rovnako aj na druhej strane oddanosť

slovenských pracujúcich ľudí voči nemu. Roku 1938 po mníchovských udalostiach odišiel
do Moskvy, aby pokračoval vo svojej politickej činnosti. Gottwaldovou zásluhou sa české a
slovenské vojenské jednotky v Sovietskom sväze staly vo vlasti základom československej
ľudovej armády. Keď prezident Beneš navštívil Moskvu, Klement Gottwald mal s ním dlhé
rozhovory o usporiadaní vnútorných pomerov novej Republike. Gottwald vtedy uviedol
základné body, ktoré sa neskôr staly obsahom známeho košického programu. Po oslobodení
východného Slovenska Gottwald sa vrátil do vlasti. Dňa 4. apríla 1945 ho prezident v
Košiciach vymenoval za podpredsedu vlády a po prvých voľbách utvorili vládu ako
ministerský predseda, zastupujúc najsilnejšiu stranu, stranu komunistickú. Pre Klementa
Gottwalda nastala nová úloha, priviesť štát na cestu k socializmu. Vyhlasuje dvojročný
hospodársky plán a je aj tvorcom päťročnice. Československá republika je Gottwaldovou
zásluhou nerozlučne spätá so Sovietskym sväzom, slovenským štátom a inými ľudovými
demokraciami, ktoré jedine môžu zaistiť nehatený slobodný život aj nám. Kl. Ggottwald,
ako strážca odkazu zahraničného i domáceho odboja, najmä Slovenského národného
povstania, zaujal rozhodný postoj aj vo februárových udalostiach r. 1948 a Republiku
zachránil pred občianskou vojnou. Ľud sa zbavil zradcov a 14. júna 1948 si Kl. Ggottwalda
zvolil za svojho prezidenta. Na čelo Československej republiky si ľud zvolil štátnika, ktorý
najvýraznejšie stelesňuje nerozlučné bratstvo a spojenectvo ČSR a SSSR a s ostatnými
našími vernými spojencami, zvolil si muža, ktorý vedie Československo pokojnou cestou k
socializmu, človeka vzácnych ľudských hodnôt. Rozhodného, ale rozvážneho. Múdreho, ale
skromného. Prísneho, ale spravodlivého. Takto krok za krokom po tŕňovej, ale aj slávnej
ceste stúpal Kl. Ggottwald, aby pracujúcemu ľudu ČSR zabezpečil šťastnú budúcnosť.
Československý ľud sa mu vďačí láskou a prácou.

Škol. rok 1948/49.
Škol. Rok 1948/49 započal sa dňa 1.sept.1948 o 8. hodine ráno na Štát. ľud. škole v
Krajnom, v ktorý deň započalo sa riadne vyučovanie.
Učiteľský sbor a pridelenie postup. ročníkov v šk. r. 1948/49.
1. Anna Valášková učiteľka učila I. tr. 34 žiakov 20 chl. + 14 dievčat
2. Martin Petrucha, riaditeľ učil
II. tr. 34
// 23 // + 11
//
3. Vlasta Petruchová, učit. učila
III. tr. 24
// 15 // + 9
//
4. Emília Miškovičová, // //
IV. tr. 29
// 17 // + 12
//
5. Emília Matyášová // //
V. tr. 30
// 15 // + 15
//
Vyučovalo sa v nasledovných učebniach a provizorných učebniach:
a. M. Petrucha, riaditeľ školy vyučoval v učebni bývalej cirkev. škole po celý rok.
b. Anna Valášková, učit. vyučovala v druhej učebni bývalej cirkevnej škole po celý rok.
c. V. Petruchová, učit. vyučovala v provizornej učebni 24 ž. po celý rok.
d. Emília Miškovičová, učit. vyučovala v provizornej učebni 29 žiakov Bielkov dom po celý
rok.
e. Emília Matyášová, učit. vyučovala v provizornej učebni 30 ž. v (dome Pavla Janeku č.
110 na hornom konci dediny.)
Učebňa táto je tiež malých rozmerov. Od zariadenia Štátnej ľud. školy v Krajnom, každý
rok sa dožaduje obec Krajné učitelia i rodičia a riaditelia školských dietok v Rodičovskom
sdružení na školských úradoch na Povereníctve školstva v Bratislave, aby školu stavali. Boli
v tejto veci na Povereníctve školstva i deputácie občanov obce Krajné, aby sa škola stavala,

ale nič nepomohlo a školské dietky musia si ničiť svoje zdravie v nevyhovujúcich
provizorných učebniach. Obec darovala pod školu i pozemok a tak chcela uľahčiť prácu,
aby novostavba školy nebola sdržovaná, obec sa tiež zaviazala dať do svojich zdrojov štátu i
kameň, piesok, štrk i drevo na krov a ani tak sa nedovolala porozumenia. Štát. ľud. školu
zaplánovali, že sa bude stavať v päťročnici, ale až v III. etape.
Po odchode výp. uč. Ľudmily Theberyovej Povereníctvo školstva vymenovalo na
tunajšiu školu Emíliu Miškovicovú, narodenú 31. októbra 1929 v Lubine. Ľudovú školu
vychodila v Lubine, meštiansku školu na Starej Turej v r. 1940 -1944 a učiteľ. akadémiu v
Modre od r.1944 -1948.
Školské slávnosti.
Dňa 18. a 19. septembra 1948 bola slávnosť storočnice národ. povstania z r. 1848 na
Myjave, ktorej sa žiactvo i učiteľstvo zúčastnilo.
Školská slávnosť stého výročia národného povstania bola i na Národ. škole v Krajnom.
Dňa 7. novembra bola slávnosť 31 rokov trvania Červenej armády.
Dňa 23.XI. Usporiadaná bola škol. slávnosť na počesť 52. narodenín prezidenta republiky
Klementa Gottwalda.
Členovia uč. sboru usporiadali dňa 19. decembra 1948 vianočnú besiedku s vianočným
stromčekom. Žiactvo bolo obdarované darčekmi, ktoré im priniesli rodičia.
Na 1. mája 1949 zasvätený bol sviatok pracujúcich. Dňa 4. mája bola pripomenutá pamiatka
tragickej smrti gen. M.R. Štefánika. Žiaci Národnej školy predviedli divadielko „Zázračný
kvet.“ Hra bola zo života M.R. Štefánika.
Dňa 15. mája 49 usporiadaný bol „Deň matiek“. Prednášku mala uč. V. Petruchová.
Dňa 26. júna 49 bol usporiadaný „Deň detskej radosti.“ Predvedené boly žiakmi prostné,
hry a tanečky. Na program nacvičily hry a tanečky učiteľky A. Valášková a V. Petruchová.
Vystúpenie sa konalo so so strednou školou. Sprievod šiel od Strednej školy v Krajnom hore
dedinou na ihrisko doprovádzaný hudbou. Pestrý a obšírny program bol predvedený za
veľkej účasti obecenstva.
Žiaci odoberali nasledovné školské časopisy: 1. Slniečko, 2. Mladý život, 3. Ohník, 4.
Zornička.

Školský rok 1949/50.
Školský rok 1949/50 sa započal dňa 1. septembra o 8. hod. ráno prívetom k žiakom a o škol.
práci behom škol. roku.
V tomto škol. roku boli zapísaní títo žiaci:
I. tr. 30 žiakov, 17 chl. a 13 dievčat
II. // 30 //
17 // a 13 //
III. // 31 //
19 // a 19 //
IV. // 30 //
20 // a 10 //
V. // 26 //
14 // a 12 //
V učiteľskom sbore nenastala žiadna zmena. Vyučovalo sa v tých istých učebniach ako v
predošlom škol. roku. Anna valášková, uč. vyučovala I. tr., M. Petrucha, riad. vyučoval v II.
tr., V. Petruchová, uč. učila v III. tr., Em. Matyášová, uč. vyučovala vo IV. tr. a uč. Emília
Mikitová V. triedu.
Náboženstvo ev. a. v. vyučoval kaplán Miroslav Mikita a rím. kat. náboženstvo vyučoval

František Tihanyi, farár z Hrachovišťa.
Politického školenia v mesiaci júli a auguste sa zúčastnili títo členovia uč. sboru: Martin
Petrucha riaditeľ, Vlasta Petruchová uč. a Em. Mikitová uč.
Školské slávnosti.
Dňa 28.X.1949 bola oslava národného sviatku ČSR.
7. novembra 1949 bola oslava na počesť 32. výročia trvania Červenej armády a Októbrovej
revolúcie v SSSR.
Dňa 23.XI.49 bola školská oslava na počesť 53. narodenín prezidenta Klementa Gottwalda.
Dňa 18.XII.49 usporiadali členovia učiteľ. sboru vianočnú stromčekovú besiedku. Program
bol pestrý s patričnými recitáciami a spevmi. Po slávnosti boly žiakom rozdávané dárky,
ktoré rodičia doniesli. (Dňa 21.XII.49 škola) Besiedka vyznela veľmi pekne, rodičia a deti
odchádzali spokojní. Dňa 21.XII.49 oslávila škola pekným programom 70. narodeniny
generalissima J. V. Stalina. Dňa 25.II.50 bola pripomienka víťazstva februárových udalostí.
Na počesť 80. narodenín V. I. Lenina, vyzdvihnutý bol význam Leninovho učenia. Dňa
1.mája 1950 zúčastnilo sa žiactvo pod dozorom rodičov manifestácie na Myjave. Dňa
21.V.50 bola slávnosť „Dňa matiek“ v rámci SRPŠ. Program bol bohatý, na ktorý prispeli
všetci členovia učiteľ. sboru.
Školské výlety.
Žiaci 3. roč. boli na Čachtickom hrade, 4. a 5. ročník v Piešťanoch.
Žiactvo odoberalo tieto časopisy: 1. Mladý život, 2. Slniečko, 3. Zornička, 4. Ohník;
Školský rok 1949/50 sa ukončil dňa 30. júna 1950.

Školský rok 1950/51.
sa začal dňa 1. septembra 1950 školskou slávnosťou. Riaditeľ školy M. Petrucha privítal
všetkých žiakov i členov učiteľ. sboru v novom školskom roku. Prváčkovia boli privítaní
kvetami žiakov z vyšších trid, ktorí ich prijali medzi seba ako najmladších spolužiakov.
Nový člen učiteľ. sboru Emília Kubišová z Podkylavy bola menovaná KNV v Bratislave
zastupovať uč. E. Mikitovú, ktorá má materskú dovolenú od 1. augusta 1950 do 1.
decembra 1950. Po niekoľkých dňoch však odchádza a na jej miesto je ustanovená E.
Danková z Krajného – Prehôrky.
Riaditeľ školy vyzdvihuje význam učiteľského poslania, lebo učiteľstvo od konca II.
svetovej vojny stojí v prednej línii na úseku práce a boja za novú pokrokovú a socialistickú
školu, na úseku boja za nové postavenie učiteľa v rodine ostatných pracujúcich, na úseku
boja za úzke primknutie sa k súdruhom robotníkom.
Najskôr nás čaká vnútorné preporodenie, politické vzdelávanie učiteľstva, aby opustilo a
prekonalo i vo svojom vnútri kapitalistickú ideológiu, aby si osvojilo ideológiu
socialistickú, ideológiu pracujúcej triedy. Z toho vyplýva, že sa chceme vzdelávať politický,
že sa chceme i našu školu zapojiť do politického diania.
1.
2.
3.
4.
5.

Učiteľský sbor a pridelenie školských ročníkov.
Martin Petrucha, riad. školy,
2. roč.
Anna Valášková, uč.
1. roč.
Vlasta Petruchová, uč.
3. roč.
Emília Matyášová, uč.
4. roč.
Emília Kubišová, uč.
5. roč.

Náboženstvo ev. a. v. vyučovať bude farár Mladen Kolény a IV tr. kaplán Miroslav Mikita.
Náboženstvo rím. katol. František Tihányi, farár z Hrachovišťa.
Oslavy na škole 28.X. pod heslom „Svornou prácou za rozkvet vlasti, za mier, za
socializmus.“ Prednášala uč. E. Danková a príležitostný program.
Na 33. výročie Veľkej októbrovej revolúcie prednášala V. Petruchová. Sbierka na Koreu
medzi žiakmi vyniesla 868 Kčs. Dňa 23.XI.50 bola oslava 54. narodenín prezidenta K.
Gottwalda. Prednášala uč. Em. Matyášová. Dňa 21.XII.50 slávnosť 71. narodenín general. J.
V. Stalina. Prednášal riad. šk. M. Petrucha. Program vyplnilo žiactvo príležitostnými
básňami a spevom.
Udalosti na škole: Akcia „Boj za mier na školách,“ celoškolská slávnosť.
Dňa 31. januára 1951 znenazdania odchádza navždy z nášho učiteľského sboru Martin
Petrucha riad. školy vo veku 53 rokov. Unavený a vyčerpaný prácou odpočíva svoj večný
sen na krajňanskom cintoríne. Bol to človek poctivého charakteru a dobrého srdca.
Česť jeho pamiatke!
Písala V. Petruchvá,
uč.
Škola bola od 31. januára 1951 do 17. marca 1951 bez riaditeľa. Dňa 19. februára
Mária Maceková
1951 nastúpila na školu učiteľka z Vyššej školy pracujúcich Mária Maceková. Pochádza z
Tomášova, okr. Šamorín. Narodila sa 2. februára 1932. Na tunajšiu školu prešla z
Matejovca. Dňa 23. februára 1951 bola pozbavená miesta učiteľka Emília Matyášová. Od
tohto času až do 17. marca 1951 IV. a V. tr. učila spojene učiteľka Emília Mikitová.
Alfonz Šulo
Dňa 17. marca 1951 nastúpil na tunajšiu školu ako riaditeľ Alfonz Šulo. Od toho
času sa stáva kronikárom tunajšej školy. Narodil sa dňa 10. mája 1919 v Livinských
Opatovciach, okr. Partizánske. Učiteľský ústav skončil v Bánovcich n/Bebr. v r. 1939. Od
toho roku pôsobil na osemtriednej škole v Drahovciach ako definitívny učiteľ 5 rokov. Od r.
1944 pôsobil na trojtriednej ľudovej škole v Sokolovciach. Po roku odchádza na
jednotriednu školu v Kočíne, kde pôsobil vyše 5 rokov. Odtiaľ bol preložený na Národnú
školu na Myjave, ktoré miesto neprijal, nakoľko tam nemal rodinného bytu. Odtiaľ bol
preložený na tunajšiu školu.
Stručne zachytená činnosť tunajšej školy v šk. r. 1950/51:
Školy
Začiatok šk. r. 1950/51 niesol sa v znamení hesla V. konferencie školských
pracovníkov: „Ďalej a smelšie vpred k socialistickej škole.“ Túto úlohu naša škola plnila a
splnila takto: Učili sme lepšie, preto sme viac a lepšie naučili. K tomu sme potrebovali
kolektívneho a individuálneho štúdia, častých schôdzok, kritiky a sebakritiky. Slúžila ná k
Akcia otvorené dvere
tomu: Akcia otvorených dverí, riadne schôdzky Sdruženia rodičov a priateľov školy a styk
školy s tunajším JRD.
Práca naša sa zintenzívnela po výjdení nového skušobného a školského poriadku, po školení
riaditeľov a po pedagogickom prieskume urobenom v rámci našej školy. Myšlienka
svetového mieru zaujala popredné miesto v našej školskej práci. Boj proti rušiteľom

svetového mieru ako i proti škodcom nášho socialistického zriadenia, oddanosť a
primknutie sa k našej pracujúcej triede a k jej avantgarde KSČ. Láska a oddanosť k bašte
svetového mieru k Sov. sväzu, k jeho armáde a k vodcovi všetkých pracujúcich na celom
svete J: V. Stalinovi sa prejavovala jednak v škole ako i mimo školy na rôznych verejných
slávnostiach a podnikoch.
Družba školy
Naša škola pestovala družbu s národnou školou v Strážnici na Morave a vo Zruči pri Plzni.
Patronát školy
Patronát nad našou školou prevzala Stredná škola v Krajnom, čo veľmi prispelo k obru
našej školy.
Súťaženie.
Na našej škole sa po celý rok súťažilo v čistote, poriadku, dochádzke a v sporení. Na konci
roka boli vzorní žiaci odmenení knižnými cenami.
Významné dni na škole
Významné dni na škole:
1. sept.1950: Sprievod dedinou so strednou školou a okolitými školami z príležitosti
zahájenia školského roku
6. okt. 1950: Oslava – Deň čsl. armády na Str. škole spolu so Strednou školou.
16. okt. 1950: Exkurzia školy na JRD pri siatí.
7. nov. 1950: Oslava Veľkej októbrovej revolúcie.
22. nov. 1950: Spomienka na 54. narodeniny s. Kl. Gottwalda.
28. nov. 1950: Návšteva výstavy: Týždeň dobrej knihy.
20. dec. 1950: Oslava 71. narodenín s. J. V. Stalina.
30. januára 1951: Návšteva filmu „Kozie mlieko“
9. febr. 1951: Školu navštívil s. inšp. Pavol Fecek z Myjavy a s. kádrový tajomník KNV z
Bratislavy Lahita.
10. marca 1951: Oslava Medzinárodného dňa žien.
Oslavy a verejné podujatia
11. - 15. apr.1951: Poučenie žiactva o Okresnej konferencii KSČ na Myjave.
21. apríla 1951: Žiactvo od 3. roč. sa zúčastnilo „Pochodu mieru.“
16. - 21. apr. 1951: Týždeň čistoty
9. mája 1951: Oslava „Deň víťazstva.“
2. júna 1951: Filmové predstavenie: „V lese“
4. júna 1951: Výlet do Strážnice a do Luhačovíc IV. a V. trieda.
4. júna 1951: Vychádzka do Hrachovišťa a do Vaďoviec I. II. a III. tr.
8. júna 1951: Sprievod dedinou z príležitosti „Hlasovania za mier“
12. júna 1951: Návšteva „Výstavy 30 rokov KSČ“ na Myjave I. až V. trieda.
Generálna oprava školy
Počas hlavných prázdnin bola prevedená na celej škole generálna oprava. Hlavná
budova bola vylíčená zvoku i znútra a boly natreté dvere i obloky.
Alfonz Šulo
r. školy
31. aug. 1951
okrúhla pečiatka:
NÁRODNÁ ŠKOLA V KRAJNOM

Školský rok 1951/52
Školský rok 1951/52 sa začal 1. sept. 1951 školskou slávnosťou, na ktorej sa zúčastnili i rodičia žiakov.
Stav tried a žiactva k 1. sept. 1951.
I. tr.
II. tr.
III. tr.
IV. tr.
V. tr.
5 tr.

20 ž. 9 ch. 11 d.
27 ž. 12 ch. 15 d.
23 ž. 12 ch. 15 d.
27 ž. 12 ch. 15 d.
27 ž. 12 ch. 15 d.
124 ž. 66 ch. 58 d.
Zadelenie tried.

Učiteľský sbor
I. tr.
Anna Valášková, v hlavnej budove
II. tr.
Alfonz Šulo
- // III. tr.
Anna Šúrová
u Janeku
IV. tr.
Vlasta Petruchová u Bielku
V. tr.
Emília Mikitová
- // Dňa 1. sept. odchádza s tunajšej školy s. Mária Maceková na Národnú školu Krajné –
Anna Šúrová
Matejovec. Na jej miesto nastupuje s. Anna Šúrová z ONV na Myjave, kde bola poradkyňou
predškolskej výchovy. 12. okt. odchádza s. Emília Mikitová na tunajšiu strednú školu. Na
Anna Búnová
jej miesto prichádza s. Anna Búnová, uč. mat. šk., ktorá učila na Nár. škole v Brezovej pod

Br. Táto prevezme III. tr., s. A. Šúrová IV. tr. a s. V. Petruchová V. tr.
Dňa 29. okt. 1951 s. Vl. Petruchová si zlomila nohu, následkom čoho V. tr. prevzal s. Alfonz
Šulo a I. a II. tr. spojene učila až do 15. februára 1952 s. Anna Valášková. Dňa 16. febr.
Anna Miklášová
prichádza náhrada za s. Vl. Petruchovú s. Anna Miklášová uč. mat. školy v Nov. Meste n/V.
Dňa 5. marca 1952 s Anna Búnová odchádza do Detského domova na Myjave a na jej
miesto prišla znovu s. Mária Maceková z Národnej školy Krajné – Matejovec. Od toho času
do konca šk. roku je tento stav učiteľov:
I. tr.
Anna Valášková
u Bielku
II. tr.
Anna Miklášová
- // III. tr.
Mária Maceková v hl. budove
IV. tr.
Anna Šúrová
u Janeku
V. tr.
Alfonz Šulo
v hl. budove
Práca počas školského roku.
Začiatok šk. r.
VI. konf. šk. pracovníkov
Prácu v školskom roku 1951/52 začali sme v znamení hesla VI. konferencie
školských pracovníkov: Za socialistickú školu, za socialistickú výchovu! Aby sme tohto
dosiahli, prekontrolovali sme si v posledný týždeň prázdnin prázdninové štúdium, opreli
Sov. socialistická pedagogika náš vzor
sme sa oň – o novú sovietsku socialistickú pedagogiku a didaktiku. Ponajprv sme zistili,
ktorí žiaci potrebujú najviac pomoci a potom sme im venovali osobitnú pozornosť, čo sa
dialo i prostredníctvom doučovacích skupín za pomoci vyspelejších žiakov. Išlo nám o to,
aby žiak získal záujem o prácu a aby sa v práci podriadil kolektívu.
Nové učebnice
Usnesenie ÚV KSČ o nových učebniciach bolo nám hlavnou oporou. Prekontrolovali sme
učebnice a podľa Metodických statí bolo len na nás, ako doplníme nové učebnice po stránke
ideologickej. K tomu nám slúžily časopisy: Komenský, Spoločenské vedy, Učiteľské
noviny, denná tlač a hlavne žiacke časopisy Zornička, Ohník, a Pionierske noviny, podľa
Pomoc
ktorých sme odstraňovali nedostatky našich učebníc. Oporou nám bola PO (Pionierska
organizácia), ktrej členovia boli vzorom jak v učení, tak i v budovaní priemyslu tým, že
vynikli v sbere vlnených odpadkov a liečivých bylín. Za vzorný sber vlnených odpadkov
naša škola bola odmenená v celoštátnej akcii: „Milión kg vlnených handier pre náš tetilný
priemysel“ okresnou cenou.
Plnenie súborného plánu
Doteraz nasbierala naša škola 16,54 q liečivých bylín, v čom má PO hlavný podiel. V
pomoci JRD pri stavbe maštalí, v poľnohospodárskych prácach na poli JRD ako i v
brigádnických prácach pri škole dosiahli naši žiaci 560 hodín.
Výsledky v učení
Učenie
Trieda
poč. ž.
vyznam.
prepadn.
neklasif.
I.
II.
III.

20
26
23

7
9
4

2
1
-

1
-

IV.
V.

26
28

7
10

1

-

Spolu
123
37
4
1
Z prepadnutých žiakov 3 neovládajú materinský jazyk a 1 žiak je debilný.
Výsledky budovania
Sber Brigády Sporenie
Lieč. b.
Vlnený text.
Trieda
Papier
Brigády
Sporenie
I.
II.
III.
IV.
V.

32 kg
48
193,30
635
746

38 kg
23,5
21,5
84
48,40

5 kg
41,50 kg

46 h.
234 h.
280 h.

2700 Kčs
8412
2666
3300
5637

1654,30 kg

215,40 kg

46,5 kg

560 h.

22715 Kčs

Odmeny na konci šk. r.
Päť vyznamenaných žiakov bolo odmenené knižnými odmenami. Dvaja žiaci – Cigáni, ktorí
Banícky učni
skončili školopovinnosť sa prihlásili za baníckych učňov. Z 5 členov učit. sboru 2 čl. sa
Štúdium uč. sboru
zúčastňovali RSŠ, 1 čl. navštevovala VŠP a 2. čl. navštevovaly školu III. st. na Myjave.
Ranné aktuality
Napriek tomu, že jednotlivé triedy sú vzdialené od hlavnej budovy 200 až 1000 m, schádzali
sa čl. uč. sboru pravidelne o 7. h. ráno najmenej 2 krát do týždňa k spoločným aktualitám,
kde dostávaly jednotlivé čl. uč. sboru rady a pokyny od riad. školy a spoločne sa vypočuly
Brigády uč. sb.
zahraničné a vnútropolitické referáty. Na stavbe maštalí JRD odpracoval uč. sbor 109 hod.
SRPŠ - spolupráca
Spomenúť treba SRPŠ, ktoré značne podporovalo našu prácu tým, že sa riadne zúčastňovalo
pravidelných schôdzok, na ktorých sa oboznamovalo s problémami jednotnej školy, so
školským poriadkom, s mierovým úsilím a so Súborným plánom Slovenska. Rodinnú
výchovu sme podporovali prednáškami od A. S. Makarenka.
Na konci šk. r. usporiadali rodičia svojim deťom Detský deň radosti a zisk 15000.- Kčs
venujú pre pionierov na zakúpenie hudobných nástrojov. Že sa rodičia zaujímajú o školu
svedčí i to, že 13 členovia SRPŠ odoberajú Učiteľské noviny.
Oslavy a spomienky na škole.
Oslavy a spom.
1. sept. 1951 – Slávnosť začiatku šk. r. 1951/52
23. sept. 1951 – Spomienka na okr. deň strany.
1. okt. 1951 – Deň čsl. armády, 24. okt. 1951 V. Pieck, nem prezident na návšteve v ČSR,
28. okt. 1951 – 33. výročie ČSR, 3. výr 5RP, 6. výročie znárodnenia priemyslu, 6. nov. 34.
výr. okt. rev.
23. nov. 55. narod. s. Kl. Gottwalda prez. ČSR
21. dec. 72. narod. s. J. V. Stalina. 3. jan. 1952 Novoročný prejav s. Kl. Gottwalda, nástup
do 4. R 5RP, 21. jan. 1952 – 28. výr. smrti s. Lenina, 8. marec 1952 – medzinár. deň žien,

4. apr. 1952 – spomienka na oslob. Bratislavy
7. apr. 1952 - // - // Krajného
30. apr. - Oslava 1. mája – pioniersky sľub, 31. mája 1952 – 50 nar. s. V. Širokého,
medzinár. deň detí, 17. júna 1952 – Výlet do Bratislavy, 22. júna 1952 Detský deň radosti –
veselica.
Verejné oslavy
Škola vystupovala na všetkých verejných podujatiach dramatizovaným a spevným
programom, za čo dostávala uznanie od MNV, MO KSČ a masových organizácii.
V Krajnom 31. augusta 1952
Alfonz Šulo
r. školy
okrúhla pečiatka:
NÁRODNÁ ŠKOLA V KRAJNOM

text: 2009 © kronikar@krajne.sk

Záver
V kronike Štátnej ľudovej školy v Krajnom autor nespomenul, že zákonom č. 95/1948 bola
ľudová škola zrušená a nahradená názvom národná škola. V texte začína školský rok 1948/49:
Škol. rok 1948/49 započal sa dňa 1. sept.1948 o 8. hodine ráno na Štát. ľud. škole v Krajnom,....
Až po dvojstranovom texte píše: Dňa 18. a 19. septembra 1948 bola slávnosť storočnice národ.
povstania z r. 1848 na Myjave, ktorej sa žiactvo i učiteľstvo zúčastnilo.
Školská slávnosť stého výročia národného povstania bola i na Národ. škole v Krajnom.
Foto sken prvej strany textu kroniky.
Výber z kroník obce a cirkevného zboru.
V Pamätnej knihe obce Krajné, písanej
Štefanom Valáškom:
- Nástupom Zatkalíkovým v rechtorstve stal sa
niekdajší jeho žiak, tunajší rodák Martin
Petrucha. - Jeho podrobnejší životopis tuná
uvádzať nemôžem, pretože som ho o jeho
osobné dáta viac razy požiadal, aby mi ich
pripravil – a on azda neprikladá tomu
potrebnosť, však ešte žije a je len niečo málo
pres 40 ročný – tejto kronike teda neutečie ani
ona preň.
Ján Eľko: Z dejín ev. a. v. cirkevného
zboru v Krajnom napísal:
Nemám doklady o tom, žeby v Krajnom bola
cirkevná škola už pred zriadením cirkevného
zboru. Ale vizitačná listine z roku 1611 už
spomína učiteľské dôchodky a tak, do tohoto
obdobia dávame aj začiatok školy. Škola bola
jednotriedna, vybudovaná pod kostolom a učilo
sa v nej až do roku l862 (terajší Valáškov dom). V tom čase na sklonku pôsobenia Pavla Štefánika
ml. a pri príchode Jána Boora, postavila sa nová škola s väčšou triedou a lepším bytom pre učiteľa,
ku ktorej za Michala Bodického sa pristavila druhá trieda.
Martin P e t r u c h a, narodil sa 5. nov. l897 v Krajnom. Z popudu Michala Bodického chodil
najprv do meštianskej školy vo Vrbovom a potom na učiteľskom ústave v Banskej Štiavnici
maturoval roku 1924. Učiteľom - organistom bol v r. 1924 - 1930. Potom prešiel na Štátnu školu.
V texte je opísaná lokalizácia tried Štátnej ľudovej školy v Krajnom, ktoré v súčasnosti
mladšej generácii sú niektoré označenia neznáme. Dopĺňam aj staršie lokality škôl, spomínané v
hore uvedených kronikách.

Najstaršia cirkevná škola podľa Jána
Eľku (r. 1611), bola na „Bórikovci““. Do
roku 1942 bola budova vo vlastníctve
židovskej rodiny Herzovej.
Po ukončení vojny dom od Jozefa
Aschnera, Herzovho zaťa, kúpil Samuel
Bórik.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Valáškovej.

Do roku 1862 bola cirkevná škola v tomto dome. Potom tu bývali cirkevní funkcionári.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Valáškovej..

Nová cirkevná škola po roku 1862 „Cirkevná škola“.
Prvá časť, 1 trieda, bola postavená v
roku 1854.
Teraz je dom vo vlastníctve učiteľskej
rodiny Konečnej.

Budova Potravného družstva, pôvodne
získaná exekúciou od Pavla Bukovčana
roku 1927.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Raganovej.

Dočasné dve triedy v dome Štefana
Bielku - „Bielkovec“.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Petrášovej.

Dočasná trieda v dome Pavla
Gavoru – „Gavurovec“.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny Gavurovej.

Dočasná trieda v dome Pavla
Janeku– „Janekovec“.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Prednej.

Dočasné dve triedy v dome Martina Knapa – „Knapovec“. Na fotografii je len časť domu,
kde boli triedy. Pri rekonštrukcii domu bola prístavba tried zbúraná. Nová prestavba je na mieste
pôvodného starého domu. Teraz je dom vo vlastníctve rodiny Knapovej.
Prvá materská škola v Krajnom.
Martin Petrucha zapísal:
V mesiaci októbri 45 bola zriadená
Štátna detská školka v Krajnom.
Umiestnená bola v dome Jána Sadloňa.
Teraz je dom vo vlastníctve rodiny
Kubalákovej.

Duplikát vysvedčenia, ktoré vystavil Martin
Petrucha 2. januára 1926, ako učiteľ Dvojtriednej ev. a. v. ľudovej školy v Krajnom.
Vtedy jedinej škole v dedine, v „cirkevnej
škole“.

Miesto posledného spočinutia manželov
Petruchových na krajnianskom cintoríne.
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