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02. Ustanovenie:
Obecný úrad v Krajnom uznesením č.2/2007 obecného zastupiteľstva v Krajnom ustanovil
funkciu kronikárov, Mgr. Danku Markovú a Ivana Gálika, ktorí spracovali kroniku za rok 2007.
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03. Úvod
1.1.2008 Nový rok
Možno že táto úvaha je optimistická, ale na Nový rok prijateľná, že po príjemnom prežití
Silvestra väčšina občanov prebudila sa do nádherného novoročného rána. Mnohí ľudia Slovenska
pri polnočnom prípitku na nový rok 2008 si dali pekné predsavzatia, čo dobré a prospešné urobia
pre seba, pre svojich blízkych. Ba možno boli aj takí, čo sľúbili, že budú dobro robiť pre všetkých,
ale takým sa nedá celkom veriť. Od tohto dňa začalo Slovensko žiť eurom. Po úspešnej ratifikácii
sa 1. mája 2004 Slovenská republika stáva členom Európskej únie. Po Novom roku začalo
Slovensko strihať symbolický 365 dielny meter k zavedeniu eura. Jedenásť európskych krajín
zaviedlo spoločnú európsku menu euro 1.1.2000. Hlavne inštitúcie ktoré pracovali s peniazmi,
museli sa počas roka dôkladne pripraviť na prechod koruny na euro. Koncom januára začína
masová informačná kampaň k otázkam zavedenia euro meny. Urýchlene sa museli vyriešiť aj
mnohé technické problémy, napríklad mincových automatov, ale aj iné. Pre takých, ktorí
komunikovali na internete, bolo dosť informácií, či diskusií pre, aj proti. Známu internetovú stránku
o zavedení eura na Slovensku, www.euromena.sk, navštívilo počas troch mesiacov prevádzky vyše
60-tisíc ľudí. Podľa prieskumov ku koncu štvrť roka najmenej o príchode eura na Slovensku vedeli
dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny. Najviac do príprav na euro menu sa museli zapojiť
finančné inštitúcie. Obchody a podniky, v ktorých väčší počet zákazníkov platil hotovosťou, sa mali
pripraviť na duálny obeh eura a koruny, ktorý mal trvať od 1. januára do 16. januára 2009. V rámci
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Krajnom dostávali seniori informácie od členov, korí
sa o otázky zavedenia eura zaujímali ako laici, alebo fundovaný výklad na schôdzi v máji, od
vedúceho pošty v Starej Turej, Pavla Moravca. Kto mal záujem mohol získať potrebné informácie.
Rada Európskej únie na úrovni ministrov financií členských štátov Európskej únie
(ECOFIN) v júli 2008 na zasadnutí v Bruseli stanovila prepočítavací koeficient medzi eurom a
slovenskou korunou (konverzný kurz) na úrovni 1 € =30,1260 Sk. Objavovali sa úvahy, špekulácie
že pri prepočítavaní dôjde k neodôvodnenému zvyšovaniu cien. Bol prijatý Etický kódex pre
zavedenie eura „Meníme menu, nie cenu". K tomuto vyšla úsmevná karikatúra, rožok s cenou 0,90
Sk, kde bolo prečiarknuté Sk a nahradené 0,90 €. 24.augusta 2008 začalo na Slovensku platiť tzv.
duálne zobrazovanie (Sk aj €). Občanom sa doporučovalo, aby k pripravovanej výmene mali všetky
koruny uložené v bankách. „VÚB nechcela kvôli konkurencii zverejniť presné číslo. Uviedla však,
že za september ľudia vložili toľko peňazí ako predtým za celých osem mesiacov dokopy. (Zdroj:
Monitorig Euromena, Pravda)“
Pripravované oslavy 100 dní do zavedenia eura sa mali konať vo všetkých krajských
mestách v sobotu 27. 9.2008 v popoludňajších hodinách pod názvom Deň eura. K nám sa oslava
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nedostala, ale murári usilovne stavali na stavbe školy, čo bolo iste viac. V polovici novembra začala
pošta doručovať Eurozásielky ktoré obsahovali dve informačné brožúry o prechode na euro, ako aj
eurokalkulačku.
Národná banka Slovenska pripravila pre občanov tzv. štartovacie balíčky s euro mincami.
Eurobalíček obsahoval spolu 45 slovenských euro mincí celkovo za 500 Sk (16,6 € ). V Krajnom ho
mnohí nestačili kúpiť, mne osobne, ani iným nechýbal.
„Predajcovia euro peňaženiek majú v týchto dňoch veľký problém so zásobovaním. Tento
produkt je taký žiadaný, že nestíham dopĺňať zásoby,“...„Tieto mince budú platné od 1. januára
2009. Štartovacie balíčky majú slúžiť na predzásobenie sa eurovou hotovosťou predovšetkým
občanom a malým podnikateľom. Vzhľadom na predpokladaný vysoký dopyt po týchto balíčkoch
však ľuďom, ktorí sa plánujú predzásobiť mincami, Slovenská pošta odporúča, aby s kúpou
neváhali. Každý občan, alebo organizácia môže totiž bez limitu nakúpiť ľubovoľný počet balíčkov, a
tak sa môže stať, že sa čoskoro minú. Slovenská pošta vysoký dopyt nebude regulovať. Na každej
pošte si záujemca môže k balíčku dokúpiť aj euro peňaženku. Zdroj: Aktuálne.sk 02.12.2008“
Veľmi dobre sa pripravila na zmenu autobusová doprava náborom a lacným vybevením
platobnej karty pre dopravu všetkým cestujúcim, ktorí kartu ešte nemali.
Hoci táto časť patrí už do roku 2009, vysvetľuje, prečo nebol žiadny problém. Mincové
automaty počas 16-dňového duálneho obehu prijímali buď korunové, alebo eurové mince. V
obchodoch dalo sa platiť aj slovenskými korunami, vydávali len v eurách. Niektorí obchodníci,
ktorí nemuseli denne zásobovať obyvateľstvo, to riešili inventúrou, zatvorením obchodu aspoň v
prvom týždni. Posledný krát koruna vydýchla 16. januára 2009.
04. Významné udalosti
Prvý pracovný deň roku 2008 začal v strede týždňa,
vonku vládlo príjemné zimné počasie, denné teploty okolo
0°C, s nočnými mrazmi, tenkou snehovou pokrývkou.
Druhý týždeň sa mierne oteplilo, v strede týždňa prišiel
odmäk, všetok sneh zmizol. Potom aj počasie v sobotu
12.januára pri rozlúčke s Jankom Tomašechom bolo k
smútočnému zhromaždeniu prívetivejšie, ako by tomu
bolo na začiatku mesiaca. Janko bol veľmi známy a
obľúbený, prišlo sa sním rozlúčiť veľa ľudí. Zákerná
choroba ukončila jeho život vo veku 52 rokov. Smútočnú
rozlúčku organizoval ZPOZ.
Nedeľné popoludnie 13.januára využili členovia, delegácia
JDS, aby sa stretli so spisovateľkou Annou Černochovou
pri ocenení „Významná osobnosť Podjavoriny“ a uvedení
jej novej knižky „Vášne a križovatky“ v MsKS v Novom
Meste nad Váhom. Veľmi rada prijala pozvanie na besedu
s našimi seniormi, ktorí ju už dobre poznajú.
Pondelok 14.1.2008 konalo sa pravidelné stretnutie
členov JDS, kde bilancovali svoju prácu v uplynulom roku
a predebatovali program na rok 2008. V závere sa
gratulovalo jubilantom, kde sa seniori spoločne zabavili.
Aby sa mohli seniori schádzať aj mimo plánovaných stretnutí, v menšom počte, pripravili si
klubovú miestnosť v budove Materskej školy. Od 15.1. 2008 bola otvorená skúšobná prevádzka
klubu.
Utorok 22.januára 2008 starosta obce Ing. Vladislav Šuster privítal vzácnu návštevu,
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR doc. Ing. Jána Jasovského PhD. V rámci pracovnej
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návštevy zoznámil sa so situáciou a podmienkami práce
obecného úradu. Starosta predstavil svojich spolupracovníkov obecného úradu. Potom jeho cesta pokračovala
návštevou Základnej školy s materskou školou v Krajnom,
kde si pohovoril o situácii a problémoch s riaditeľom Mgr.
Milanom Medveďom, farárom ECAV Mgr. Ivanom
Novomestským, správcom farnosti v Hrachovišti Irenejom
Ciutti, a starostom obce. Pána Jasovského z viacerých tém
veľmi zaujalo rozprávanie v.p. Ireneja Ciutti o archeologických prácach na kostole sv. Michaela archanjela, aj o
dobrom spolunažívaní oboch vierovyznaní. Okružnou
cestou cez Matejovec, okolité osady cez Konkušovu dolinu späť do Krajného, videl rozmanitosť
nášho kraja, časť cestnej siete, ktorú nie je jednoduché udržiavať v iných zimách, ako je táto.
Nakoniec pán Jasovský našiel si chvíľu pozdraviť aj pracovníkov pošty.
Tradičné pochovávanie basy konalo sa predčasne.
Ešte mohla chvíľu prebývať medzi nami do 6.februára,
Popolcovej stredy, tak to kážu staré ľudové tradície. FS
Krajňanec a organizátori rozhodli IX. ročník „Pochovávanie basy“ urobiť 26.januára 2008. Poslednú rozlúčku s
milovanou basou urobili v budove RPD v Krajnom za
účasti asi 300 „trúchliacich“ a ľudovej hudby Zobor.
Smútočnú reč aj odobierku, ako v minulých rokoch aj
teraz výborne zvládol Ing. Ondrej Lančarič, so svojimi
pomocníkmi pochovali basu riadne, ako sa to patrí.
Obecný úrad pripravil projekt, požiadavku na
pridelenie financií, z prostriedkov vlády na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska. Obecné
zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 30.januára prerokovalo projekt „Riešenia
centrálnych priestorov v obci Krajné“. Projekt v rámci združenia INTERREGIO, ktorého je naša
obec členom, vypracovala Ing. Jana Krajčiová, koordinátorom projektu je Ing. Peter Filo. V
prezentácii podrobne vysvetlili poslancom a prítomným občanom zámer riešenia priestorov v obci a
zároveň odpovedali na otázky poslancov. Projekt sa zameriava na úpravu autobusového nástupišťa,
plochy pred nákupným strediskom Jednota, cesty a chodníka pozdĺž potoka v strede obce. Počíta s
úpravami verejných priestranstiev v obci, v miestnych častiach obce, autobusových zastávok,
všetko v duchu prostredia a symboliky nášho kraja. Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo
predložený projekt.
Nedeľu 3.2.2008 v rámci služieb Božích konal sa konvent ECAV v Krajnom. Námestný
farár Mgr. Ivan Novomestský prečítal správu, o ktorej je viac v časti kroniky venovanej cirkvi.
Počet členov cirkevného zboru: 1419, Krajné 420, Krajné
– kopanice 544 Podkylava 48, Podkylava – kopanice 176
Korytnianske Kopanice 87, Hrachovište 100, Prašník –
u Boorov 44
Na februárovú členskú schôdzu JDS v Krajnom
11.2.2008, prijala pozvanie výboru MO JDS, spisovateľka
a publicistka Anna Černochová. Väčšine zúčastnených
členov na besede bola už dobre známa z minuloročného
stretnutia, z článkov regionálnej tlače. Jej nová knižka
poézie „Vášne a križovatky“bola hlavnou témou besedy,
kde pri vybraných básňach, ktoré nám recitovala, dala aj
vysvetlenie, čo ju k básni viedlo, čo cítila vo chvíľach inšpirácie. Trochu času venovala aj svojim
starším literárnym deťom, zasvätila do tajov spracovania rodinnej kroniky a porozprávala niektoré
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životné príbehy. Dve hodiny srdečného stretnutia veľmi rýchle uplynuli, boli to dve hodiny
vzdelávania v slovenčine, na úrovni univerzity tretieho veku.
V našej dedine sa nachádzajú aj občania, ktorí radi prispejú ku
„skrášľovaniu“ obce. Najlepším dôkazom sú fotografie dreveného
latového plota pri zdravotnom stredisku z 15.2. 2008. Laty z plota
boli povytŕhané na šiestich miestach.
Nedeľu ráno 17.2. 2008 v zborovej miestnosti na fare ECAV
konali sa mládežnícke služby Božie, kde hosťovala mládežnícka
hudobná skupina Aletheja z CZ ECAV v Myjave. Pri gospelových
piesňach, spirituáloch skupiny cítili sme sa ako v New Orleanse.
Nedeľné popoludnie využili členovia výboru a zástupcovia
Slovenského boxer klubu na výročnú členskú schôdzu. Členovia organizácie vyhodnotili svoju
činnosť v uplynulom roku 2007, prerokovali organizačné záležitosti a pripravili plán podujatí na
tento rok.
Dňa 18.2.2008 bola namontovaná meteorologická
stanica VM 918 v budove Obecného úradu a pripojená na
internet s prenosom údajov na www stránku a ukladaním
nameraných údajov na server. Montáž a uvedenie do
prevádzky urobil Bc. Ladislav Gálik, Ing. Peter Plesník a
Ivan Gálik.
Na členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského
zboru v Krajnom, ktorá sa konala v klubovej miestnosti
DHZ v požiarnej zbrojnici 23. februára 2008, hodnotili
členovia svoju činnosť, prijali nových členov a pripravili
plán činnosti na tento rok.
Prvé riadne obecné zastupiteľstvo sa konalo 28.2. 2008 za širšej účasti obyvateľov ako býva
zvykom. Podrobnejšie o zasadnutí hovorí sa v časti 05. Samospráva.
Kronikári obce, Mgr. Danka Marková a Ivan Gálik zúčastnili sa 3.3.2008 v Trenčíne
konzultačného seminára „Pravidlá pre vedenie kroník“, ktorý viedla lektorka Mgr. Agáta Krúpová.
Seminár prispel kronikárom k lepšej orientácii v kronikárskej práci.
Obecný úrad dal 5.3.2008 v miestnej časti Matejovec vymeniť tabule so symbolom, erbom
obce Krajné, ktoré boli predtým neznámym vandalom (neznámymi vandalmi) poškodené.
Členovia organizácie JDS dostali pozvánku od družobnej JDS Hrachovište na ich marcové
stretnutie 8.3.2008 v kultúrnej sále Obecného úradu v Hrachovišti. Tak ako pri predchádzajúcich
stretnutiach, aj toto bolo pre delegáciu z Krajného veľmi príjemné. Stretnutie seniorov JDS v
Krajnom konalo sa 10.3.2008 Prevažná časť programu
stretnutia bola oslava žien pri príležitosti MDŽ, tie ktoré
majú v marci jubileum narodenín, užili si gratulácie
dvojnásobne. Na stretnutí privítali hostí z družobnej JDS
Hrachovište, s ktorými sa streli na ich výročnej schôdzi a
oslave MDŽ u nich 8. marca. V pracovnej časti stretnutia
prijali plán činnosti na tento rok, ktorý je zosúladený s
plánmi ostatných organizácií v Kalendári podujatí na
rok 2008. Potom prišli na rad piesne, nácvik spoločnej
Hymny seniorov Krajného a Hrachovišťa a iné drobné
aktivity. Kto mohol a prišiel, iste neoľutoval, strávil
príjemné popoludnie.
Obecný úrad dostal informáciu, že tabule so symbolmi obce vymenené v Matejovci, boli
znova vandalmi poškodené. Navyše boli poškodené aj tabule označujúce miestnu časť, ktoré sú vo
vlastníctve správy cestných komunikácií. Uvedené skutočnosti boli nahlásené polícii a 14.3. 2008
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zdokumentované.
Už tradične pred Veľkou nocou uskutočnil sa 20. marca 2008 XI. ročník stolnotenisového
turnaja v telocvični Základnej školy s materskou školou v
Krajnom. V troch kategóriách Šikovní hráči, Amatéri a
Dievčence nastúpilo hrať 30 hráčov. V kategórii Šikovní
hráči osadil 1. miesto Alexander Cibula, 2. miesto Ján
Dvoran a 3. miesto Miroslav Hargaš. V kategórii Amatéri
osadil 1. miesto Anton Iglár, 2. miesto Juraj Fabo a
3. miesto Igor Rubaninský. V kategórii Dievčence
obsadila 1. miesto Lenka Bobeková, 2. miesto Ida
Vrábelová a 3. miesto Jana Domiňáková. Tak ako v
minulých rokoch aj teraz na turnaj so záujmom prišiel sa
podívať Marián Šereda.
Počasie na Veľkonočný pondelok 24.3.2008 nebolo
priaznivé k šibačom, oblievačom, hlavne nie ich objektom
záujmu, k dievčatám, alebo ženám. Dlhoročnú tradíciu
folkloristov FS Krajňanec, ktorí chodili so spevom a
dvojmetrovým korbáčom, museli v tomto roku nahradiť
nekrojovaní šibači. V dĺžke korbáča folkloristov pretromfli, ale v speve určite nie. Samozrejme že chodili po
šibačkách aj ďalší chlapci, mládenci, alebo aj otcovia
zaúčajúci svoje ratolesti, synov do tajov šibačiek. Ale tí už
neboli tak nápadní a nemali takú šírku záberu navštívených rodín, ako spomínaná skupina.
Seniori JDS v Krajnom navštívili 11. marca v Trenčíne 14. ročník výstavy Záhradkára a 12.
ročník ročník Včelára, ktoré sú pre nich už tradične
príťažlivé. Každý návštevník mal možnosť z čoho si
vybrať, poinformovať sa, kúpiť do svojej záhradky, alebo
do domácnosti. Pravidelne sa tu stretávajú známi, alebo aj
videli tu významné osobnosti. Minulý rok tu bol exminister poľnohospodárstva Jureňa. Tento rok v stánku trenčianskych včelárov a firmy EMKO Ing. Milana Krivého
stretli vzácneho človeka, Prof. Ing. Ivana Hričovského,
DrSc., ktorý sa s nimi aj chvíľu porozprával, záhradkárom
je iste dobre známy. Napriek nepriaznivej predpovedi
počasia na ktoré boli pripravení, všetko dopadlo nad
očakávanie. Dosť unavení z prehliadky ešte sa zastavili chvíľu v Tesku na nákupoch. Spoločne so
skupinou seniorov z JDS Hrachovište prežili príjemný deň.
ZPOZ v Krajnom pripravil a vykonal 12.4.2008 zápisy nových, malých občanov našej obce:
Jozefa Marušíka, Tobiasa Šagáta a Martina Sadloňa. Podpísaní rodičia pri vedomí zodpovednosti za
riadnu výchovu urobia všetko, aby zo svojich detí vychovali vzorných občanov Slovenske
republiky.
Stretnutie seniorov organizácie JDS 14.4. 2008 sa dialo už v čase širokej kampane
informácií o zavedení eura. Preto mimo bežného programu schôdze pripravil informáciu
zdostupných materiálov, tlače, internetu podpredseda JDS, Karel Nedbálek. Jeho koníčkom je aj
numizmatika, takže mal dosť informácií o minciach, na ktorých sa odlišujú jednotlivé krajiny s euro
menou.
Pri príležitosti 40. výročie založenia Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom uskutočnilo sa 15.4.2008 zasadnutie Predsedníctva obvodnej
organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom a zároveň aj spomienková slávnosť 63. výročia
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oslobodenia obce. Krajné bolo oslobodené v skorých
ranných hodinách 7.4.1945. Rokovanie Predsedníctva
otvoril predseda Jozef Hulínek, vyhodnotil plnenie uznesenia za marec a predložil plán úloh na mesiac apríl. Na
záver informoval o stabilizácii členskej základne. O
priebehu seminára konaného na tému Fenomén Holokaustu
– ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky, ktorý sa konal
v Trenčíne 27. a 28.3.2008 hovoril podpredseda,
Ing. Vladimír Repčík. V diskusii k téme seminára vystúpil
JUDr. Marcel Gažík a ďalší členovia. Po rokovaní položili
účastníci
zasadania a občania obce veniec vďaky k
pamätníku obetiam svetových vojen. Zasadanie
pokračovalo v spoločenskej sále Roľníckeho družstva, reštaurácie Hany, kde člen výboru ZO SZPB v
Krajnom Štefan Horák oboznámil prítomných s
históriou organizácie. Organizácia bola založená
1.1.1968, za predsedu bol zvolený Štefan Mocko,
Po ňom pokračoval vo funkcii Ján Sedlák, z jeho
iniciatívy sa uskutočnilo aj toto zasadanie. Žiaľ pre
chorobu nemohol sa tejto slávnostnej chvíle zúčastniť. V kultúrnom programe vystúpil folklórny
súbor Krajňanec a Krajňanček. Vystúpenie súboru
ocenili všetci prítomní. V predsedníctve bolo viac významných osobností, ktorí sa zúčastnili
zasadania, z domácich je to priamy účastník SNP Ján Ďuriš. Vzácnym hosťom bola manželka
Martina Kavického, pani Milada Kavická so svojou dcérou.
Na 19.apríla 2008 pripravil ZPOZ slávnostný obrad
uvítania novonarodeniatka Anety Boorovej a obrad
striebornej svadby manželov Drahoslave a Štefanovi
Vydarenému.
50 rokov prvej konfirmácie 61 konfirmandov ročníka
1944 si pripomenul cirkevný zbor v nedeľu 20.apríla 2008
v chráme Božom ECAV v Krajnom. Na službách Božích
sa stretlo 32 konfirmandov s dvoma hosťami. Na
spoločnom posedení na fare sa viac rozhovorili o svojich
cestách živom, mnohí o svojich druhoch nevedeli celé pol
storočie. Slávnostný príhovor v kostole a riadenie
programu na fare, výborne zvládol Štefan Kostelný. Všetci sa rozchádzali s dobrým pocitom
príjemne prežitej nedele, s túžbou po čase sa znovu stretnúť.
Pod velením členov DHZ Krajné staval sa máj v sobotu 26.4.2008 na obecnom športovom
areáli kombinovanou technikou. Hlavnú úlohu mali
operátori žrdí (žajdrúkov po matejovsky, žajgrútov po
myjavsky, der Stangegürtel - nemecky), pomocnú silu a
zabezpečovaciu úlohu mal predseda DHZ Bc. Pavol
Macúch, ktorý dlhým lanom upevneným na Tatre pomáhal
máju, celkove 29 metrovému z vodorovnej do zvislej
polohy. Nová betónová pätka umožnila spoľahlivejšie
stavanie, ako tomu bolo v minulom roku. Stavanie bolo o
čosi smutnejšie, lebo FS Krajňanec odišiel v utorok
reprezentovať náš folklór do neďalekej Číny. Všetko
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dobre dopadlo, zásluhou športovcov bol pre účastníkov pripravený bohatý oldomáš. O pobyte FS
Krajňanec píše tento email: „Zdravíme celé osadenstvo obecného úradu a aj Krajného. Máme tu
veľký úspech bola nás pozrieť hneď na úvodnom programe vicekonzulka p. Morávková aj s jej
rodičmi. Veľmi chválila, že sme výborní no a nám to po dlhej ceste veľmi dobre padlo ako balzám
na dušičku. V utorok odchádzame veľmi skoro a sme pozvaní na konzulát do Schanghaia kde nás
bude čakať konzul a budeme mať privítanie na konzuláte. Potom pôjde s nami konzulka na
prehliadku mesta a doporučuje nám obhiadku starého mesta, tržnice, výstup na TV vežu. Už sa
tešíme. Pravdaže všetko dokumentujeme na foto alebo kameru. Inak tu je veľmi teplo poniektorí sú
už aj poopalovaní. Máme aj jedného menšieho maróda, Miško Marušek nám trošku prechorel ale
ostatok je v pohode. Všetci trošku pokašliavame ale to bude tá klimatizácia. Inak je tu super a
môžete byť hrdí na súbor určite Vám nerobíme "ostudu". Už sme boli asi tri krát vysielaní v čínskej
TV ako jeden s najlepších súborov do programov nás zahrňujú vždy na záver ako zlatý kliniec
programu. Inak je tu krásna príroda, a šialení jazdci autobusov o jednom Vám potom premietneme
film,
Tretie zasadanie obecného zastupiteľstva konalo sa
30.4.2008 v sále požiarnej zbrojnice v Matejovci. Záujem
o rokovanie mali dvaja občania. Pri porovnaní počtu
obyvateľov Matejovca, je to lepšia účasť občanov, ako v
dedine. Po skončení zasadania premiestnili sme sa na
miestny športový areál, kde stavali máj hasiči a ich
pomocníci tradičným spôsobom, ručne. Na rozdiel od
Krajného, v Matejovci nebola núdza o pomocníkov, ani o
divákov. Spoločenské podujatia organizované DHZ
Matejovec mávajú tradične dobrú účasť obyvateľov.
Poďakovanie od generálneho konzula v Číne: „Vážený
pán starosta, dovoľte, aby som Vás informoval, že folklórny súbor Krajňanec z Vašej obce veľmi
úspešne prezentoval slovenský folklórny tanec a spev na treťom ročníku Medzinárodného festivalu
ľudového umenia vo východočínskom meste Changshu. Diváci z tohto vyše miliónového mesta v
dňoch 28. apríla až 5. mája 2008 so záujmom zhliadli vystúpenia súboru, ktorý sa predstavil
predovšetkým svojráznym kopaničiarskym folklórom. O vystúpeniach s uznaním informovali
miestne denníky i internetová stránka Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Bez
nadsázky možno povedať, že účinkovanie súboru Krajňanec v Číne prispelo k napĺňaniu kultúrnej
dimenzie diplomacie, ktorá predstavuje organickú súčasť našej zahraničnej politiky. Aj pôsobenie
súboru mimo javiska tu zanechalo nevšedne dobrý dojem. Krásne dary – dva kroje, ktoré od
súboruobdržal náš generálny konzulát budú vystavené v reprezentačných priestoroch úradu a budú
nám pripomínať Váš región i našu domovinu. Na taký súbor môže byť Vaša obec právom hrdá.
Srdečne ďakujeme. Igor Pacolák generálny konzul“.
Piatok, 9. mája 2008 sa po jedenástej hodine do centra obce postupne nasťahovala veľká
kolóna historických vozidiel. Vyše 50 vozidiel zo Slovenska, ČR, Rakúska a Nemecka, účastníkov
2. ročníka VETERAN RALLY v Novom Meste nad
Váhom. Bolo naozaj čo pozerať.
Program schôdze JDS 12.mája venoval väčšinu
času informáciám o prípravách na zavedenie eura. Záujem
o informácie potvrdila aj vysoká účasť členov organizácie,
ktoré fundovane predniesol Pavel Moravec, zamestnaný
ako vedúci pošty v Starej Turej. Prednáška a beseda trvala
vyše hodiny, mnohí mali možnosť prvý raz ohmatať euro
bankovku. Pre väčšiu názornosť doplnil svoj výklad
premietaním ukážok euro bankoviek, so zameraním na
bezpečnostné znaky voči falzifikácii. Technickú podporu,
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premietanie mu zabezpečoval jeho syn, Pavol Moravec.
Potom schôdza pokračovala v slávnostnej spomienke Dňa
matiek a organizovaní ďalších akcií v spolupráci so školou
a hasičmi.
Poslednú májovú sobotu, 31.5. 2008 oslávili deti za
výdatnej pomoci a podpory svojich učiteľov, rodičov a
priateľov školy Medzinárodný deň detí – 1.jún MDD.
Pred záverom školského roku a plnenia povinností so
školou súvisiacich, mohli si žiaci, ale aj rodičia a menšie
deti užiť galskej školy. Aj tu sa skúšali vedomosti a
zručnosti. Zvládnutie úlohy bolo potvrdené pečiatkou na
ruku. Počas cesty Galskou dedinou a priľahlým územím, dostávali deti aj sladké odmeny (v škole
by im pokazili zuby a žalúdky). Túto peknú májovú sobotu využili nastávajúci novomanželia
Talábovi k uzavretiu manželstva. Slávnostný obrad sobáša
pripravil ZPOZ, sobášila Mgr. Danka Marková.
Popoludní už tradične na futbalovom turnaji stretli sa
žiaci, rodičia a priatelia školy, s neodmysliteľnou
futbalovou zostavou z Rádia FM, ktorú doplnili nové
tváre. Večer mohli sa všetci zabaviť na diskotéke, žiaci
len s dozorom svojich rodičov.
V nedeľu 1.6. dopoludnia hrali futbal žiaci na
domácom ihrisku. Posledným zápasom s Turou Lúkou sa
starší žiaci v jarnej časti futbalovej súťaže skupiny C
umiestnili na prvom mieste, čím postúpili do vyššej triedy
súťaže.
Pravidelne usporiadavaná súťažno - zábavná hra mladých hasičov Plameň prebehla 7.júna
2008 na športovom areáli v Krajnom. Okresného kola hry
Plameň sa zúčastnilo sedem družstiev, dve za okres
Myjava, päť za okres Nové Mesto nad Váhom. Cieľ
podujatia nebol zvíťaziť za každú cenu, ocenení boli všetci
mladí hasiči, hasičky, ktorí v mnohých prípadoch predviedli pekné výsledky, čo sa odzrkadlilo aj v bodovom
hodnotení. Výsledné poradie: Krajné 1, Čachtice, Beckov,
Bošáca, Zemianske Podhradie, Krajné 2, Stará Turá.
Na základe preloženého projektu na rekonštrukciu
zdravotného strediska v januári tohto roku, premiér SR
Róbert Fico pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR vo výške 100.000,- Sk obci Krajné na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska v
Krajnom. O postupe prác v júni informovali aktuality na www.krajne.sk text: Rekonštrukčné práce
sú v plnom prúde, stojí nový komín na kotolni, klampiari dávajú nové ríny, opravujú atiku. Na rad
prídu okná, dvere, fasáda. Ešte dobre, že máme aj pomocníkov, ktorí vo svojom voľnom čase pomáhajú esteticky
upravovať nový plot.
Začiatkom júna začal podľa projektu Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., povodie Váhu, robiť úpravu
koryta Jablonky. Dňa 19.6.2008 bolo uložené do základov
operného múra na pravej strane brehu potoka modernou
technikou, potrubným dopravníkom, veľké množstvo
betónu, čo dokumentujú fotografie. Bude zaujímavé
pozrieť sa do histórie regulácie potokov, ako aj sledovať
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prácu na nich a vytvoriť ucelený pohľad, ukázať históriu premeny koryta v minulosti, tak aj v
súčasnosti významného prírodného útvaru pre našu obec.
Klubová výstava Slovenského boxer klubu konala sa 21.6.2008 v športovom areáli obce
Krajné. Hlavným organizátorom klubovej výstavy, bol
prezident Slovenského boxer klubu Jozef Šuster. V
minulom roku bol organizátorom Stredoeurópskej výstavy
boxerov a iniciátorom, aby sa uskutočnila v Krajnom.
Súťažilo 72 jedincov v kategóriách psi zlatý, psi pásikavý,
sučky zlaté, sučky pásikavé, rozdelené podľa veku a iných
kritérií, ktoré hodnotili nezávislí rozhodcovia z Poľska,
Mária Bruska a Pawel Pikos. Príjemnému stretnutiu
pomohlo pekné počasie a dobrá práca organizátorov.
Posledným zápasom futbalovej sezóny 2007-2008 bolo
stretnutie dospelých v II. triede JUH s Očkovom, hrané na
domácom ihrisku 21.6.2008. V prvom polčase sme viedli gólom Libora Javru 1:0. V druhom
polčase začali naši futbalisti šetriť trávnik na súperovej polovici (aby sa moc neušliapal), čo hostia
využili a dali 3 góly. Výsledok zápasu už neovplyvnil poradie Krajného na 9. mieste v tabuľke.
Očkovanom víťazstvo nepomohlo, aby nevypadli zo súťaže v tejto triede. Futbalisti dorastu skončili
v II. triede JUH na I. mieste.
Štvrté zasadanie obecného zastupiteľstva konalo sa 26.6.2008 Hlavným bodom zasadania
bol Záverečný účet obce za rok 2007, ktorý bol poslancami schválený. Pre budúci vývoj udalostí si
zasluhujú pozornosť informácie o nepriaznivom stave jednania o odpredaji „Krytov Krajné“, ktoré
chcelo Ministerstvo obrany SR odpredať iným záujemcom, ako obciam (Krajné, Podkylava,
Jablonka), ktoré pôvodne pozemky pod objektami vlastnili. Na obecnom úrade začala firma Setop
vymieňať okná.
Piatok 27.6. bol posledný deň v škole, v starej
škole. Väčšina žiakov s úsmevom a mávajúc vysvedčením
opúšťalo túto školu. Pred zborovňou sa so slzami v očiach
lúčili so svojou triednou učiteľkou končiaci deviataci.
Všade už bolo vidieť prípravy na sťahovanie inventáru do
nových, dočasných priestorov. Aj táto budova má svoju
Nový školský rok 2008 -2009 učili sa žiaci v náhradných
priestoroch, v budove materskej školy (1. stupeň) a v
Základnej škole v Kostolnom (2. stupeň). Štrnásť
mesiacov mali stavbári na generálnu rekonštrukciu
budovy.
V sobotu 28.6.2008 od skorých ranných hodín vládol v obecnom športovom areáli Krajné
čulý ruch. Dokončievali sa posledné prípravy na krajskú súťaž kolektívov mladých hasičov (KMH).
Stretli sa tu víťazi okresných kôl Trenčianskeho kraja, KMH v súťaži „Hra Plameň„. Súťaže sa
zúčastnilo osem družstiev chlapcov a šesť družstiev dievčat z deviatich okresov Trenčianskeho
kraja. Krajské kolo bolo už druhým podujatím v
priestoroch obecného športového areálu Krajné, okresné
kolo Myjavského okresu tu prebehlo 7.6.2008. V priebehu
jedného mesiaca dve takéto akcie určite preveria akcie
schopnosť usporiadateľského zboru a len ten, kto už
podobné podujatia poriadal, si vie predstaviť, koľko
ochoty a práce treba pri usporiadaní takýchto akcií. A nie
je to len zabezpečenie po stránke technickej, ktorá má
svoje pravidlá, ale i stravovanie a občerstvenie. Akcie
oboch súťaží zabezpečoval DHZ Krajné, ktorého členovia
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sa zo všetkých síl snažili o to, aby súťaže mali hladký priebeh bez komplikácií. Nakoľko sa nám to
podarilo necháme na posúdení zúčastnených, ale s čistým svedomím môžeme prehlásiť, snažili sme
sa a myslíme si, že naša snaha nebola márna. Takto zhodnotil akciu tajomník DHZ, Karel Nedbálek.
Poľovnícke združenie Krajné Drieňovica aj v
tomto roku pripravilo na 28.6.2008 pre svojich členov a
hlavne hostí, preteky v streľbe na tradične nazývané
„asfaltové holuby“. Vďaka automatickej vrhačke mohlo sa
tu vystriedať od rána do neskorého poobedia, veľa
strelcov. Víťazom sa stal minuloročný víťaz Matúš Pista,
podobne druhé miesto získal Vladimír Boor, tretie miesto
získal Konopa, štvrté Ján Pista a piate miesto Milan Baran.
Počasie ako na želanie, poľovnícke špeciality a nakoniec
ľudová veselica s kapelou Reflex z Hradišťa pod Vrátnom,
spríjemnila návštevníkom tohto podujatia pekný víkend.
Prvá porada vedúcich pracovníkov na stavbe školy, za účasti starostu obce a riaditeľa školy,
konala sa 30.6.2008 Na budove obecného úradu boli vymenené tri staré okná za plastové, na
zabetónovaný základ hrádze potoka bolo pripravené debnenie, k betónovaniu nadzemnej časti
hrádze. V rámci projektu „Drahuškovo“ na Žadovici bola od križovatky, zastávky autobusu, po
školu vyasfaltovaná cesta.
Najväčšou udalosťou pravidelného mesačného stretnutia členov JDS 14.7.2008 bola gratulácia jubilantovi,
Martinovi Markovi, k jeho očakávaným 95. narodeninám.
Samozrejme najprv sa prerokovali organizačné záležitosti
organizácie podľa plánu činnosti a úlohy na obdobie do
budúceho stretnutia. Až potom nasledovali gratulácie od
členov organizácie na čele s predsedom Štefanom
Horákom a starostom obce Ing. Vladislavom Šustrom. Po
zborovom „Živió“ a prípitku pokračovala vyše hodinová
debata, ktorej stredobodom bol jubilant.
Štvrtý ročník
Krajnianskej prúdnice 26.7.2008 bol chudobnejší na
účasť hasičských zborov ako v minulých rokoch.
Podobne to bolo slabšie aj s účasťou divákov, našich
občanov. Z pozvaných zborov prišli: Hrachovište,
Babulivov Vrch a družobný hasičský zbor z Brna-Chrlice.
K uverejnenému textu pri fotoreportáži na internetovej
stránke, text dal výbor DHZ Krajné, vznikla polemika s
výborom DHZ Matejovec, ktorý sa nezúčastnil súťaže,
hoci boli hasiči pozvaní. Nakoniec sa veci vyjasnili, čo
prospelo aj súťaži v roku 2009.
Vo štvrtok 3.júla v Dome smútku konala sa posledná rozlúčka s občiankou, Annou
Čerešňovou. Rozlúčkový obrad pripravila náboženská spoločnosť „Jehovovi svedkovia“. Táto
náboženská spoločnosť má v našom kraji silné zastúpenie, podľa oficiálnej štatistiky sú Svedkovia
Jehovovi šiestou najpočetnejšou náboženskou spoločnosťou na Slovensku. V minulých kronikách
informácie o nich dostávali sa len ojedinele. Jehovovi svedkovia boli prenasledovaní nie len za
komunizmu, podobne to bolo aj predtým, v období Slovenského štátu. Sú však súčasťou života,
diania v našej obci, hoci mnohým občanom prekáža ich aktívne presviedčanie v Slove Božom,
výklad Biblie v ich ponímaní. V súčasnom stave našej spoločnosti, období tolerancie (de jure podľa ústavy), nemôžeme Jehovových svedkov prehliadať, že tu neexistujú. Podrobnejšie informácie o spoločenstve sú v časti 09. Verejno-spoločenský život.

11
Práce na úprave potoka za mesiac dosť pokročili.
11.8.2008 robotníci betónovali operný múr na ľavej strane
potoka, sypanie betónu bolo jednoduchšie, preto že bola
pozdĺž brehu urobená cesta. Na pravej strane potoka boli
pripravené stĺpy k natiahnutiu pletiva. V škole bežali
zemné práce pri spevňovaní múrov, základov schodiska s
výťahovou šachtou, búranie priečok a dverových otvorov.
V pondelkový predvečer stretli sa seniori JDS, aby
dohodli podrobnejšie program, zájazd na termálne
kúpalisko, účasť na oslavách na Javorine a niektoré ďalšie
aktivity.
Silný vietor, dážď, krupobitie v piatok 15.8.2008 o 17:30, v trvaní asi 1/2 hodiny spôsobil
mnohým ľudom značné škody na majetku. Ľadovec, ktorého výdatnosť bola mimoriadne veľká,
dosahoval ojedinele priemer 4 až 5 cm. Ľadovec poškodil
najviac úrodu ovocia a zeleniny v záhradách. Veľké škody
spôsobil PD Rovnosť v slivkovom sade, vzhľadom k
vynaloženým nákladom na ošetrovanie sadu, môžu čakať
iba stratu. Podľa môjho pozorovania v záhrade po troch
dňoch po búrke, odhadujem 90% trvanlivého ovocia za
znehodnotené. Množstvo zlámaných vetví a ojedinele
vyvrátených ovocných stromov, roztrhané fólie na fóliovníkoch, pozhadzované škridle zo striech, všetko sa udialo
v krátkej dobe. Väčšie kusy ľadovca rozbíjali sklá na
skleníkoch, v radovej výstavbe (č. d.861 až 873) boli
rozbité 4 strešné okná. V strede dediny pri požiarnej
zbrojnici zlomilo lipu, ktorá spadla na most a do potoka.
Po skončení búrky členovia DHZ Krajné ihneď začali s
uvoľňovaním cesty cez most. Potom odstraňovali spadnuté konáre a stromy z verejných komunikácií v
kopaniciach a pokračovali aj na druhý deň. Asi 18:15 sa
ukázala dúha a mysleli sme, že tento nepríjemný zážitok
na aký si ani mnohí starší občania nespomínajú, má
koniec. Po polnoci prišla ďalšia vlna vetra, dažďa s
menším krupobitím, ktorá spôsobila aj výpadok elektrického prúdu až do rána. V sobotu 16.8.2008 do 11. hodiny
pracovala sieť iba čiastočne, až potom nabehla do normálneho stavu. Podľa záznamu na
zrážkomernej pozorovacej stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu v obci, ktoré robila
pani Matyášová, zaznamenala z po obednej a nočnej búrky 63,1 l vody na 1m². Celé dopoludnie sa
sporadicky zo všetkých kútov dediny ozývali motorové píly, čo občania odstraňovali dôsledky
skazy spôsobené prírodnými živlami. Následkom búrky vznikla značná škoda na majetku rodinám
Gajarovej a Batkovej na Svinovej.
Dňa 16.8.2008 sa uskutočnila už
tretia návšteva futbalistov z Krajného
v našej družobnej obci mestskej časti
Brno-Chrlice. Vzájomné zápasy futbalových oddielov sa tak pomaly
stávajú tradíciou. Tradične sa vždy
odohrajú dva zápasy medzi A mužstvami a mužstvami starých pánov.
Tento raz sa však nepodarilo preložiť
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súťažné stretnutie nášho A mužstva proti obci Bzince pod Javorinou na iný náhradný termín a tak sa
vzájomné futbalové zápolenie zredukovalo len na zápas starých pánov. Podobne po búrke, ako deň
pred tým u nás, to vyzeralo aj za riekou Moravou. Zápas sa hral na náhradnom ihrisku na umelej
tráve v susednej mestskej časti Brnenské Ivanovice, pretože ihrisko v Chrliciach bolo tiež
podmáčané výdatnými dažďami. Zápas sa nakoniec skončil našim víťazstvom 2:4 (polčas 1:0)
vďaka zlepšenej hre v druhom polčase. Góly strelili: Paškala Miroslav, Babulíc Ján, Kostelný Ivan,
Kozár Vladimír. Za Chrlice skórovali Smutný Stanislav a Bělohrádek Radek. Po futbale sa všetci
presunuli do reštaurácie na štadióne v Chrliciach, kde bolo zabezpečené občerstvenie a posedenie
pri hudbe. Budúce stretnutie si naplánovali v lete 2009, v Krajnom.
Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu obce
Krajné (ÚPN - O) konalo sa 21.8. v zasadacej miestnosti
obecného úradu. Pozvaní boli zástupcovia štátnej správy,
samosprávy, zainteresovaných organizácií, poslanci a
občania obce Krajné. Projekt prezentovali Ing. Arch.
Marianna Bogyová, ako obstarávateľ a Ing. Arch.
Vladimír Krušinský, ako hlavný riešiteľ. Po prezentácii
uskutočnila sa diskusia. Písomné podklady, ÚPN – O
dokumentácia a audio záznam z rokovania sú v prílohe
kroniky na DVD nosiči.
Štvrté riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa
uskutočnilo dňa 28.8.2008 za účasti 7 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky
obce Jany Hudecovej. Hlavným bodom rokovania VZN č. 1/2008, o čom sa viac píše v ďalšej
kapitole, potom čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce, na kapitálové výdavky
na akciu „Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy Krajné“. Finančnú spoluúčasť obce
Krajné v zmysle vyhlásených výziev pri rekonštrukcii verejného osvetlenia a dopravnej časti
centrálnych priestorov v rámci projektu „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“ a
prerokovali rôzne žiadosti od občanov.
Pri príležitosti výročia SNP urobila 29.8.2008 JDS na ihrisku stretnutie pri symbolickom
ohníku. Skorej to bolo stretnutie za naloženými stolmi a v dobrej nálade, za účasti družobnej JDS
Hrachovište.
Ak sú v obci silne zastúpené dve konfesie, tak bývajú tam aj dvoje hody. V MČ Brne –
Chrliciach boli prvé hody 20. až 22.6.2008 a druhé hody
6.9.2008. V Chrliciach to nie je o dvoch vierovyznaniach,
druhé hody pôvodne sa nazývali „Babské“, ale JDS v
Krajnom dostala pozvanie od „Klubu důchodců MČ
Brno–Chrlice“, na Chrlickú krojovanú slávnosť, čo je
oficiálny názov „Babských“ hodov. Tak sa stalo, že v
sobotu 6.9.2008 o pol deviatej pred radnicou MČ Brno–
Chrlice vystúpilo z autobusu 31 členov JDS Krajné a 9
členov družobnej JDS Hrachovište. Privítal ich predseda
„Klubu důchodců“ Jan Jochman a starosta MČ Brno–
Chrlice, Ing.Vladimír Kučera. Stretnutie, posedenie sa
konalo v spoločenskej miestnosti „Ústavu sociální péče pro zrakově postižené v MČ Brne–
Chrlicích (USP)“, blízko radnice, kde ich privítali hostitelia, mnohí známi z minuloročného
stretnutia v Krajnom. Pohostenie ako na hody a známy harmonikár Franta Duriš ich privítal
muzikou. Po oficiálnom privítaní, občerstvení pri harmonike, odišli na prehliadku pamätníka
„Mohyla míru“ pri Slavkove u Brna. So záujmom si pozreli stopy histórie pamätnej bitky troch
cisárov. Na spiatočnej ceste do Chrlíc zastavili sa na obed v susednej obci. Po návrate pokračovali v
prehliadke novej kaplnky, ktorá je súčasťou komplexu USP. Od 14. hodiny začínal krojovaný
sprievod mestom so zastavením na radnici, kde z rúk zástupkyne starostu JUDr. Jany Šikovej
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prevzala chasa ferulu, právo usporiadať „Babské hody“.
Odovzdaním ferule dostali „stárci a stárky“ povolenie k
začatiu hodov a otvoriť veselie. Hlavným organizátorom
bol „Klub žen“ MČ Brno–Chrlice, spoluúčasť mali
„Spolek pro zachování kulturních tradic“ (SZKT, o.s.) a
dychovka „Zlaťanka“. Bolo na čo pozerať, kroje od
malých detí, dievčat a chlapcov, vyspelých krásavíc a
šuhajov, až ženy vyššieho veku. Vzory na kroji, pestrosť
ornamentov, farby a zložitosť, dávali informáciu o veku a
stave nositeľa kroja. Videli pôvodné chrlické kroje a kroje
blízkych oblastí
MČ Brna, ale aj jednotlivo vzdialenejších oblastí. Občas
nad hlavami preleteli burácajúce stroje, ktoré predvádzali
akrobaciu na leteckom dni na neďalekom letisku v
Tuřanoch. Sprievod pokračoval na nádvorie USP, kde ho
privítalo vedenie ústavu s osadenstvom. Asi po pol hodine
pokračoval sprievod mestom a hodári sa vrátili hodovať.
Aby sa po občerstvení trochu prevetrali, zašli na štadión
SK Chrlice, kde sa už rozbiehala tanečná zábava. Svoje
spevácke umenie tu predvádzal mužský zbor „Zvonica“,
ktorý neskôr zavítal aj na posedenie seniorov. Čas v
príjemnej spoločnosti rýchle ubiehal, nadišiel čas rozlúčky. Lúčenie trvalo hodnú chvíľu a niekoľkí by boli
pristali zostať na hodovú zábavu, ale niektorí so slabším
zdravím, mali toho „v nohách“ od rána dosť. Po 21.
hodine spokojní s dobrou dopravou rozlúčili sa už doma
na autobusovom nástupišti s vodičom Richardom Dlhým.
O dva dni, 8.9.2008 sa seniori spoločne stretli na
pravidelnom stretnutí, aby sa podelili o svoje dojmy s
tými, ktorí sa zájazdu nezúčastnili.
V druhom septembrovom týždni začala súkromná
firma z Moravy opravovať poškodené úseky cesty z
Dobrej Meri na Ošmek, oprava bola financovaná obcou. Stavbári na škole začali rozoberať strechu.
Na obecnom úrade firma Setop dokončievala výmenu starých okien. Slovenský vodohospodárský
podnik, š.p. mal zabetónovanú hrádzu pri radovej výstavbe, začal s úpravou brehu koryta Jablonky.
Posledný septembrový týždeň začali murári stavať 2. poschodie školy, 29.9.2008 bola pred školou
osadená tabuľa so základnými údajmi a propagáciou investorov.
Predposledný deň medzinárodného festivalu odborných
filmov AGROFILM, ktorý sa konal v Nitre 29.9.2008 až
3.10.2008 uskutočnila sa exkurzia medzinárodnej poroty
na farmu TBS a.s. v susednej obci Podkylave. Z 21
krajín, 111 filmov o poľnohospodárstve, ekológii, lesnom
a vodnom hospodárstve a filmov s problematikou obyvateľov vidieka, medzinárodná porota rozhodla o najlepších
filmoch v štyroch kategóriách a ďalších oceneniach.
Čestný prezident festivalu Prof. Ing. Ján Plesník, DrSc.,
zároveň aj čestný občan Krajného pozval nás na túto
exkurziu. Pri rôznych rozhovoroch zdôraznil poctu, ktorú
dostal od Krajného a veľmi živo porozprával príbehy z detstva v rodnom kraji, počas prechádzky
farmou. Celú delegáciu na nádvorí agropenziónu Adam privítal prezident festivalu Prof. Ing. Štefan
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Mihina, PhD., čestný prezident festivalu Prof. Ing. Ján
Plesník, DrSc., Ing. Vojtech Tĺčik, PhD ako hostiteľ,
Dušan Kadlečík, starosta obce Podkylava a Ing. Vladislav
Šuster, starosta obce Krajné. Po informáciách o mieste
pobytu, podmienkach pre rozvoj agroturistiky
nasledovala prehliadka farmy Charolais a centrálneho
dvora s jazdiarnou. Po výbornom obede nasledovala
návšteva Štefánikovho múzea na Košariskách. A na záver
programu vystúpil folklórny súbor Krajňanec a Krajňanček, aby hosťom predviedli ukážky z ľudového folkóru.
Druhé slávnostné uvítanie, hromadný zápis v tomto
roku sa uskutočnilo 11.10.2008 v obradnej miestnosti obecného úradu. Privítali sme nových
občanov: Nikolu Gažakovú, Jasminu Moravcovú a Adriana Kukuča.
Októbrové stretnutie seniorov 13.10.2008 konalo sa v znamení mesiaca úcty k starším. S
gratuláciou a vinšom prišiel aj starosta obce, ešte zvlášť zablahoželal jubilantkám k ich okrúhlym
výročiam narodenín.
Pietna spomienka pri príležitosti 160. výročia smrti Vilka Šuleka a Karola Holubyho konala
sa 18.októbra 2008 v Hlohovci a miestnej časti Šulekovo. Druhý deň, v nedeľu 19.októbra 2008
konala sa v Krajnom. Pietnu spomienku v spolupráci s mestom Hlohovec organizovalo
Ministerstvo obrany SR, s aktívnou účasťou Klubu gene-rálov SR, ECAV Hlohovec a Národného
osvetového centra v Bratislave. Iniciátorom realizácie pietnej spomienky v takejto podobe, bol
spisovateľ Drahoslav Machala. Program pietnej spomienky začal Službami Božími o 10.hodine v
kostole Evanjelickej cirkvi a.v. v Hlohovci. Za našu obec
bola tu prítomná 8 členná delegácia vedená starostom
obce. O 12. hodine pokračoval pietny akt pri pamätníku v
Šulekove. Predstavitelia Národného osvetového centra,
Klubu generálov SR a mesta Hlohovec odhalili pri tejto
príležitosti pamätnú tabuľu slovenským martýrom. Na
tabuli sú posledné slová Vilka Šuleka pred popravou,
„NECH ŽIJÚ SLOVÁCI! SLÁVA SLOVANSTVU!
Nasledovalo kladenie vencov delegáciami ozbrojených síl
SR, Klubu generálov SR, mesta Hlohovec, obce Lubina a
obce Krajné. Na pozvanie primátora mesta Hlohovec naša
delegácia a delegácia obce Lubina stretla sa so zástupcom primátora Petrom Dvoranom a
poslankyňou hlohovskej miestnej časti Šulekovo, Silviou Rybnikárovou. Na tomto stretnutí boli
naši hostitelia pozvaní na pietnú spomienku v Krajnom.
Občania obce Krajné a hostia z Hlohovca, Šulekova, Hrachovišťa, aj rodáci žijúci v blízkom
okolí si pripomenuli 160.výročie hrdinskej smrti Vilka Šuleka (20.10.1848) v nedeľu 19.10.2008.
Liturgiu Služieb Božích niesol duch slovenského martýra, komisára Slovenskej národnej rady,
ktorý tu v septembri 1848 zorganizoval 400
dobrovoľníkov na odpor voči maďarskému vojsku.
Hurbanovské povstanie bolo potlačené, Vilko Šulek
zajatý, odsúdený a popravený, zakrátko po ňom aj druhý
komisár, Karol Holuby. Kazateľ slova Božieho, farár Ivan
Novomestský konfrontoval boj národovcov v rokoch
meruôsmych s Písmom svätým - Nový Zákon, List Židom
kapitola 11 verš 23-27, 36-38. Pred skončením Služieb
Božích prihovoril sa k zúčastnením, zástupca primátora
mesta Hlohovec, Peter Dvoran. Vyzval všetkých k
národnému uvedomeniu, napĺňaniu odkazu dejateľov
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slovenského národa. Po skončení Služieb Božích všetci
účastníci odobrali sa na faru. Pán farár Ivan Novomestský
prítomných uviedol do prostredia a situácie pred 160.
rokmi. Spevokol cirkevného zboru piesňou "Slovensko
moje, otčina moja, krásna si ako raj...", aj slnečný deň
vytvoril slávnostnú atmosféru pietnej spomienky. Naši
hostia a predstavitelia obce uctili si nehynúcu pamiatku
položením vencov vďaky k pamätnej tabuli Vilka Šuleka,
farárov Jána Boora, Michala Bodického, kaplánov,
Vladimíra Roya a Štefana Krčméryho. Pietny akt ukončil
spevokol piesňou "Kto za pravdu horí...". Pozvaní hostia
z Hlohovca a Hrachovišťa sa ešte streli na návšteve v rodine pána farára, aby sa potom odobrali k
spoločnému obedu v reštaurácii v Krajnom.
V poobedňajších hodinách 24. októbra vydala sa na cestu do histórie, pripomenúť si život a
dielo generála Milana Rastislava Štefánika, 30 členná
skupina seniorov, členov JDS Krajné a JDS Hrachovište
na Košariská a Bradlo. Do múzea prišli na čas dohodnutý
so sprievodkyňou, aj napriek menšej poruche motora na
autobuse. Po hodinovej prehliadke a výklade v múzeu,
pokračovala cesta na Bradlo. Vodič, Štefan Bielik
doviezol všetkých až na parkovisko pod mohylou, autobus
do kopca dostal riadne zabrať. Po prehliadke mohyly,
pokochali sa nádherným krajom, pokračovali na ceste
domov. Zastavili sa ešte symbolicky na Brezovej v reštaurácii U Ragana. Mnohí už absolvovali takúto púť veľa
krát, oživujú si spomienky, ale často dozvedajú sa aj nové informácie.
Na sobotu 1.11.2008 „Pamiatku zosnulých“, pripravil ZPOZ slávnostný obrad, v poradí 20.
spomienkové stretnutie najbližších príbuzných pozostalých, ktorí sa rozlúčili so svojimi drahými v
uplynulom ročnom období, od 1.11.2007. V pamätnej knihe pribudlo 21 mien občanov s ktorými
sme sa navždy rozlúčili.
Dosť významne pokročili práce na stavbe školy,
boli postavené múry nadstavby, začiatkom mesiaca pripravovalo sa debnenie na betónovanie stropu. Na potoku
Jablonka sa dokončievalo oplotenie a úprava brehu na
ľavej strane. Na hornom konci potoka na Korytárke začali
sa robiť prípravy, odstraňovanie stromov. Dňa 4.11.2008
od 9. hodiny začali domiešavače privážať a dopravné
čerpadlo dávať betón na povalu školy. Pekná organizácia
práce, aj za účasti šéfa firmy, Františka Krchňavého. Celá
plocha bola zabetónovaná podľa plánu do 16. hodiny. Nie
všade sa im takto darilo.
Hasiči a občania odprevadili 11.11.2008 na poslednej ceste najstaršieho člena DHZ Krajné, Štefana Konečníka. Bol aktívnym členom od roku 1956. Posledné roky
už nemohol aktívne pomáhať, ale u všetkých členov mal
stále vážnosť. Jeho syn Ján, vnuci Peter a Rado sú pokračovateľmi jeho práce v zbore.
Poslednú svadbu tohto roka, 14.11.2008 mali
novomanželia Mihočkovi. Hoci bola sobota, pre svadobníkov čas veselia, pre robotníkov na stavbe, ale hlavne na
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úprave potoka Korytárka to bol pracovný deň, lebo počasie sa stále zhoršovalo a práce mali
meškanie. Lúka oproti hotelu bola ako tankodrom.
Necelý týždeň po pohrebe Štefana Konečníka, 17.11.2008, bolo na tabuli v dome smútku
zmenené meno na Ing. Štefan Kolník. Odišiel náhle, hoci
choroba ho morila už dlhší čas, nik nepočítal na tak
radikálny koniec. Mal iste veľa plánov, mal záujem o
verejný život v obci, hoci jeho návrhy na pomenovanie a
riešenie problémov boli svojské, jemu vlastné. V rokoch
1990 až 1994 bol zvolený do funkcie zástupcu starostu. V
roku 1968 dával verejne svoj nesúhlas s okupáciou ČSR
vojskami Varšavskej zmluvy, za čo bol stíhaný a väznený.
Pohreb mal cirkevný (RKC), so smútočným programom
ZPOZu, spevokolu ECAV, rozlúčiť sa prišlo veľa občanov.
Cirkevný obrad sa konal v kostole, kde aj on zanechal kus
práce na prípravách rekonštrukcie a ešte aj počas archeologických bádaní v minulom roku zaujímal
sa o problematiku výskumov.
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom na výročnej členskej
schôdzi 18.novembra 2008 zhodnotila svoju činnosť za
uplynulé dva roky. Schôdzu otvoril a viedol tajomník
organizácie Ján Ďuriš. Po zvolení návrhovej komisie podpredseda Milan Mocko podal správu výboru ZO o činnosti
od poslednej výročnej schôdze. Organizácia mala 50
členov, priemerný vek členov je 66 rokov, najstaršou
členkou bola 95 ročná Katarína Sadáková. Minútou ticha
uctili si pamiatku členov, ktorí opustili ich rady v minulom
a v tomto roku.
Správu výboru o hospodárení predložila hospodárka
Anna Ďurišová. Zástupca OV SZPB, Ing. Vladimír
Repčík zdôraznil význam organizácie vzhľadom na hlasy
neonacizmu, nacionalizmu na báze vojnového Slovenského štátu. Vyzdvihol význam omladzovania organizácií, kde ZO SZPB dokázala v posledných rokoch veľa
urobiť. Pri tejto príležitosti boli odovzdané členské
legitimácie novým členom. Zároveň bolo odovzdané
uznanie organizácii aj obci za prácu, od oblastného
výboru SZPB. Predseda návrhovej komisie Štefan Horák
predniesol návrh na voľbu členov nového výboru ZO
SZPB. Po diskusii a hlasovaní bol prijatý návrh na
zloženie výboru z členov: Viera Drobná, Anna
Haššanová, Štefan Janeka, Martin Moravec, Vlasta
Przybylová a Ján Sedílek. Za predsedu organizácie bol
zvolený Ján Sedílek, poďakoval členom starého výboru,
zvlášť pre nemoc neprítomnému predsedovi Jánovi
Sedlákovi a ostatným prítomným členom výboru, za ich
doterajšiu prácu. Pri príležitosti životného jubilea a
záslužnú prácu hospodárky, bola oblastným výborom
ocenená Anna Ďurišová. Štefan Horák predložil návrh na
uznesenie z členskej schôdze, ktoré členovia schválili.
Viac informácií o organizácii je v časti kroniky 09. Verejno-spoločenský život.
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Predchádzajúce dni bolo počasie veľmi pekné,
väčšinou polojasno. Pondelok 18.11.2008 večer sa
vyjasnilo a dosť ochladilo. Ráno 19.11.2008 belel sa
vonku prvý sneh, z čoho iste nemali radosť tesári na
stavbe školy. Materiál na krov strechy školy mali už na
vrchu pripravený, len sa pustiť do práce. Do večera sneh
zmizol, pomohol mu vietor, ktorý nebol dobrým
spoločníkom tesárom na streche. Murári sa pustili do
betónovania výťahovej šachty. Kládol som si otázku, či je
možné šachtu dokončiť a zakryť strechou? Ráno
22.11.2008 sneh
sa znovu objavil a už v studenom počasí vydržal do
začiatku decembra. Dňa 8.12.2008 bola už podstatná časť
krovu hotová, tesári už začali dávať fóliu a 17.12.2008
bola väčšina strechy pod škridlou. Nad pristavaným
schodiskom okolo výťahovej šachty už bol hotový krov,
pripravený na položenie škridle. Bolo urobené expresne,
to som nepredpokladal.
V podvečer 17.12.2008 sa v zasadačke obecného úradu
zišli členovia skupiny pre prípravu nového vydania
monografie o Krajnom. Úlohou koordinátora prípravy
dokumentov do publikácie, bola starostom obce navrhnutá Mgr. Zuzana Valášková. Adventná doba
je už pokročilá, treba nám myslieť na blížiace sa Vianoce.
Štedrovečerné služby Božie mali scénar podobný
desiatkam rokov dozadu, pre mnohých boli v očakávaní
radostného duchovna, pre iných len príjemná predohra k
spoločnému štedrovečernému stolovaniu a užívaniu sviatočnej pohody v kruhu rodiny. Iste sa našli jednotlivci, či
rodiny, kde radosť z Vianoc zastierali aj slzy bolesti a
smútku, tak ako to vždy u človečenstva bolo, je a bude.
Počas sviatkov vonku vládlo suché, studené počasie, s
krátkodobým popraškom snehu na Prvý sviatok vianočný,
ktoré pokračovalo až do Nového roku 2009
Ešte deň pred Silvestrom 29.12.2008 stretli sa spolu
seniori na posedení pod stromčekom. Tak ako minulé
roky, so svojim programom zúčastnili sa i hostia z družobnej organizácie JDS Hrachovište. Pozvanie prijal aj
predseda OO JDS Myjava Branislav Nemček a podpredseda Mgr. Pavol Klasovitý. Vďaka harmonike pána Klasovitého malo posedenie pod stromčekom po všetkých
príhovoroch a vinšoch veľmi príjemnú atmosféru. Oslavy
na Silvestra, privítanie Nového roku, by sa dali prekopírovať z kroniky minulého, alebo minulých rokov. Asi
jediná zmena v jednotlivých rokoch bolo rozdielne
počasie. Vonku bolo suché, mrazivé počasie, iba ľad na
nedokončenej stavbe potoka pripomínal trochu zimu. Hrozbu zimy, ako nepríjemného pocitu
človeka a hlavne ako prekážku technologických procesov vo výrobe, publikovali média už
dávnejšie. Predovšetkým nedostatočné zásobovanie plynom, ktoré sa potvrdilo hneď v januári
2009, malo ťažký dopad na hospodárstvo Slovenska, spolu s celosvetovou finančnou krízou
koncom roku 2008.
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05. Samospráva
Obecné zastupiteľstvo malo 9 poslancov a starostu obce. Starosta obce Ing. Vladislav Šuster,
poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Danka Marková - zástupca starostu, Ing. Vladimír Baran,
Ján Ďuriš, Ing. Ivan Janeka, Ing. Ján Konečný, Bc. Pavol Macúch, Ing. Milan Gajar, Anna
Haššanová, Štefan Horák. Obecná rada v zložení: Anna Haššanová, Ing. Ivan Janeka, Mgr. Danka
Marková. Komisie obecného zastupiteľstva. Sociálna - predseda: Ján Ďuriš. Kultúrna - predseda:
Mgr. Danka Marková. Finančná - predseda: Ing. Vladimír Baran. Životného prostredia - predseda:
Bc. Pavol Macúch. Športu - predseda: Ing. Ivan Janeka. Obrany a riadenia krízových situácií mimo
času vojny a vojnového stavu - predseda: Ing. Milan Gajar. Prešetrovania sťažností proti činnosti
poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra - predseda: Ing. Ján Konečný. Komisie obecného
zastupiteľstva pracovali v zložení ako v roku 2007.
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva
Pri plánovaní termínov platí všeobecne platná zásada, že zasadania sa konajú každý druhý
mesiac, posledný týždeň, vo štvrtok o 17,00 hodine. V prípade potreby zmeny termínu sa mení na
predposledný týždeň. Pre riešenie neodkladných úloh boli
zvolané mimoriadne zasadania obecného zastupiteľstva.
(30.4.2008, 27.8.2008 – streda) 1. zasadanie – 28.02.2008,
2. zasadanie – 30.04.2008, 3. zasadanie – 26.06.2008, 4.
zasadanie – 27.08.2008, 5. zasadanie – 30.10.2008, 6.
zasadanie – 11.12.2008.
Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v
Krajnom, ktoré sa konalo dňa 30.1.2008 za účasti 7
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera,
prednostky obce Jany Hudecovej a 2 občanov bolo
zvolané k odsúhlaseniu projektu „Riešenie centrálnych
priestorov v obci Krajné“. Starosta obce Ing. Vladislav
Šuster predstavil realizátorov projektu prezentácie
„Riešenia centrálnych priestorov v obci Krajné“, Ing. arch
Krajčiovú a Ing. Fila, ktorí podrobne poslancom a
prítomným občanom vysvetlili zámer riešenia priestorov v
obci a zároveň odpovedali na otázky poslancov. Obecné
zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo projekt. V časti
rokovania rôzne, poslanci znova prerokovali uznesenie OZ
konaného dňa 30.8.2007 predbežný odpredaj obecných
pozemkov č.p. 237 a 233/2, ktoré bolo zrušené, bolo
odsúhlasené aj zrušenie vecného bremena na obecnom
pozemku č.p. 6535/1, na trafostanicu ZSE, a.s., preto že sa nenachádzala na tomto pozemku.
Prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konalo sa dňa 28.2.2008 za
účasti 7 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustra,
prednostky obce Jany Hudecovej a 10 občanov obce.
Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí boli splnené.
V hlavnej časti programu boli predložené správy: Úprava
rozpočtu rok 2008, predložila Mgr. Jana Mozoláková.
Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s
tým, ako treba rozdeliť podielové dane pre ZŠ s MŠ.
Kontrolórka obce Viera Macúchová predložka „Plán
kontrolnej činnosti kontrolóra na I. polrok 2008“. Správa
Mgr. Aleny Pražienkovej o majetkoprávnom vysporiadaní
pozemkov v r. 2007. Poslanci schválili predložené návrhy
a zobrali na vedomie predložené správy. V časti rokovania „Rôzne“ starosta obce Ing. Vladislav
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Šuster predložil prítomným sťažnosť Miloša Beniana, na
riaditeľa a učiteľov ZŠ s MŠ, ktorú Obecnému úradu v
Krajnom zaslal Krajský školský úrad v Trenčíne, na
doriešenie podľa vecnej a miestnej príslušnosti. K
sťažnosti sa vyjadrili: Mgr. Jarmila Kozárová, Mgr. Milan
Medveď riaditeľ ZŠ s MŠ, Miriama Mramúchová a Miloš
Benian. Uvedená sťažnosť bola na OZ daná len ako
informácia. Ďalej boli prerokované s chválené požiadavky
občanov a poskytnutie dreva na strešné laty, na opravu
strechy fary ECAV Krajné. Po ukončení zasadania
prerokovala komisia zástupcov organizácií plán podujatí
pripravených na rok 2008.
Druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 30.4.2008 za účasti 8
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustra,
prednostky obce Jany Hudecovej a 2 občanov miestnej
časti Matejovec. Úlohy prijaté na predchádzajúcom
zasadnutí boli splnené. Ing. Galiovský oboznámil
poslancov s prácou Obecných služieb a s Mgr.
Mozolákovou oboznámili poslancov s prebehnutým
valným zhromaždením SLV,s.r.o. Krajné a s novými
cenami vodného a stočného. Mgr. Jana Mozoláková
predložila a vysvetlila návrh na schválenie na uzatvorenia
„Zmluvy o vklade k účtu rezervného fondu vo VÚB
banke.“ a úprava rozpočtu obce na roky 2008 – 2010.
Ďalej boli prerokované a schválené požiadavky občanov,
prenájmu a predaja pozemkov, poplatok vo výške 2000,Sk za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti. OZ
zrušilo uznesenie č.64/1960, odložilo predaj pozemku pod
stavbou poľného hnojiska na ďalšie zasadnutie. Starosta
informoval o výberovom konaní na rekonštrukciu ZŠ s
MŠ, práci na ÚPD obce,žiadosti financií na opravu
zdravotného strediska, podaní prokurátorovi na prešetrenie zákonnosti uznesenia OZ č. 7/2007 zo dňa 18.10.2007.
Po skončení zasadania poslanci sa zúčastnili stavania
mája hasičov v Matejovci.
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 26.6.2008 za účasti 8
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustra, prednostky obce Jany Hudecovej a 1 občana obce
Krajné. Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí boli splnené. Kontrolórka obce Viera
Macúchová prečítala svoje stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2007, ktoré OZ schválilo,
aby prebytok vo výške 1.862 899,89 Sk bol použitý na
tvorbu rezervného fondu. V rôznom starosta obce
oboznámil poslancov so žiadosťou SPP, a.s. o súhlas so
zriadením vecného bremena pri regulačnej stanici plynu na
p.č. 18429/1, so žiadosťou SVP, š.p. o odkúpenie
pozemkov vo výmere 61m² od obce Krajné. pre stavbu
„ Krajné – potok Jablonka, protipovodňové opatrenia v
intraviláne obce“. Ďalej predložil na schválenie Zadanie
na spracovanie Územného plánu obce Krajné v zmysle §
20 ods. 7C a 8 zákona č. 50/1976 Zb. - stavebného zákona
v znení neskorších predpisov, po odporúčaní Krajského
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stavebného úradu v Trenčíne, odboru územného
plánovania zo dňa 29.5.2008 č. s. KSÚ-2008-179/16194/SUK, žiadosť PD Krajné o odkúpenie obecného pozemku pod stavbou poľného hnojiska v k.ú. Krajné, výstavbu
zberového dvora a zároveň spoluúčasť obce na financovaní výstavby, podľa vyhlásenej výzvy. Žiadosť občana o
pridelenie väčšieho počtu žetónov na vývoz TKO, žiadosť
o zmenu uznesenia OZ č.5/2007, bod 9 písm.e) zo dňa
28.6.2007. Všetky body predložené starostom obce boli
poslancami schválené. V bode programu Informácie,
starosta informoval o predbežných opatreniach „Kryty
Krajné“, o akceptačnom liste na projekt modernizácia ZŠ s MŠ od 1.7. začínajú práce, o realizácii
opatrení na vymáhanie pohľadávok – vodné a stočné, o príprave družobného stretnutia Chrlice –
Krajné, o riešení vysporiadania pozemkov v záujmovom
území obce, o ukončovaní prác na zdravotnom stredisku
financovaných z prostriedkov pridelených premiérom SR.
Informoval o výmene okien na budove obecného úradu, o
realizácii projektu Riešenie centrálnych priestorov v obci
Krajné, o úprave miestnych komunikácií v Žadovici, po
súhlase obce Drahuškovu, ktoré sa realizuje sponzorsky.
Starosta požiadal OZ predložiť návrhy na možné využitie
budovy MŠ a návrh cien predaja obecných pozemkov na
OZ 28.8.2008.
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 28.8.2008 za účasti 7 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce
Jany Hudecovej. Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí boli splnené. Starosta obce oboznámil poslancov, že
na základe zákona č. 245/2008 Z.z. je potrebné schváliť
nové VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
OZ jednomyseľne schválilo VZN č. 1/2008. Starosta obce
predložil na schválenie OZ návrh na čerpanie finančných
prostriedkov z rezervného fondu obce vedeného vo VÚB vo výške 3.900.000,-Sk na kapitálové
výdavky na akciu Modernizácia a rekonštrukcia Základnej školy Krajné“, OZ jednomyseľne
schválilo čerpanie finančných prostriedkov. Starosta obce predložil na schválenie návrh na
uzatvorenie zmluvy o prekleňovacom – investičnom úvere
vo výške 17.700.000,-Sk. Peňažný ústav s ktorým bude
zmluva uzatvorená vyberie 3 členná komisia. OZ jednomyseľne schválilo uzatvorenie zmluvy o prekleňovacom –
investičnom úvere vo výške 17.700.000,-Sk. Peňažný
ústav s ktorým bude zmluva uzatvorená vyberie 3 členná
komisia. Za hlasovalo 7 poslancov. Starosta obce predložil
návrh na schválenie projektu v zmysle uznesenia č.1/2008
z mimoriadneho zasadnutia OZ v Krajnom dňa 30.1.2008
časť A bod 3) schválenie projektu „Riešenie centrálnych
priestorov v obci Krajné“, finančnej spoluúčasti obce
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Krajné, v zmysle vyhlásených výziev pri rekonštrukcii
verejného osvetlenia a dopravnej časti centrálnych priestorov, OZ jednomyseľne schválilo uvedené návrhy. Ďalej
boli prerokované žiadosti o odkúpenie obecného pozemku
vo výmere 138m² a 19m², podľa doručeného geometrického plánu, predaj záhrady v záhradkárskej osade v
Žadovici vo výmere 506m² a 27m², žiadosť o zmenu
uznesenia OZ č.3/2008 časť A bod 6), žiadosť o odkúpenie
obecných pozemkov, ktoré však boli ponúknuté na
výmenu za pozemky v areáli strelnice. Pokiaľ nebude zo
strany prvej osoby záujem o výmenu, bude prednostne
ponúknutý odpredaj záujemcovi o kúpu. DHZ Krajné požiadalo OZ o súhlas s použitím obecných
symbolov na novej vlajke DHZ Krajné. Starosta obce navrhol OZ schváliť odmenu kontrolórke
obce v sume 2.000,-Sk za I. polrok 2008. OZ jednomyseľne schválilo uvedené body.
Piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 30.10.2008 za účasti 8 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustra, prednostky obce
Jany Hudecovej, kontrolórky obce Viery Macúchovej.
Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí boli splnené.
VZN č.1/2008 nadobudlo právoplatnosť. Na poskytnutie
prekleňovacieho úveru bola vybraná Slovenská záručná a
rozvojová banka. Mgr. Milan Medveď oboznámil poslancov OZ s vykonanou Štátnou školskou inšpekciou a so
Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Krajné
za školský rok 2007/2008. Ing. Ľubomír Galiovský
oboznámil poslancov s prácou vykonanou Obecnými
službami za posledné dva mesiace. OZ zobralo na vedomie uvedené body rokovania. Starosta obce oboznámil poslancov OZ so znením návrhu VZN č.
2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu obce Krajné, čo OZ jednomyseľne schválilo.
Starosta obce oboznámil poslancov s Dodatkom č. 1 k
VZN č.1/2008, uvedené VZN bolo potrebné doplniť, o
výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť..., ktorom je stanovená výška poplatku za ranný
školský klub, za nepravidelné navštevovanie školského
klubu a za zníženie platby, ak školský klub navštevuje
viac detí z jednej rodiny, predložil návrh Zásad finančného
hospodárenia obce Krajné, čo OZ jednomyseľne schválilo. Boli predložené žiadosti občanov o odkúpenie obecných pozemkov prejednávaných na štvrtom
zasadaní, v novej variante, z dôvodov uvedených minule,
boli žiadosti zamietnuté. Boli prerokované žiadosti občanov o odkúpenie časti obecných pozemkov vo výmere
60m², druhého občana vo výmere 176m² a 53m², nakoniec
tretieho, vo výmere 59m². Za hlasovalo 8 poslancov.
Starosta obce predložil poslancom OZ odporúčanie výberovej komisie o uzatvorení zmluvy o úvere vo výške 17.7
mil. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Krajné. OZ
jednomyseľne schválilo uzatvorenie zmluvy. Starosta obce
predložil návrh na zvýšenie nájomného za užívanie
obecných pozemkov na poľnohospodárske účely z 2% na
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3% z priemernej ceny užívanej pôdy od 1.1.2009. Za hlasovalo 7 poslancov, proti 1 poslanec.
Starosta obce predložil OZ návrh na zrušenie uznesenia
OZ č.5/2008 časť A bod 6), odpredaj pozemkov, pretože sa
dodatočne zistilo, že uvedené pozemky sú vo vlastníctve
SPF. Za hlasovalo 8 poslancov. Starosta obce predložil OZ
návrh na zrušenie správy majetku obce a to konkrétne:
budova Základnej školy s materskou školou v Krajnom č.
173 a budova Základnej školy s materskou školou č. 91.
Uvedený majetok bol prenechaný do správy Základnej
školy s materskou školou v Krajnom na výkon výchovnovzdelávacieho procesu a činnosti s ním bezprostredne
súvisiace. Za hlasovalo 8 poslancov. Starosta obce
informoval poslancov OZ o aktivitách obce Krajné, výzva Mesta Myjava, návrh na vyriešenie
využitia budovy MŠ, predložili žiadosť na Environmentálny fond – kanalizačný zberač a ČOV v
obci Krajné.
Šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 11.12.2008 za účasti 7 poslancov, starostu obce
Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce Jany Hudecovej,
kontrolórky obce Viery Macúchovej. Úlohy prijaté na
predchádzajúcom zasadnutí boli splnené. Nebola uzatvorená zmluva o úvere so Slovenskou záručnou a rozvojovou
bankou vo výške 17.7 mil. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Krajné, obec požiadala o doplnenie zmluvy a
zmenu termínu podpisu. Ing. Ľubomír Galiovský oboznámil poslancov s prácou vykonanou Obecnými službami za
posledné dva mesiace. Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková oboznámila poslancov s návrhom rozpočtu na roky 2009 – 2011a so zmenou rozpočtu na rok
2008. OZ jednomyseľne schválilo zmenu rozpočtu roku 2008. Z dôvodu prechodu na euro boli
zmenené VZN č. 3/2008, VZN č.4/2008, VZN č. 5/2008, VZN č. 6/2008, VZN č.7/2008, VZN
č.8/2008, VZN č.9/2008, VZN č. 10/2008, VZN č. 11/2008, čo OZ jednomyseľne schválilo. Plán
kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I. polrok 2009 predložila Viera Macúchová, čo OZ
jednomyseľne schválilo. Starosta obce oboznámil poslancov OZ so žiadosťou o odkúpenie
pozemku o výmere 475m² – záhradkárska osada Žadovica, s kúpou pozemku vo výmere 926 m2 za
1,-Sk od ECAV, ktorý na svojom zasadnutí dňa 31.8.2008 schválil predaj pozemku v prospech obce
Krajné za 1,-Sk – odpočívadlo na križovatke. so zámenou pozemkov podľa GP č.130/08 sú
predmetom zámeny medzi obcou Krajné a ECAV Krajné, vo výmere 395 m² v prospech ECAV
Krajné a vo výmere 424 m² v prospech obce Krajné, o odpredaj časti pozemku vo výmere 290m²,
obyvateľovi obce, čo OZ jednomyseľne schválilo. Starosta obce oboznámil poslancov s Integrovanou stratégiou rozvoja územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“, čo OZ zobralo na
vedomie. Starosta obce vysvetlil poslancom dôvod prečo
treba zrušiť VZN o verejnom obstarávaní uznesenie č,
II/2003 – podľa zákona je neplatné a obec má vypracovanú smernicu o verejnom obstarávaní. Za hlasovalo 7
poslancov. Poslanci obce Krajné navrhli zmenu ceny
obecných pozemkov pri predaji občanom, na sumu
1,3€/m2 počnúc dátumom 1.1.2009, čo OZ jednomyseľne
schválilo. Starosta obce informoval o začiatku prípravy
knihy o Krajnom, výzve na zaslanie dokumentov k
podpisu zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku, s
predpokladaným rozpočtom pri rekonštrukcii budovy MŠ
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s termínmi zasadnutí v roku 2009.
Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva
Zasadanie
1. m. z.
1. p. z.
2. p. z. 3. p. z.
4. p. z.
5. p. z.

6. p. z.

Dátum /
Poslanci

11.12.
2008

30.1.
2008

28.2.
2008

30.4.
2008

26.6.
2008

27.8
2008

30.10.
2008

Ing. Vladimír Baran

Prítom.

Prítom.

Osprav.

Prítom.

Osprav.

Prítom.

Osprav.

Ján Ďuriš

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Ing. Milan Gajar

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Anna Haššanová

Osprav.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Štefan Horák

Osprav.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Ing. Ivan Janeka

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Osprav.

Prítom.

Ing. Ján Konečný

Prítom.

Prítom.

Osprav.

Osprav.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Bc. Pavol Macúch

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Prítom.

Osprav.

Osprav.

Prítom.
Prítom.
Prítom.
Prítom.
Prítom.
Prítom.
Mgr. Danka Marková Prítom.
m. z. - mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva
p. z. - plánované zasadanie obecného zastupiteľstva
Činnosť komisií
Starosta obce zvolal na 17.12.2008 kultúrnu komisiu a
ďalších členov, na prípravu monografie obce Krajné.
Prítomní: Ing. Vladislav Šuster, Mgr. Danka Marková,
Jana Hudecová, Ivan Gálik, Štefan Horák, Mgr. Zuzana
Valášková, Štefan Pavelka, Božena Pavelková, Mgr. Milan
Medveď, Mgr. Ivan Novomestský, Jana Pardavá. Úlohou
koordinátora prípravy dokumentov do publikácie, bola
starostom obce navrhnutá Zuzana Valášková.
06. Obecný úrad v Krajnom
Personálne obsadenie bolo ako v roku 2007.
Prednostka obecného úradu Jana Hudecová, zastupovala aj
matrikárku Miroslavu Matejovičovú. Kontrolór obce - Viera Macúchová. Ekonóm obce - Ing. Jana
Mozoláková. Referentka správy daní, poplatkov a kultúrneho života obce - Andrea Batková. Od
apríla 2007 zastupoval matrikárku Miroslavu Matejovičovú na úseku evidencie obyvateľstva,
čiastočne aj na matrike, Ing. Miloš Kment. Referentka obecnej knižnice a hygienicko-technického
zabezpečenia obecných budov - Jarmila Slezáková.
Technický úsek: riaditeľ - Ing. Ľubomír Galiovský. Obecné služby vedúci - Ján Otruba. Obecné
lesy vedúci - Ing. Ľubomír Mikláš. Riaditeľ základnej a materskej školy - Mgr. Milan Medveď
Obecná spoločnosť – SLV, s.r.o. štatutárny orgán, konateľmi boli: Ing. Vladislav Šuster a Ing.
Ľubomír Galiovský.
Zverejňovanie informácií
Písomné informácie boli prístupné počas úradných hodín na úradnej
tabuli umiestnenej na medziposchodí schodišťa a trvale prístupné písomné
informácie v skrinkách pred budovou. Tieto informácie boli uverejňované
zároveň na internetovej stránke obce www.krajne.sk, kde je prístupný aj
archív všetkých zverejnených informácií.
Obecný úrad vydával štvrťročne v náklade 700 ks Krajnianske noviny.
Redakčnú radu tvorili: šéfredaktorka Jana Hudecová, technický redaktor
RNDr. Ladislav Gergel, členovia Mgr. Danka Marková, Miroslava Matejovi-
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čová, Andrea Batková. Akademický maliar Štefan Pavelka robil
grafickú úpravu novín. Každá domácnosť dostávala v roku 2008
noviny zadarmo. Noviny boli uverejňované aj na internetovej
stránke obce.
Družobná spolupráca
Obec, obecný úrad a zástupcovia spoločenských organizácií
nadviazali družobnú spoluprácu s mestskou časťou Brna, Chrlicami
v rámci cezhraničnej spolupráce projektu INTERREG III A. Celý
akt podpisu našej ďalšej spolupráce sa konal 16. septembra 2006 na mestskej radnici. Počas roku
2008 sa uskutočnili stretnutia: 26.7.2008 Krajnianská prúdnica, účasť dobrovoľných hasičských
zborov: Hrachovište, Višňové, Babulicov Vrch a družobný hasičský zbor z mestskej časti Brno Chrlice. Dňa 16.8.2008 sa uskutočnila už tretia návšteva
futbalistov z Krajného v našej družobnej obci, mestskej
časti Brno-Chrlice. V sobotu 6.9.2008 navštívilo 31
členov JDS Krajné a 9 členov družobnej JDS Hrachovište
družobnú organizáciu Klub důchodců Brno – Chrlice,
vedenú Janom Jochmanom. Stretnutie, posedenie sa
konalo v spoločenskej miestnosti „Ústavu sociální péče
pro zrakově postižené v MČ Brne–Chrlicích (USP)“,
blízko radnice. Hostitelia pripravili svojim návštevníkom
bohatý a zaujímavý program.
07. Ekonomické podmienky
Postupný rast ekonomiky Slovenska po roku 2000, dobré výsledky roku 2007, klesanie
nezamestnanosti z 11 percent v roku 2007, na dlhoročné minimum 8,7% na začiatku posledného
štvrť roku 2008, dávalo ekonómom optimizmus v ekonomiku Slovenska. Menej optimizmu mali
zamestnaní ľudia, ktorí dostávali pred Vianocami darčeky od svojich firiem vo forme nepodpísaní
pracovných zmlúv, výpovedí zo zamestnania. Prečo? Prišla k nám „Kríza“.
Slovenská ekonomika zvädla koncom roka 2008
13:30 | 13.2.2009 | Aktualizované | Marek Ročkár, TASR Bratislava
- Dynamika rastu slovenskej ekonomiky v poslednom štvrťroku minulého roka sa výrazne znížila na
2,7 percenta. Potvrdil to rýchly odhad Štatistického úradu. Naposledy rástlo hospodárstvo krajiny
nižším tempom ako 3 percentá v treťom štvrťroku 2001. Za celý minulý rok slovenská ekonomika
podľa štatistikov vzrástla o 6,4 percenta, v porovnaní s rekordnou úrovňou 10,4 percent z roku
2007. Pesimistické očakávania analytikov o spomalení tempa rastu sa tak potvrdili. Dôvod
poklesu? Hospodárska kríza doľahla aj na Slovensko, čo naznačili už aj priebežné údaje o
produkcii v slovenskom hospodárstve.
*1 http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1175447
Preto projekty obce pripravené na rok 2007 mohli byť úspešne naštartované, boli finančne
podporené. Aj pre rok 2008 boli pripravené a spustené ďalšie projekty. Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pridelilo finančné prostriedky na zabezpečenie projektov:
•
Otvorená škola rok 2007 vo výške 163.000,- Sk.
•
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v roku 2007 vo výške 100.000,- Sk.
•
Mobilné jazykové laboratórium vo výške 250.000,- Sk.
•
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania vo výške 300.000,-Sk.
•
Projekt “Otvorená škola – oblasť športu“vo výške 50.000,-Sk.
•
Projekt „Štvorlístok zdravia pre naše deti“ vo výške 240.000,-Sk
KONTO ORANGE prispelo na projekt Čarovné hrnčeky vo výške 60.000,- Sk .
Premiér SR Róbert Fico pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR vo výške
100.000,- Sk obci Krajné na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska v Krajnom.
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Súbor Krajňanec dostal od prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča finančný
príspevok vo výške 5.000,- Sk na obnovenie krojov.
Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu v programe č. 5 – Pro Slovakia, z grantového
systému ministerstva vo výške 300.000,-Sk.
Rekonštrukcia zdravotného strediska
V roku 2007 bol ohradený areál zdravotného
strediska, z financií obce. Na rok 2008 bol pripravený
projekt rekonštrukcie zdravotného strediska, zdokumentovaný stav, požadované práce na obnove strediska. V
polovici februára podujali sa neznámi občania upravovať
monotónny vzhľad plotu, povytŕhaním latí na viacerých
miestach. Rekonštrukčné práce na budove začali v máji,
demoláciou a postavením nového komína na kotolni, v
polovici júna boli položené nové ríny, pokračovala oprava
atiky. Podľa získaných finančných prostriedkov príde na
rad vybudovať bezbarierový prístup do priestorov budovy
strediska, vymeniť okná, dvere, opraviť fasádu.
Kryty Krajné
Na základe zverejnenia osobitného ponukového konania v máji 2008 o odpredaji prebytočného majetku na internetovej stránke www.mosr.sk - sa obce Krajné, Jablonka a Podkylava
dozvedeli o tom, že Ministerstvo obrany SR vyhlásilo osobitné ponukové konanie aj na nehnuteľnosti vedené v účtovnej evidencii MO SR pod položkou - „KRYTY KRAJNÉ“
Najväčšia plocha 6145 m², kde boli postavené objekty MO SR (predtým ČSSR) patrila pôvodne
obci Krajné, 298 m² obci Jablonka a 48 m² obci Podkylava. Predkladám krátky výber z dokumentu:
Genéza sporu obcí Krajné, Jablonka a Podkylava proti Ministerstvu obrany SR. 1. Návrhom zo
dňa 23.5.2008 obec Krajné, obec Podkylava a obec Jablonka žiadali MO SR o zrušenie osobitného
ponukového konania o odpredaji prebytočného majetku vedeného ako „KRYTY KRAJNÉ“,
z dôvodu, že obec Krajné, obec Jablonka a obec Podkylava, na území ktorých sa uvedený
prebytočný majetok nachádza mali a majú záujem o tento prebytočný majetok v správe MO SR.
Oponovali skutočnosťou, že sa nejedná o jeden funkčný celok, pretože kryty sú rozložené v lesoch
troch katastrálnych území obcí Krajné, Podkylava a Jablonka v rozpätí niekoľkých kilometrov.
Podstatou sporu je teda skutočnosť, že Ministerstvo obrany SR ponúka prebytočný majetok, ako
súbor vecí, ktorý len z dôvodu jednoduchosti vedie pod jedným názvom ako Kryty Krajné,
v skutočnosti sú to samostatné veci – samostatne predajné, avšak na predaj samostatných vecí
platil iný postup a MOSR bolo povinné v takomto prípade ponúknuť prebytočný majetok
jednotlivým obciam.
2. Medzičasom bola prijatá novela zákona č. 172/2004 Z.z. pod č. 394/2008 Z.z. s účinnosťou od
1.11.2008, kde sa v § 4a uvádza „ Na postup pri nakladaní s majetkom štátu, ktorý do 1. novembra
2008 bol ponúknutý obci alebo vyššiemu územnému celku, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona
účinné do 1. novembra 2008“. Napriek tomu, že vo veci do dnešného dňa nerozhodol Okresný súd
v Novom meste nad Váhom – č. konania OS Nové Mesto nad Váhom 4C/307/20008 – L14/1,
Ministerstvo obrany SR opätovne vyhlásilo osobitné ponukové konanie na vyššie uvedené
nehnuteľnosti. Listom zo dňa 24.2.2009 oznámilo obci Krajné, Jablonka a Podkylava začatie OPK.
Spor nebol v roku 2008 vyriešený. *2 Kryty Krajné genéza sporu.doc
Tabule Matejovec
Podobne ako sa nepáčil niektorým občanom nový plot areálu zdravotného strediska, ďalším
občanom sa nepáčili tabule symbolov obce na hranici obce a dopravné tabule (IS 36c, IS 36d) v
miestnej časti Matejovec. Obecné symboly sú majetkom obce, dopravné tabule sú majetkom
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Obec Krajné podala trestné oznámenie vo veci
poškodzovania majetku obce.
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Rekonštrukcie budovy Obecného úradu v Krajnom
V lete boli na prvom poschodí, v priestoroch pošty, vymenené okná a upravené priestory, čo
financovala Slovenská pošta. V septembri začali sa vymieňať postupne okná na druhom poschodí, v
kanceláriách s renováciou podlahy a vymaľovaním stien pri oknách, ako aj priestorov, ktoré neboli
vymaľované v minulom roku. Pre zamestnancov to bola náročná práca, pretože výmena okien a
úpravy robili sa za plného chodu úradu.
Generálna rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Krajnom
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, v Regionálnom operačnom programe
schválilo 30 žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pre Krajné 56 762 447,43 Sk. Obecný úrad v
Krajnom vyhlásil 24.4.2008 verejnú súťaž na prevedenie
stavby. Projektovou manažérkou a dušou celého projektu
je PhDr. Valéria Kaplanová, ktorej otec navštevoval túto
školu. Hlavným projektantom stavby je Ing. arch.
Bohuslav Lištiak. Výber hlavného dodávateľa bol 2. 6.
2008 na Obecnom úrade v Krajnom, v zasadacej
miestnosti. Z predložených ponúk bola vybraná ponuka
hlavného dodávateľa - firma F K L a brat, spol. s r.o.
Hviezdoslavova 21 956 11 Ludanice, zastúpená Františkom Krchňavým. Ďalšími významnými pracovníkmi na
stavbe boli: stavebný dozor - Jozef Kéry, hlavný
stavbyvedúci - Ing. Vladimír Bebjak, stavbyvedúci Ľubomír Ondrejmiška. Prvé práce na stavbe začali týždeň
po porade vedúcich pracovníkov dodávateľskej organizácie, subdodávateľov, stavebného dozoru, starostu obce a
riaditeľa školy, odovzdaním priestoru staveniska. Porada
sa uskutočnila 30.6.2008. Zamestnanci školy s pracovníkmi technických služieb a ochotných občanov (niekoľko),
museli dokončiť vysťahovanie inventáru, uložiť ho v
rôznych priestoroch v správe obecného úradu. Potom prišli
robotníci. Rozbehli sa zemné práce na spevnenie základov,
výkop suterénu výťahovej šachty a schodišťa, odstraňovanie priečok, dverí, okien, starých podláh a odkrývanie strechy. Pred Vianocami 2008 bola budova
pod strechou. Firma Setop vymenila väčšinu okien v pôvodnej stavbe, firma Trimont začala
rekonštruovať kúrenie, vodu, odpady. Od konca januára 2009 nabrala práca na škole vyššie obrátky.
Podrobnejšie o celom diele bude písať Kronika 2009.
Protipovodňové stavby na potokoch Jalonka a Korytárka
Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany pripravil v roku 2007 projekt
a technicko administratívnu prípravu regulácie potokov Jablonka a Korytárka v úsekoch, kde pri
zvýšených prietokoch vody vznikali záplavy. V dávnych dobách bola dedina osídľovaná na
svahoch, v povodí kľukatého potoka boli prevažne lúky, kde sa pásli husi. V kronike obce, ako aj
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farár Michal Bodický vo svojom memoárovom diele „Rozpomienky a pamäti II“ píše, že pred
prvou svetovou vojnou v priestore niže autobusovej
stanice bývali cigáni, až keď im voda zobrala búdy,
odsťahovali sa na vyvýšené miesto za dedinou. V
kronike Štátna ľudová škola v Krajnom riaditeľ Martin
Petrucha opisuje povodeň 4. januára 1932 ktorú
dokumentoval fotografiou. Zachovala sa kvalitnejšia
fotografia povodne, ktorá bola 28.12.1925. O regulácii
Korytárky, začala v roku 1934, ktorá prechádza celou
dedinou, často zaplavovala pozemky a usadlosti okolo
nej, píše kronikár Štefan Valášek. Regulácia Korytárky
odstránila najväčšie problémy s veľkou vodou v dedine,
ale pre storočné vody boli ešte opatrenia pozostávajúce z hlbokých priekop, pozdĺž ciest
prechádzajúcich dedinou. Potok nebol zregulovaný v
hornej časti dediny nad mostom, najhoršia situácia
bývala pod hotelom Rovnosť. Tu sa veľké vody vyliali a
tiekli do dvorov, preto mali „bytovkári“ pri jarnom
topení veľkých snehov pohotovosť, pripravené vrecia s
pieskom na postavenie hrádze proti vode. Podobnú
situáciu prežívali neskôr aj obyvatelia radových bytoviek
na dolnom konci dediny, kde sa vlieva Korytárka do
Jablonky a vytvára väčší tok. V tomto úseku bolo koryto
v minulosti upravené, ale jeho brehy boli nízke. V
Krajnianských novinách číslo 4, z roku 1997, píše
kronikárka obce Jozefa Matyášová o problémoch so záplavami v júli 1997. Na podnety z obce
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,
Odštepný závod Piešťany pripravil projekt „Krajné potok Jablonka, protipovodňové opatrenia v intraviláne
obce”. Obvodný úrad životného prostredia v Novom
Meste nad Váhom ako príslušný správny orgán po
ukončení zisťovacieho konania vydal 19.6.2007 súhlas na
stavbu, rozhodnutie. Mohli pokračovať ďalšie prípravné
fázy projektu. Začiatkom júna začal podľa projektu
Slovenský vodohospodárský podnik, š.p., povodie Váhu,
robiť úprava koryta Jablonky. Začali pracovať na dolnom
toku, pri radovej zástavbe. Koncom októbra dokončievali
práce na plote, preto že pôvodné ploty bytoviek museli odstrániť. Posledný deň októbra na hornom
konci potoka Korytárka začali sa robiť prípravy regulácie, odstraňovanie stromov pri hoteli
Rovnosť. V polovici novembra bol priestor uvoľnený pre zemné práce. Na dolnom konci „pavúk“
dokončieval svahovanie ľavého brehu, aby v ďalšom týždni pokračoval na hornom úseku potoka.
Práce pokračovali až do 6.12.2008, podľa môjho odhadu ani nie v polovine diela na tomto úseku.
Podrobnejšie o celom diele bude písať Kronika 2009.
08. Štatistické údaje
- počet obyvateľov k 31.12.2008 - 1610 trvale prihlásených obyvateľov
- novonarodení v roku 2008 - 9 detí
- zomrelí v roku 2008
- 24 občanov
- prisťahovaní, alebo v rámci Krajného zmenilo adresu 32 obyvateľov
- najstarší obyvateľ - Martin Marek, narodený v roku 1913
- sobáše na OcÚ - 6, cirkevné - 5, ostatné mimo obce - 8
- jubilujúci občania - zlatá svadba – 0
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09. Verejno-spoločenský život
Základná škola s materskou školou Krajnom
V školskom roku 2007-2008 došlo v Základnej škole k nasledovným zmenám: cez
prázdniny ukončila pracovný pomer upratovačka
Jana Malá a na jej miesto nastúpila Dana Talábová.
Kuchárka Malíková odišla do starobného dôchodku
a na jej miesto nastúpila Irena Kačányová. Pomocnú
kuchárku robila Eva Vaváková. V materskej škole
bolo personálne obsadenie nasledovné: zástupkyňa
riaditeľa Lenka Bobeková, učiteľky Božena Poláková, Ida Vrábelová, Dana Bučeková. Kuchárkou
bola Marta Hargašová, upratovačky Ľuba Náhliková
a Božena Adámková. Materskú školu navštevovalo
43 žiakov. Základnú školu navštevovalo 187 žiakov
z toho na prvom stupni 67 žiakov
/ 38 chlapcov, 29 dievčat/, na druhom stupni 120 žiakov / 62 chlapcov, 58 dievčat /.
V tomto školskom roku pracovali v škole nasledovní pedagógovia: Mgr. Milan Medeveď –
riaditeľ školy, Mgr. Anna Molcová – zástupkyňa riaditeľa, učitelia: Mgr. Jana Domiňáková, PaeDr.
Ľubica Karlíková, Mgr. Veronika Štefíková, Mgr. Jarmila Kozárová, RNDr. Ladislav Gergel, Mgr.
Daria Gergelová, Mgr. Viera Boorová, Mgr. Ján Figura, Mgr. Danka Marková, Mgr. Marcela
Kečkéšová. Úväzok učiteľa je 23 hodín, okrem triedneho učiteľa 1. ročníka a výchovného poradcu.
Títo majú týždenný úväzok znížený o 1 hodinu. Týždenný úväzok je 27 hodín. Vychovávateľkami
boli Danica Sasáková, Mgr. Alžbeta Šimková, Oľga Zemanová.
V škole pracovali dve oddelenia Základnej umeleckej
školy, v ktorých pracovali učitelia Vladimír Jánoš a Pavol
Mockovčiak. Pracovalo tu 14 záujmových krúžkov /
robolab, basketbal, anglický jazyk a pod. / V škole bolo 29
počítačov, 19 notebookov, zosieťovaných a pripojených na
internet.
Z dôvodu rekonštrukcie budovy školy bolo vyučovanie v
školskom roku 2008-2009 v náhradných priestoroch: 1.4.ročník /1.stupeň/ v priestoroch budovy materskej školy,
5.-9.ročník /2.stupeň/ v priestoroch budovy Základnej
školy v Kostolnom
Projekty.
Škola pokračovala v dlhodobých projektoch ako INFOVEK- využívanie informačno –
komunikačných technológií vo vyučovaní, e Twinning – partnerstvá škôl, Škola podporujúca
zdravie. Zapojili sme sa do viacerých nových projektov.
1. E – learning vo vzdelávacej praxi ZŠ, koordinátor bol RNDr. Ladislav Gergel. Získali sme
163000 Sk. Cieľom projektu bolo nakúpiť 5 ks notebookov do učebne VT , 105 žiakov
z našej školy a zo ZŠ Kostolné sa zapojilo do e-learningového vzdelávania . Lektormi boli
6 učitelia z našej školy. Na webovej stránke školy vzniklo diskusné fórum rodičov
a priateľov školy, zaviedli sme internetovú žiacku knižku, 6 notebookov bolo nakúpených
pre lektorov e- learningového vzdelávania .
2. Mobilné jazykové laboratórium - koordinátor Mgr. Milan Medveď. Získali sme 250000 Sk
z MŠ SR. Cieľom projektu bola modernizácia výučby cudzích jazykov. Zakúpili sme 1
učiteľský notebook, dataprojektor, slúchadlá, mikrofóny, jazykový softvér Langmaster Aj
a Nj.
3. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc – koordinátor PaedDr. Ľubica Karliková.
Získali sme od MŠ SR 100000 Sk. V knižnici sme zriadili čitateľský kútik, 4 notebooky,
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nové stoličky, koberec, 11 titulov elektronických kníh, encyklopédie, klasické knihy .
4. Čarovné hrnčeky – koordinátorky Mgr. Veronika Štefíková a Oľga Zemanová. Získali sme
z konta Orange 60 000 Sk. Zakúpili sme vypaľovaciu pec s príslušenstvom a vybudovali
sme keramickú dielňu.
5. Otvorená škola športu – koordinátor Mgr. Milan Medveď - získali sme od Slovenskej
asociácie športu na školách 50 000 Sk, za ktoré sme nakúpili do kabinetu Tv stolnotenisové
stoly /4ks/ zn. Stiga, 10 stolnotenisových rakiet. V ďalšom nadväzujúcom projekte sme
získali dva stolnotenisové stoly.
6. Kopaničiarska basketbalová liga – koordinátor Mgr. Milan Medveď – získali sme 12
basketbalových lôpt a 12 dresov.
SME – Zemepis v škole – Slovensko – koordinátor Mgr. Danka Marková – získali sme pre žiakov
8.ročníka denník SME 2x týždenne. Cieľom bolo samovzdelávanie žiakov zo všeobecného
zemepisu / Slovensko /.
Výchovné programy, besedy, divadelné predstavenia.
Žiaci druhého stupňa boli počas školského roka 3x v mestskom divadle v Žiline, kde si
pozreli muzikál Na skle maľované a hudobnú drámu Cigáni idú do neba. Uskutočnila sa beseda
o azylantoch a utečencoch. Zavítal k nám cirkus Jacko
z Ruska. Zapojili sme sa do zberu šípok, papiera a žihľavy.
Koncom mája pripravili učitelia program pre deti. Niesol
sa v znamení rozprávkových postáv Asterixa a Obelixa.
V máji sa uskutočnil športový deň školy, spojený
s výstupom na Bradlo. Od 8. Do 14. 1. 2008 sa uskutočnil
lyžiarsky výcvik v Novoti.
Dňa 1.12.2008 navštívila našu školu poslankyňa NR SR
Tatiana Rosová.
Dňa 2.12. 2008 navštívil našu školu štáb televízie
Markíza. /Reflex/ Natáčal v priestoroch MŠ, konkrétne
v 3. triede, reláciu o tom, ako sa vzdeláva sluchovo postihnutá žiačka Simonka Kmeťová.
*3Text Zš s mš v Krajnom spracovala z kroniky školy Mgr. Danka Marková.
ZPOZ v roku 2008
ZPOZ pokračoval vo svojich aktivitách, v zložení a zameraní, aké boli uvedené v Kronike
2007. Slávnostné uvítanie - zápisy nových, malých občanov našej obce: Jozefa Marušíka, Tobiasa Šagáta a Martina
Sadloňa bolo 12.4.2008. Podpísaní rodičia pri vedomí
zodpovednosti za riadnu výchovu urobia všetko pre to,
aby zo svojich detí vychovali
vzorných občanov Slovenskej
republiky. V hudobnom programe účinkovali: speváčka
Renáta Kubišová, hudobník
Pavol Mockovčiak. Recitovali
Andrea Batková, Miriam Bukovčanová, žiačky základnej školy a deti z
materskej školy. 19.4.2008 pripravil ZPOZ uvítanie Anety Boorovej a
striebornú svadbu manželov Vydarených. Poslednú, peknú májovú
sobotu 31.5.2008 využili nastávajúci novomanželia Talábovi k
uzavretiu manželstva. Slávnostný obrad sobáša pripravil ZPOZ,
sobášila Mgr. Danka Marková. Hudobníkom, organistom bol Pavol
Mockovčiak a ako speváčka hosťovala Monika Svitková.
ak. maliar Štefan Pavelka
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Druhé slávnostné uvítanie, hromadný zápis v tomto roku sa uskutočnilo 11.10. v obradnej
miestnosti obecného úradu. Do Pamätnej knihy boli zapísaní noví občania, Nikol Gažaková, Jasmin
Moravcová a Adrian Kukuča. V hudobnom programe účinkovali: Renáta Kubišová - spev, Zuzana
Valášková – hudobník. Na sobotu 1.11.2008 „Pamiatku
zosnulých“, pripravil ZPOZ slávnostný obrad, v poradí
20. spomienkové stretnutie najbližších príbuzných
pozostalých, ktorí sa rozlúčili so svojimi drahými v
uplynulom ročnom období, od 1.11.2007. V pamätnej
knihe pribudlo 21 mien občanov s ktorými sme sa navždy
rozlúčili. Spomienkový obrad uviedol starosta obce, v
programe sa pripojili členovia ZPOZ Jana Hudecová,
Andrea Batková, Štefan Horák. Program ZPOZu umocnil
nábožnými piesňami spevácky zbor ECAV pod vedením
MUDr. Martiny Figurovej, prihovoril sa aj farár ECAV
Mgr. Ivan Novomestský. Poslednú svadbu tohto roka, 14.11.2008 mali novomanželia Mihočkovi. V
roku 2008 bolo za účinkovania ZPOZ 6 sobášov. Za účinkovania ZPOZ boli rozlúčky so zosnulými,
Jánom Tomašechom a Miroslavom Náhlikom.
Krajnanec
Súbor mal v roku 2008 veľa aktivít, uvediem aktivity v obci a blízkom okolí. Na 26.januára
pripravil a zabezpečil program, IX. ročník „Pochovávanie
basy“. Na prezentáciu súboru uskutočnilo sa 8. a 9.marca
nahrávanie k zhotoveniu CD a 22.marca nahrávanie k
zhotoveniu DVD nosiča. Veľkonočné obyčaje predviedli
členovia súboru v reportáži TA3 24.marca a mesiac ukončili 29.3. vystúpením v Agropenzióne Adam v Podkylave.
Pri príležitosti 40. výročie založenia Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom uskutočnilo sa 15.4.2008 zasadnutie Predsedníctva
obvodnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom a
zároveň aj spomienková slávnosť 63. výročia oslobodenia
obce. V kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor
Krajňanec a Krajňanček. Vystúpenie súboru ocenili všetci
prítomní. To už všetkých chytala cestovná horúčka,
príprava na cestu do Číny. V dňoch 28. apríla až 5. mája
2008 predstavili sa ako zástupcovia Slovenska, na treťom
ročníku Medzinárodného festivalu ľudového umenia vo
východočínskom meste Changshu. Diváci z tohto vyše
miliónového mesta so záujmom zhliadli vystúpenia
súboru, ktorý sa predstavil predovšetkým svojráznym
kopaničiarskym folklórom. Aspoň niekoľko viet z
ďakovného listu: Bez nadsázky možno povedať, že
účinkovanie súboru Krajňanec v Číne prispelo k napĺňaniu kultúrnej dimenzie diplomacie, ktorá
predstavuje organickú súčasť našej zahraničnej politiky. Aj pôsobenie súboru mimo javiska tu
zanechalo nevšedne dobrý dojem. Krásne dary – dva kroje, ktoré od súboru obdržal náš generálny
konzulát budú vystavené v reprezentačných priestoroch úradu a budú nám pripomínať Váš región i
našu domovinu. Na taký súbor môže byť Vaša obec právom hrdá. Srdečne ďakujeme. Igor Pacolák
generálny konzul.
*4 mail consulate.shanghai@mfa.sk
Po návrate z Číny bola 27.5.2008 relácia, priame vysielanie v STV, kde sa predstavil súbor.
Vítanou príležitosťou prezentovať sa je vystúpenie na Folklórnych slávnostiach na Myjave, ktoré
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bolo 22.6.2008. Predposledný deň medzinárodného festivalu odborných filmov AGROFILM, ktorý sa konal v
Nitre 29.9.2008 až 3.10.2008 uskutočnila sa exkurzia
medzinárodnej poroty na farmu TBS a.s. v susednej obci
Podkylave. Na záver programu vystúpil folklórny súbor
Krajňanec a Krajňanček, aby hosťom predviedli ukážky z
ľudového folkóru. Poslednou verejnou prezentáciou v roku
bol 21. 12. 2008 vianočný program folklórneho súboru
Krajňanček v budove PZ v Krajnom.
Telovýchovná Jednota Slovan Rovnosť Krajné
Po jesennej časti r. 2007 skončili naši žiaci v súťaži
- Starší žiaci – skupina „C“, na druhom mieste za
Kálnicou, len horším pomerom gólov. Odohrali sedem
stretnutí, päť vyhrali a dve prehrali s pomerom gólov 30:8,
keď dostali najmenej gólov zo všetkých mužstiev v
súťaži. Najviac, desať gólov, dal Ján Machač. Jarnú časť
súťaže začalo mužstvo 27. apríla a v príprave sa stretli
väčšinou so silnými súpermi. Na turnaji na Myjave
skončili na štvrtom mieste zo šiestich mužstiev, ďalej
odohrali ešte päť prípravných stretnutí, z ktorých jedno
vyhrali, jedno remizovali a tri prehrali. Posledným
zápasom s Turou Lúkou sa prebojovali starší žiaci v jarnej
časti futbalovej súťaže skupiny C na prvé miesto. Postúpili
do vyššej triedy súťaže, Majstrovstiev oblasti.
Najúspešnejšia sezóna 2007 - 2008 nášho mužstva, dorastu
v II. triede JUH, ktoré sa po jesennej časti umiestnilo na
prvom mieste, keď z 11 stretnutí neprehralo ani jedno a len
dvakrát remizovalo, s pomerom gólov 46:13. Rozhodlo sa
o tom v stretnutí pravdy v poslednom kole jesene, s
dovtedy prvým mužstvom Dolným Sŕnim, nad ktorým naši
dorastenci zvíťazili 4:1. V jarnej časti odohral dorast tieto
stretnutia: v Bošáci zvíťazili 2:0, v Kostolnom 6:0, doma
remizovali s mužstvom z Považan 1:1 , v Moravskom
Lieskovom zvíťazili 4:1. Tréner Miloš Ďuriš a vedúci Štefan Mramúch, si za dosiahnuté výsledky a
prácu pri mužstve zasluhujú naše uznanie. Futbalisti dorastu, skončili na I. mieste a postúpili do
vyššej triedy súťaže, Majstrovstiev oblasti. Dospelí, nováčik súťaže v II. triedu JUH, v jesennej
časti skončil na peknom, nečakanom piatom mieste, keď ako jediný hneď v prvom stretnutí zobral
všetky body vedúcemu mužstvu po jesennej časti, Bošáci. V poslednom stretnutí jesennej časti sa
gólom rozlúčil s naším mužstvom hrajúci tréner Peter Vavák. Prišiel do Krajného pôvodne na pol
sezóny, ale keď videl zanietených ľudí pre futbal,
ochotných hráčov pracovať, zostal pri mužstve dva roky.
Pozdvihol úroveň mužstva, vštepil mu disciplínu a vieru
vo víťazstvo. Pomohol aj svojimi gólmi a vrchovatou
mierov sa pričinil o úspešné odštartovanie v novej súťaži.
Patrí mu za to naša vďaka a želanie, nech sa mu ako
trénerovi darí aj na Myjave. Jarná časť súťaže začala
16.3.2008 stretnutím v Bošácej 2:2, kde v ďalších
zápasoch chýbali pre zranenie a chorobu viacerí hráči
základnej zostavy. Nový tréner Mojmír Bača zo Starej
Turej, ktorý hrával aj v Krajnom, mohol nadviazať na
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úspechy svojho predchodcu. Posledným zápasom
futbalovej sezóny 2007-2008 bolo stretnutie s Očkovom,
hrané na domácom ihrisku 21.6.2008. V prvom polčase
viedli gólom Libora Javru 1:0. V druhom polčase začali
naši futbalisti šetriť trávnik na súperovej polovici (aby sa
moc neušliapal), čo hostia využili a dali 3 góly. Výsledok
zápasu už neovplyvnil poradie Krajného na 9. mieste v
tabuľke. Očkovanom víťazstvo nepomohlo, aby nevypadli
zo súťaže v tejto triede. Po letnej prestávke pokračovalo
jesenné kolo futbalovej sezóny 2008 – 2009. Postup
žiakov do MO samozrejme znamenal pre nich veľké
očakávania a novú motiváciu. Na prvý zápas 17.8.2008 cestovali s nadšením až do Trenčianskych
Teplíc, kde sa však na prekvapenie domáci tím rozpadol a nastúpili väčšinou dievčatá (aj to v
nedostatočnom počte), preto sme jasne zvíťazili a tento tím sa po jeseni zo súťaže odhlásil. Ďalšie 3
zápasy však naši žiaci nestrelili ani gól a nezískali ani bod. Vtedy si uvedomili, že ak chcú vo
vyššej a podstatne kvalitnejšej súťaži uspieť, musia začať viac bojovať. Hneď nastalo zlepšenie a
prišli aj víťazstvá: 5:2 so Soblahovom, 1:0 proti Vrbovciam, no najmä cenných 3:1 v Častkovciach,
ktoré v tom čase bez straty bodu viedli tabuľku. Popri skúsenejších starších hráčoch vtedy vynikol
malý útočník Ľubko Arbet, ktorý so Soblahovom stál v bráne, ďalšie 2 zápasy však svojimi gólmi
rozhodol. Do konca jesene už žiacke družstvo podávalo lepšie výkony, hoci proti výborným
súperom prišli i ďalšie prehry. Zápas 11. kola s Hornou Súčou na 1. mieste skončil prehrou 2:0 a 13.
kolo Dolná Súča (na 3. mieste) – Krajné 3:1 umiestil žiakov na 8. miesto v tabuľke. Tréner mužstva
bol Mgr. Andrej Škodáček, ktorý sa mužstvu venoval s veľkým nasadením a obetavosťou. Postup
dorastu do vyššej triedy súťaže, Majstrovstiev oblasti začal podobne ako žiakom, ale na domácom
ihrisku, kde nepricestovalo mužstvo Trenčianskej Turnej, kontumačne 3:0. V 2. kole po prehratom
zápase s Drietomou B 3:1 boli na 6. mieste tabuľky. Do 3. kola doma nenastúpili 4 hráči základnej
zostavy, so Soblahovom prehrali 7:0. Na 4. kolo do Trenčianskeho Jastrabia nenastúpilo kompletné
mužstvo, bez zraneného brankára, kde Krajné vysoko prehralo 10:0. V 5. kole remizovali s
Častkovcami 1:1, v 6. kole vonku s tabuľkovo nižšou Novou Vsou vyhrali 3:0. Podobne v 7. kole
doma s Melčice Lieskové vyhrali 4:1, nasledovala remíza 2:2 s Čachticami, prehra so Svinou 4:0,
TTS Trenčínom 4:1, podobne so Zamarovcami 3:1, s Hornou Súčou 4:1, s Ľuborčou 4:2. V
poslednom kole 8.11.2008 vyhrali s posledným Podolím 4:1, s celkovou bilanciou: 5 výhier, 2
remízy, 8 prehier so 17 bodmi skončili na 12. mieste v tabuľke. Mužom v novej futbalovej sezóne
2008 – 2009 nedarilo sa aspoň tak, ako v predchádzajúcej. Prvé kolo začali 10.8.2008 vonku v
Lúke nad Váhom prehrou 4:1. V 2. kole doma so Bzincami prehrali 3:0, ale zároveň dostali
pochvalu za dobrý terén, čo v daždivom počasí na mnohých ihriskách bol veľký problém. Ďalšou
prehrou na Brestovci 6:0 , Lubinou Kopanice 6:1, Vrbovcami 2:0, Hrašným 4:1. Na zápas 8. kola
nastúpili druhý raz pod vedením nového
trénera Milana Štetinu,
zápas s Hornou
Stredou, kedy prvý krát vyhrali 2:0, potom
prehra s Hrádkom 2:1, s Košariskami 4:0,
Turou Lúkou 3:1 Starou Myjavou 5:1, remízou
s Považanmi. Záverečnou bilanciou 1 výhra, 1
remíza, 11 prehier (4 body), zostali na
poslednom 14. mieste tabuľky.
Už tretia návšteva futbalistov z Krajného v
družobnej obci mestskej časti Brno-Chrlice
uskutočnila sa 16.8.2008. Vzájomné zápasy
futbalových oddielov stávajú sa tradíciou.
Tradične sa vždy odohrajú dva zápasy medzi A
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mužstvami a mužstvami starých pánov. Teraz sa
nepodarilo preložiť súťažné stretnutie A mužstva proti
obci Bzince pod Javorinou na iný náhradný termín a tak
sa vzájomné futbalové zápolenie zredukovalo len na zápas
starých pánov. Aby bol vyťažený autobus, zobrali so
sebou svoje manželky, aj niekoľko verných fanúšikov.
Zápas sa hral na náhradnom ihrisku na umelej tráve
v susednej mestskej časti Brnenské Ivanovice, pretože
ihrisko v Chrliciach bolo podmáčané výdatnými dažďami.
Areál to bol veľmi pekný a ihrisko kvalitné. Zápas bol
veľmi urputný ako vždy, veď sa stretli chlapi ktorí mali a
aj stále majú futbal veľmi radi. Všetko však bolo v športovom duchu. Zápas pre našich futbalistov
sa skončil víťazstvom 2:4 (polčas 1:0) vďaka zlepšenej hre v druhom polčase. Góly za nás strelili
Miroslav Paškala, Ján Babulic, Ivan Kostelný a Vladimír Kozár. Za Chrlice skórovali Stanislav
Smutný a Radek Bělohrádek. Po futbale sa všetci presunuli do reštaurácie na štadióne v Chrliciach,
kde bolo zabezpečené občerstvenie a posedenie pri hudbe. Za príjemné stretnutie patrí sa
poďakovať hostiteľom, starostovi Chrlíc Ing. Vladimírovi Kučerovi a predsedovi futbalistov Mgr.
Martinovi Jelínkovi.
*5 futbalisti v chrliciach 2008.odt
Dobrovoľné hasičské zbory
V Kronike 2007 neboli spomenuté organizácie DHZ, neboli spracované podklady, pričom
kronikár pripravoval históriu hasičského zboru v Krajnom k oslave 115. výročia založenia v roku
2009 a potom históriu hasičského zboru v Matejovci, založenom v roku 1930, k jeho oslavám v
roku 2010. V ďalších kronikách budú tieto histórie tvoriť prílohy ročných zápisov.
DHZ Krajné
Na členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru v Krajnom, ktorá sa konala v klubovej
miestnosti DHZ v požiarnej zbrojnici 23.februára 2008,
hodnotili členovia svoju činnosť, prijali nových členov a
pripravili plán činnosti na tento rok. Pod velením členov
DHZ Krajné staval sa máj v sobotu 26.4.2008 na obecnom
športovom areáli kombinovanou technikou. Hlavnú úlohu
mali operátori žrdí (žajdrúkov po matejovsky, žajgrútov
po myjavsky, der Stangegürtel - nemecky), pomocnú silu
a zabezpečovaciu úlohu mal predseda DHZ Bc. Pavol
Macúch, ktorý dlhým lanom upevneným na Tatre pomáhal
máju, celkove 29 metrovému z vodorovnej do zvislej
polohy. Nová betónová pätka umožnila spoľahlivejšie
stavanie, ako tomu bolo v minulom roku. Stavanie bolo o
čosi smutnejšie, lebo FS Krajňanec odišiel v utorok
22.4.2008 reprezentovať náš folklór do neďalekej Číny.
Všetko dobre dopadlo, zásluhou športovcov bol pre
účastníkov pripravený bohatý oldomáš. V predvečer
1.mája, v stredu 30.4.2008 stavali máj hasiči a ich
pomocníci v Matejovci tradičným spôsobom, ručne. Na
rozdiel od Krajného, v Matejovci nebola núdza o
pomocníkov, ani o divákov. Spoločenské podujatia
organizované DHZ Matejovec mávajú tradične dobrú
účasť obyvateľov. Pravidelne usporiadaná súťažnozábavná hra Plameň prebehla 7.júna 2008 na športovom areáli v Krajnom. Okresného kola hry
Plameň sa zúčastnilo 7 družstiev, dve za okres Myjava, päť za okres Nové Mesto nad Váhom. Cieľ
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podujatia nebol zvíťaziť za každú cenu, ocenení boli všetci
mladí hasiči, hasičky, ktorí v mnohých prípadoch
predviedli pekné výsledky, čo sa odzrkadlilo aj v bodovom
hodnotení. V sobotu 28.6.2008 od skorých ranných hodín
vládol v obecnom športovom areáli Krajné čulý ruch.
Dokončievali sa posledné prípravy na krajskú súťaž
kolektívov mladých hasičov (KMH). Stretli sa tu víťazi
okresných kôl Trenčianskeho kraja, KMH v súťaži „Hra
Plameň“. Súťaže sa zúčastnilo osem družstiev chlapcov a
šesť družstiev dievčat z deviatich okresov Trenčianskeho
kraja. V priebehu jedného mesiaca dve takéto akcie určite
preverili akcie schopnosť usporiadateľského zboru a len
ten, kto už podobné podujatia poriadal, si vie predstaviť,
koľko ochoty a práce treba pri usporiadaní takýchto akcií.
A nie je to len zabezpečenie po stránke technickej, ktorá
má svoje pravidlá, ale i stravovanie a občerstvenie. Akcie
oboch súťaží zabezpečoval DHZ Krajné, ktorého členovia
sa zo všetkých síl snažili o to, aby súťaže mali hladký
priebeh bez komplikácií. Na začiatku prázdnin pripravili
členovia zboru v klubovej miestnosti počítače, aby aj
takýmto spôsobom pritiahli mládež do kolektívu mladých
hasičov. Štvrtý ročník Krajnianskej prúdnice uskutočnil sa
26.7.2008, kde sa zúčastnili zbory: Babulicov Vrch,
Hrachovište, Krajné a družobný hasičský zbor z BrnaChrlic. Ďalšie pozvané zbory DHZ Matejovec a Višňové
bez odpovede na pozvánku organizátora, ktorého ani
náhodou nenapadlo, že podujatie plánované v pláne
podujatí obce Krajné, plán pripravený aj za účasti zástupcu
DHZ Matejovec, že zbor sa nezúčastní. Podujatie
Krajnianská prúdnica prebehla aj bez chýbajúcich zborov,
ale tak trochu ho negatívne ovplyvnilo. Organizátorov to
poučilo do budúcnosti. Je dosť náročné stabilizovať
členskú základňu dospelých, občas majú záujemcov o
členstvo, ale málo kto z nich stane sa aktívnym členom.
Po čase sa z rôznych príčin odhlasujú, ale najsmutnejšie
odhlásenie hasiča z organizácie je jeho odchodom z tohto
sveta. Tak sa stalo po poslednej rozlúčke s najstarším
členom zboru, Štefanom Konečníkom, ktorá bola
11.11.2008. Všetci členovia zboru prišli dať poslednú
poctu, v cirkevnom pohrebnom obrade sa so zosnulým v
mene organizácie rozlúčil Štefan Horák.
DHZ Matejovec
V miestnej časti Matejovec má organizácia DHZ
Matejovec nie len preventívno ochrannú funkciu, ale je
hlavným ťahúňom kultúrno - spoločenského života pre domácich a blízke okolie prakticky od jej
založenia v roku 1930. V súčasnosti 47 člennej organizácie predsedom je Ján Kubus, veliteľom
Pavol Papulák mladší, tajomníkom Milan Obuch mladší. Aktivity zboru sú pomerne široké. Okrem
previerok pripravenosti, IMZ a starostlivosti o techniku sa snažili udržať pri živote aj kultúrne
akcie: pletenie korbáčov pred Veľkou nocou, stavanie a váľanie mája, zájazd na letné kúpaliská,
posedenie pri táborákoch, brigády zamerané na upratovanie a zber železného šrotu, tradičnú
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Silvestrovskú zábavu a iné.
Jednota dôchodcov Slovenska v Krajnom
Na prvom stretnutí v januári hodnotili seniori činnosť za uplynulý rok s konštatovaním, že
výsledok vyznel pozitívne a zároveň si pripravili plán
práce na prvý polrok. Vo februári prizvali na besedu
spisovateľku Annu Černochovú. Jej poviedkové knižky
zrozumiteľnou rečou opisujú život podjavorinského ľudu a
tiež je známa z novinových príspevkov. Marec sa už
tradične niesol v znamení MDŽ. Na deň 8.marca prijali
pozvanie od družobnej JDS Hrachovište na výročnú
členskú schôdzu, spojenú s oslavou MDŽ. Na stretnutí
10.marca si pripomenuli už tak trochu zaznávaný Medzinárodný deň žien. Stretnutia sa zúčastnila aj delegácia z
družobnej JDS Hrachovište, takáto spolupráca a vzájomné
sa dopĺňanie vyhovuje obom organizáciám a prináša obohatenie ich činnosti. Apríl už tradične patrí
návšteve Trenčína na výstave „Záhradkár“, kde sa vybrali
spoločne s priateľmi z Hrachovišťa. Významnou mierou
podieľali sa na oslavách 63.výročia oslobodenia obce,
spojenou s účasťou na slávnostnom zasadnutí Oblastného
výboru SZPB, ktoré sa v tu 15. apríla uskutočnilo. V máji
sa uskutočnila beseda o EURO mene, na ktorej lektor
Pavel Moravec podrobne oboznámil s novou menou,
ktorá sa bude používať od nového roku. Pútavou formou
besedy oboznámil prítomných s problematikou používania
novej meny. Že sa mu podarilo zaujať prítomných, svedčí
o tom aj bohatá diskusia a pozitívny ohlas členov.
Spoločne s JDS Hrachovište, ktoré zaistilo vstupenky, zúčastnili sa zábavného programu v
Čachticiach s názvom „Sami sebe“. Na pravidelnom májovom stretnutí si pripomenuli sviatok
matiek. Vzájomná spolupráca medzi JDS Krajné a JDS Hrachovište sa prejavila aj na ďalšom
podujatí, ktoré organizačne zabezpečovala ÚNSS (Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska)
spolu s JDS Hrachovište, organizovanie zájazdu na „Jazdu kráľov“ do Kunovíc na Morave. V júni
pomáhali viacerí členovia organizácii DHZ Krajné, pri poriadaní okresného a krajského kola
mladých hasičov, hry „PLAMEŇ“, predovšetkým pomocou pri stravovaní. Najväčšou udalosťou
pravidelného mesačného stretnutia členov JDS v júli bola gratulácia jubilantovi, Martinovi
Markovi, k jeho očakávaným 95. narodeninám. Samozrejme najprv sa prerokovali organizačné
záležitosti organizácie podľa plánu činnosti a úlohy na obdobie do budúceho stretnutia. Až potom
nasledovali gratulácie od členov organizácie na čele s predsedom Štefanom Horákom a starostom
obce Ing. Vladislavom Šustrom. Po zborovom „Živió“ a prípitku pokračovala vyše hodinová
debata, ktorej stredobodom bol náš jubilant. Väčšie stretnutie seniorov s veľkou účasťou
Hrachovišťanov konalo sa pri príležitosti spomienky SNP
29.8.2008 v priestoroch OŠA. Stretnutiu prialo aj pekné
počasie, pred víkendový piatok, dobrá nálada, nik sa z
posedenia neponáhľal. Stretnutie so seniormi Klubu
důchodců MČ Brno – Chrlice uskutočnilo sa 6.septembra
2008 v Chrliciach. Na Chrlickú krojovanú slávnosť, čo je
teraz oficiálny názov „Babských“ hodov, prišlo 31 členov
JDS Krajné a 9 členov družobnej JDS Hrachovište.
Privítal ich predseda „Klubu důchodců“ Jan Jochman a
starosta MČ Brno – Chrlice Ing. Vladimír Kučera.
Pohostenie ako na hody a známy harmonikár z minuloroč-
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ného stretnutia v Krajnom, Franta Duriš vítal muzikou. Po
oficiálnom privítaní, občerstvení pri harmonike, odišli na
prehliadku pamätníka „Mohyla míru“ pri Slavkove u
Brna. Od 14. hodiny začínal krojovaný sprievod mestom
so zastavením na radnici, kde z rúk zástupkyne starostu
JUDr. Jany Šikovej prevzala chasa ferulu, právo
usporiadať „Babské hody“. Bolo na čo pozerať, kroje od
malých detí, dievčat a chlapcov, vyspelých krásavíc a
šuhajov, až ženy vyššieho veku. Vzory na kroji, pestrosť
ornamentov, farby a zložitosť, dávali informáciu o veku a
stave nositeľa kroja. Sprievod pokračoval na nádvorie
USP, kde ho privítalo vedenie ústavu s osadenstvom. Asi po pol hodine pokračoval sprievod
mestom a väčšina seniorov sa vrátila hodovať. Aby sa po občerstvení trochu prevetrali, zašli na
štadión SK Chrlice, kde sa už rozbiehala tanečná zábava. Svoje spevácke umenie tu predvádzal
mužský zbor „Zvonica“, ktorý neskôr zavítal aj na ich posedenie. Čas v príjemnej spoločnosti
rýchle ubiehal, nadišiel čas s priateľmi, hostiteľmi rozlúčiť sa. Lúčenie trvalo hodnú chvíľu a
niekoľkí by boli pristali zostať na hodovú zábavu, ale niektorí so slabším zdravím, mali toho „v
nohách“ od rána dosť. Po 21. hodine spokojní s dobrou dopravou rozlúčili sa na autobusovom
nástupišti v Krajnom s vodičom Richardom Dlhým.
Väčšina členov v nedeľu 19.októbra 2008 zúčastnila sa a
niektorí aj aktívne zapojili do osláv, spomienky
160.výročia hrdinskej smrti Vilka Šuleka (uvedené v 04.
Významné udalosti). V tomto mesiaci zorganizovali ešte
spoločnú akciu s Hrachovišťanmi, návštevu Múzea Milana
Rastislava Štefánika na Košariskách a prehliadku
pamätníka na Bradle. Pre mnohých boli tieto cesty a
informácie známe, ale vždy sa nájde niečo nové a
zaujímavé. Na pred silvestrovské stretnutie 29.12.2008
prijali pozvanie predseda okresnej organizácie JDS
Myjava Branislav Nemček, podpredseda Mgr. Pavol Klasovitý a tak ako po minulé roky so svojim
programom zúčastnili sa hostia z družobnej organizácie
JDS Hrachovište. Po privítaní vzácnych hostí a všetkých
prítomných pokračoval program básňou v duchu prežitých
Vianoc, ktoré dotvorila koleda. Za našich hostí z Hrachovišťa sa prihovorila ku všetkým predsedkyňa JDS Júlia
Kolníková a básňou vlastnej tvorby umocnil slávnostnú
chvíľu Karol Kolník. Vinšom a krátkym príhovorom pána
Nemčeka sa oficiálna časť ukončila a vďaka harmonike
pána Klasovitého malo posedenie pod stromčekom po
všetkých príhovoroch a vinšoch veľmi príjemnú, sviatočnú atmosféru.
SZPB Krajné
Pri príležitosti 40.výročie založenia Základnej organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Krajnom uskutočnilo sa 15.4.2008 zasadnutie Predsedníctva
obvodnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom a zároveň aj spomienková slávnosť 63.
výročia oslobodenia obce. Krajné bolo oslobodené v skorých ranných hodinách 7.4.1945.
Rokovanie Predsedníctva otvoril predseda Jozef Hulínek, vyhodnotil plnenie uznesenia za marec a
predložil plán úloh na mesiac apríl. Na záver informoval o stabilizácii členskej základne. O
priebehu seminára konaného na tému Fenomén Holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a
dôsledky, ktorý sa konal v Trenčíne 27. a 28.3.2008 hovoril podpredseda, Ing. Vladimír Repčík. V
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diskusii k téme seminára vystúpil JUDr. Marcel Gažík a
ďalší členovia. Po rokovaní položili účastníci zasadania a
občania obce veniec vďaky k pamätníku obetiam
svetových vojen. Zasadanie pokračovalo v spoločenskej
sále Roľníckeho družstva, reštaurácie Hany, kde člen
výboru ZO SZPB v Krajnom Štefan Horák oboznámil
prítomných s históriou organizácie. Organizácia bola
založená 1.1.1968, za predsedu bol zvolený Štefan Mocko,
Po ňom pokračoval vo funkcii Ján Sedlák, z jeho iniciatívy
sa uskutočnilo aj toto zasadanie. Žiaľ pre chorobu
nemohol sa tejto slávnostnej chvíle zúčastniť. V kultúrnom
programe vystúpil folklórny súbor Krajňanec a Krajňanček. Vystúpenie súboru ocenili všetci
prítomní. V predsedníctve bolo viac významných
osobností, ktorí sa zúčastnili zasadania, z domácich je to
priamy účastník SNP Ján Ďuriš. Vzácnym hosťom bola
manželka Martina Kavického, pani Milada Kavická so
svojou dcérou. Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Krajnom na výročnej
členskej schôdzi 18.novembra 2008 zhodnotila svoju
činnosť za uplynulé dva roky. Schôdzu otvoril a viedol
tajomník organizácie Ján Ďuriš. Privítal hostí, zástupcov
oblastného výboru SZPB, podpredsedu Ing. Vladimíra
Repčíka, tajomníčku Annu Michalíkovú a PaedDr. Štefana
Bumbála, ako aj ostatných členov ZO. Po zvolení
návrhovej komisie podpredseda Milan Mocko podal
správu výboru ZO o činnosti od poslednej výročnej
schôdze. Organizácia má 50 členov, priemerný vek členov
je 66 rokov, najstaršou členkou je 95 ročná Katarína
Sadáková. Minútou ticha uctili si pamiatku členov, ktorí
opustili ich rady v minulom a v tomto roku. Správu
výboru o hospodárení predložila hospodárka Anna
Ďurišová. Ing. Vladimír Repčík zdôraznil význam
organizácie vzhľadom na hlasy neonacizmu, nacionalizmu
na báze vojnového Slovenského štátu. Vyzdvihol význam
omladzovania organizácií, kde ZO SZPB dokázala v posledných rokoch veľa urobiť. Pri tejto
príležitosti boli odovzdané členské legitimácie novým členom. Zároveň bolo odovzdané uznanie
organizácii aj obci za prácu, od oblastného výboru SZPB. Predseda návrhovej komisie Štefan
Horák predniesol návrh na voľbu členov nového výboru ZO SZPB. Po diskusii a hlasovaní bol
prijatý návrh na zloženie výboru z členov: Viera Drobná, Anna Haššanová, Štefan Janeka, Martin
Moravec, Vlasta Przybylová a Ján Sedílek. Po porade
členov nového výboru predstavil Ing. Vladimír Repčík
predsedu organizácie Jána Sedílka, poďakoval členom
starého výboru, zvlášť pre nemoc neprítomnému
predsedovi Jánovi Sedlákovi a ostatným prítomným
členom výboru, za ich doterajšiu prácu. Pri príležitosti
životného jubilea a záslužnú prácu hospodárky, bola
oblastným výborom ocenená Anna Ďurišová. Štefan
Horák predložil návrh na uznesenie z členskej schôdze,
ktoré členovia schválili. Po skončení oficiálnej časti
členskej schôdze konala sa prvá výborová schôdza nového
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výboru. Na výborovej schôdzi konanej 16.12.2008 doriešili rozdelenie funkcií členov výboru a
úlohy pre členov výboru.
Poľovnícke združenie Krajné Drieňovica
Poľovnícke združenie Krajné Drieňovica aj v tomto roku pripravilo na 28.6.2008 pre svojich
členov a hlavne hostí, preteky v streľbe na tradične nazývané „asfaltové holuby“. Aj napriek
nástupu plastov vyrábajú sa stále zo zmesi vápenca so
smolou, už nie sú čierne ako to bolo dávnejšie, ale pekné
oranžové, ale aj v iných farbách, ktorou sa nastriekajú.
Musia mať presnú váhu, 105 gramov. Vďaka automatickej
vrhačke mohlo sa tu vystriedať od rána do neskorého
poobedia, veľa strelcov. Víťazom sa stal minuloročný
víťaz Matúš Pista z Trebatíc, podobne druhé miesto získal
Vladimír Boor zo susedného Hrachovišťa, tretie miesto
získal Juraj Konopa, štvrté Ján Pista z Trebatíc a piate
miesto Milan Baran, člen nášho PZ. Počasie ako na
želanie, poľovnícke špeciality a nakoniec ľudová veselica
s kapelou Reflex z Hradišťa pod Vrátnom, spríjemnila návštevníkom tohto podujatia pekný víkend.
Poľnohospodárske družstvo Krajné
Zvolen 22. októbra (TASR) – Poľnohospodárske družstvo (PD) Krajné sa stalo absolútnym
víťazom súťaže slovenských poľnohospodárskych firiem
TOP AGRO Slovensko, ktoré udeľuje Klub poľnohospodárskych novinárov (KPN) za hospodárske výsledky v
roku 2008. Toto ocenenie si prevzali zástupcovia družstva
v Divadle J.G. Tajovského vo Zvolene z rúk ministra
pôdohospodárstva SR Vladimíra Chovana. Ako TASR
informovala podpredsedníčka KPN Jana Janků, v
jednotlivých kategóriách zoradených podľa právnej
subjektivity sa umiestnili na prvých miestach medzi
družstvami hospodáriacimi v produkčných oblastiach PD v
Rastislavove a družstvami v znevýhodnených oblastiach
PD v obci Krajné.
*6 http://www.agroserver.sk/
Cirkev ECAV Krajné
Hlavné bohoslužobné aktivity zboru k naplneniu duchovných potrieb evanjelikov sa v
podstate nemenia, sú uvedené v minuloročnej kronike. Preto v kronike uvediem niektoré udalosti,
ktoré doplnia obraz cirkevného života roku 2008. Výročný a volebný konvent konal sa 3. 2. 2008.
Výročná správa predložená Mgr. Ivanom Novomestským,
námestným farárom v Krajnom za rok 2007 v 13.
kapitolách: I. Kázeň na text, II. Udalosti v cirkevnom
zbore, III. Cesty zboru, IV. Hostia, V. Bohoslužobný život,
VI. Sviatosti, VII. Konfirmačná príprava, Výučba
náboženstva, Detská besiedka a mládež, VIII. Ekumenické
a vnútromisijné aktivity, spevokol a zborový časopis, IX.
Pastorácia, diakonia, dobročinnosť, X. Štatistika, XI.
Spravovanie zboru, XII. Hospodárenie, XIII. Majetok
a investície, dala prítomným presný pohľad o stave zboru.
Podľa štatistiky mal cirkevný zbor 1419 členov. Dňa 8.
marca 2008 na fare v Krajnom stretli sa zástupcovia mládeží Myjavského seniorátu. Po 50. rokoch
stretlo sa 20.apríla 2008 na Službách Božích a potom na spoločnom posedení na fare 32
konfirmandov ročníka 1944, z pôvodných 61 konfirmandov, ktorí prvý krát pristúpili k Večeri
Pánovej. Krásny nedeľný deň 25.mája 2008 prvý raz pristúpili k svätej Večeri Pánovej desiati
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absolventi dvojročnej konfirmačnej prípravy. Pozornosť si
zaslúži aj spoločné podujatie obce a ECAV pri príležitosti
osláv 160.výročia hrdinskej smrti Vilka Šuleka
(20.10.1848) v nedeľu 19.10.2008 (uvedené v 04.
Významné udalosti). Je potrebné tu zaznamenať aj
pravidelné kultúrne aktivity v Zariadení opatrovateľských
služieb v Hrachovišti, kde 6. decembra urobili krátky
veselý program a pred Vianocami boli navštíviť ZOS v
Hrachovišti už s tradičným vianočným programom a so
sviatosťou Večere Pánovej. Podrobnejšie je život cirkvi
zdokumentovaný v cirkevnom časopise Nádej, ktorý
vychádza už 10 rokov. Štatistika za rok 2008. Pokrstení: spolu 8, detí 7, dospelý 1. Konfirmovaní:
spolu 11, v dospelosti 1, po 2-ročnej príprave 10.
Sobášení: spolu 5, cirkevný sobáš 5 (2 miešané). Zomrelí:
spolu 32, mužov 12, žien 20. Vystúpili: 4. Počet členov
cirkevného zboru: Krajné 499, Krajné – kopanice 549,
Podkylava 70, Podkylava – kopanice 141, Korytnianske
Kopanice 97, Hrachovište 111, Prašník – u Boorov 38,
Spolu 1505. Prevažne svojpomocou, brigádami
cirkevníkov sa robia úpravy priestorov fary a okolia
kostola. V tomto roku bola opravená strecha fary. Niektoré
významné udalosti boli uverejňované aj na stránke obce v
Aktualitách.
*7 Nádej - Ročník 11/Číslo 2/ február-marec 2009
Jehovovi svedkovia
V časti kroniky 04. Významné udalosti pri dátume 3.júla je uvedený zápis o rozlúčkovom
obrade náboženskej spoločnosti „Jehovovi svedkovia“. Táto náboženská spoločnosť má v našom
kraji silné zastúpenie, podľa oficiálnej štatistiky sú Jehovovi svedkovia šiestou najpočetnejšou
náboženskou spoločnosťou na Slovensku. Všeobecné informácie o nej dali sa nájsť na internete na
ich oficiálnej stránke http://www.watchtower.org/, alebo http://www.jw.org/, prípadne na stránke
http://sk.wikipedia.org/wiki/Svedkovia_Jehovovi. V súčasnom stave našej spoločnosti, období
tolerancie (de jure – podľa ústavy), nemôžeme Jehovových svedkov prehliadať, že tu neexistujú.
Prvé spoločenstvo Jehovových svedkov (zbor
Oborín, ktorý jestvuje dodnes) bolo založené na
východnom Slovensku niekedy po r. 1912. Do Krajného
prvé informácie o nich prinášajú navrátilci z Ameriky ešte
za Rakúsko – Uhorska na začiatku 20. storočia.
V Krajnom patrili medzi prvých členov Ján Kubiš,
Martin Boor (Kahúňova dolina – Osikovce), v roku 1924
Ján Chromnica, neskôr Kristína Michalcová, Alžbeta
Hluchá (z Podkylavy), Tomašovic (z Dobrej Mery), Jozef
Hinner, Štefan Machel, Ján Janeka, po krátkom čase Pavol
Kovár, Štefan Gálik, Pavol Šulovský a iní, ktorí tvorili
študijnú skupinu. Literatúru a študijné materiály (najmä mesačníky Strážna veža a Útecha – neskôr
premenovaná na Prebuďte sa!) dostávali priamo z Ameriky. V roku 1928 bol v Krajnom založený
prvý zbor Jehovových svedkov na západnom Slovensku. Založil ho Pavol Karlík, ktorý prišiel na
návštevu z Ameriky. Svoju vieru začali šíriť po rodinách v dvojiciach v oblasti od Piešťan,
Brezovej, Myjavy, Starej Turej, Vaďoviec, Podolia a hlavne v našej obci. Od roku 1939 do roku
1945 bol zákaz činnosti Jehovových svedkov, tí členovia ktorí mali brannú povinnosť, ktorú oni
odmietali, boli zatváraní. Zákaz prišiel znovu po prevrate 1948. Kronikár Štefan Valášek v Kronike,
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roku 1941 píše: „Na mnohých miestach „šíria“ sa „baptisti“ – ľudia smädní duchovne, hľadajúci
sami po svojom spôsobe hlbší život a súžitie s Bohom. Nemalo by sa im to zazlievať, naopak, sýtiť
ich, predchádzať ich žížni – no, aj oni by mali nevystupovať z rámca svojej evanjelickej cirkve“. Po
roku 1945 sa aj on stáva členom spoločenstva (pozn. Jehovových svedkov niekedy nesprávne
označovali ako "baptisti" – čo v skutočnosti označuje iné náboženské spoločenstvo). V zápise z
roku 1952, Ján Gabriž v Kronike píše: „3.februára vzala SNB v Krajnom Štefana Valáška, ako
príslušníka sekty Jehovistov, pre podozrenie z protištátnej činnosti. Táto sekta bola v minulom roku
zakázaná ako sekta protištátna, ale on vyvíjal činnosť ďalej“, „19.marca... V ten istý deň zaistila
pátračka i Tótha z horného konca, ktorý putoval za Štefanom Valáškom, ako príslušník sekty
Jehovistov“. Intenzívny nátlak štátnej moci proti Jehovovým svedkom bol po roku 1974, trval až
do prevratu 1989.
Podľa informácií od miestneho zboru napr. Rudolf Bukovčan (z Dolín) bol za odopieranie
vojenskej služby opakovane bratý do väzby celkovo na 10,5 roku, Štefan Tóth bol za evanjelizačnú
činnosť väznený celkovo 9 rokov, Štefan Valášek bol za
evanjelizačnú činnosť väznený 22 mesiacov, Ján Gálik bol
za odopieranie vojenskej služby väznený 18 mesiacov atď.
V tejto súvislosti je uvedené napr. v knihe autora Petra
Blažeka – názov knihy: A nepozdvihne meč... – vydalo
Nakladatelství Academia Praha v r. 2007 – na str. 27, že
„prvým odpíračem vojenské služby z prostředí badatelů
Bible (svědků Jehovových) v Československu byl Martin
Boor“. Bol to ako uvádza zmienená publikácia - prípad z
októbra 1924, s dôsledkom jeho odsúdenia na dva roky
zostreného žalára. Podľa informácii miestneho zboru má
Martin Boor z Osikoviec (narodený 1904, zomrel 1985) ešte jedno prvenstvo – patrí do zoznamu
rodín s najväčším počtom členov zotrvávajúcich v tomto spoločenstve – počet jeho potomkov v 3
ďalších generáciách – ktorí sa aktívne zastávali učenia
tohto spoločenstva bolo v čase tohto zápisu 24 osôb.
Jehovovi svedkovia boli zaregistrovaní Ministerstvom kultúry SR 24. marca 1993. Zo začiatku sa
stretávali u Jozefa Hinnera v Dolinách a po úprave
stolárskej dielne po Štefanovi Moravcovi schádzali sa
v Krajnom do augusta 1994. Usilovne hľadali miesto v
dedine, kde by mohli postaviť spoločnú stavbu. V roku
1991 začali s úpravou pozemku oproti obecného úradu, v
roku 1992 začali so stavbou spoločenskej sály, „Sály
kráľovstva“. Práce na stavbe ukončili 30.júla 1994 a
1.augusta tam mali prvé spoločné zhromaždenie. Jehovovi svedkovia sú súčasťou života, diania v
našej obci, hoci mnohým občanom prekáža ich aktívne presviedčanie v Slove Božom, výklad Biblie
v ich ponímaní.
*8 Kronika obce Krajné - kronikár Štefan Valášek
*9 Kronika obce Krajné - kronikár Ján Gabriž
*10 Dokumenty spoločenstva Jehovovi svedkovia
10. Počasie
Prvé dni roku 2008 predstavovali miernu zimu s
tenkou snehovou pokrývkou, raňajšou hmlou, po jej
rozplynutí s pekným slnečným dňom. Ďalšie dni boli
denné teploty pod nulou, už prevažne so zamračenou
oblohou. V nedeľu 6.1.2008 pod vplyvom prúdenia
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teplejšieho vzduchu od západu začal padať mrznúci dážď. Na dvoj centimetrovej snehovej vrstve
vytvoril ľadový pancier, na odhrnutých miestach sa tvorila
poľadovica. Pribúdajúce denné teploty v druhom týždni,
odmäk 11.1.2008 väčšinu snehu roztopil. Posledné zbytky
snehu v tieni na severných svahoch, zmyl menší dážď
15.1.2008 a po výdatnejšom daždi 19.1.2008 sa nespevnené chodníky, cesty stali blatistými. Tretiu januárovú
dekádu prevládala silná inverzia s nočnými teplotami pod
nulou, od 25.1.2008 s polo oblačnou až polo jasnou
oblohou. Toto počasie privítali účastníci fašiangovej
zábavy, „Pochovávania basy“. Potom nasledoval daždivý
deň 27. a ďalší 30.1.2008. V tomto mesiaci bola 1 deň
jasná obloha, 6 dní kratšiu dobu dňa polo jasná, polovinu dní zamračená. Miene zimné počasie
prebudilo k životu aj rakytu, objavili sa prvé bahniatka. Prvá februárová dekáda kopírovala situáciu
predchádzajúcu, len s väčší rozdielom denných a nočných
teplôt (9.2.2008 d.t. 12,4°C/-4,6°C). V polovici mesiaca k
nám vpadol studený vzduch a prudko znížil dennú aj
nočnú teplotu. Ráno 16.2.2008 začal padať sneh, vytvoril
tenkú súvislú vrstvu. Pretože bol sprevádzaný silným
vetrom od severozápadu, náš pocit chladu bol ešte väčší.
Od 19.2. 2008 nemáme podrobnejšie údaje, preto že
meteorologická stanica WM 918, ktorá zaznamenáva čas,
tlak, vlhkosť, aktuálnu teplotu, maximálnu/minimálnu
teplotu (18.2.2008 – zamračené: WM 918 7:45 998hPa,
52%, -1,0°C, 14:30 3,8°C/-8,5°C o 6:15) bola od
kronikára obce inštalovaná v budove obecného úradu. Stanica bola inštalovaná 18.2.2008,
softvérová inštalácia si vyžiadala dlhšiu dobu aj vzhľadom na študijné povinnosti webmastra.
Každodenný záznam údajov (aj v minulom roku) robil kronikár obce Ivan Gálik ručne, po
inštalovaní v budove sú údaje ukladané v serveri, odkiaľ sa posielajú na stránku obce. Tieto sa dajú
stiahnuť, ukladať v každom počítači pripojenom na
internet. Tomuto však predchádzalo napísanie programu
pre komunikáciu stanice zo strojového kódu do programu
servera (Linux) a odosielanie vybraných údajov cez server
obecného úradu na server providera stránky obce. Túto
úlohu riešil webmaster Bc. Ladislav Gálik, študent
4.ročníka na Žilinskej univerzite, konzultantom mu bol
Ing. Peter Plesník. Posledná februárová dekáda mala
prevažne jasné a slnečné počasie s extrémnymi teplotami,
otepľovaním. Podobný ráz malo aj počasie prvej marcovej
dekády. Začiatok druhej dekády začal sa zamračeným a
daždivým počasím, keď sme mali nainštalovanú meteorologickú stanicu, bolo treba doladiť
pripojenie. Štvrtok 13.3.3008 sa na stránke zobrazil tento údaj: 2008.03.13 3.3 / 4.8°C s ikonou
jasno, čo vydržalo s podobnými teplotami ešte tri dni. Potom od 18.3.2008 prišlo polo oblačné až
zamračené počasie, 19. a 20.3.2008 so snežením. Ráno 21.3.2008, Veľkonočný piatok, bola všade
súvislá vrstva snehu. Do obeda prichádzajúci teplý juhovýchodný vietor do večera všetok sneh
roztopil. Počasie skorých veľkonočných sviatkov neveštilo príjemné prežitie sviatkov, ale
Veľkonočný pondelok bolo počasie k šibačom, hlavne oblievačom milšie, ako oni boli k mnohým
dievčatám. Naďalej pretrvávalo zamračené počasie, s náznakom sneženia 25.3.2008. Posledný
marcový deň sa vyjasnilo, denné teploty v nasledujúcich aprílových dňoch vystúpili nad 10 až
15°C. Piatok 4.4.2008 došlo k poruche servera stanice (v podstate to bol už vyradený počítač, ale
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mal niektoré prednosti oproti novým), až do 9.4.2008. Počas týchto dní bolo premenlivé počasie.
Niektoré nočné teploty sa pohybovali málo nad nulou, ale
na prechode prvej a druhej dekády sa výrazne oteplilo
(2008.04.11 13.3 / 23.1°C jasno). Takéto počasie s
menšími výkyvmi, poklesom nočných teplôt vydržalo
dokonca mesiaca. V poslednej aprílovej dekáde rozkvitli
bohatým kvetom slivky, redšie kvitla púpava. Príjemné
slnečné počasie prialo hasičom v Krajnom, ktorí stavali
máj 26.4.2008. Posledný aprílový deň sa počasie zhoršilo,
ale vydržalo polo oblačno, čo stačilo hasičom v Matejovci,
aby máj postavili so všetkou slávou, za veľkej účasti
obyvateľov Matejovca a blízkeho okolia, ako to býva u
nich zvykom. Na 1.mája bolo zamračené, ale v
nasledujúcich dňoch sa počasie vylepšilo, prevažne jasno.
Počasie prialo 9. mája 2008 účastníkom VETERAN
RALLY, ktorí sa zastavili v centre obce s veľkou kolónou
historických vozidiel. V druhej májovej dekáde bolo polo
oblačno až oblačno s búrkami po okolí, 13.5.2008 u nás
jasno a na Prašníku bola veľká búrka. Koncom druhej a
začiatkom tretej májovej dekády sa dostávalo aj nám viac
zrážok. Posledný májový týždeň priniesol vysoké teploty,
najviac bolo: 2008.05.28 15.2 / 30.7°C jasno. Radosť z
pekného počasia si užili deti, rodičia a návštevníci
podujatia Medzinárodného dňa detí organizovaného školou posledný májový deň. Pekné teplé
počasie prialo aj futbalistom prvú júnovú nedeľu, čo sa v podobných, prípadne nižších hodnotách
vyskytovalo počas prvej júnovej dekády. Spokojní boli aj hasiči pri organizovaní okresného kola
„Plameň“ (2008.06.07 14.3 / 25.1°C polojasno), aj organizátori Klubovej výstavy Slovenského
boxer klubu konanej 21.6.2008 v športovom areáli obce Krajné (2008.06.21 12.9 / 30.6°C jasno).
Od 23.6.2008 sa zhoršilo počasie, štyri dni po sebe boli búrky. S obavami sledovali počasie
poľovníci, ktorí mali na sobotu 28.6.2008 plánované podujatie, strelecké preteky. Podobne aj hasiči,
ktorí mali pripravené krajské kolo „Plameň“. Zmiloval sa nad nimi „Svätý Peter“ doprial im pekné
počasie. Ešte slnečná nedeľa a potom už zhoršenie počasia, ale predsa aj pršať musí, lebo málo
vody v potoku tieklo. Tomu však boli radi pracovníci povodia Váhu, ktorí robili od začiatku júna
reguláciu koryta Jablonky. Prvé júlové dni boli slnečné a
teplé (2008.07.01 12.9 / 28.4°C jasno), neskoršie dni
oblačné s občasnými po obednými, alebo nočnými
búrkami. Silná búrka bola v noci 12.7.2008, ktorá
zanechala po sebe stopy, zlomené konáre stromov.
Premenlivé počasie trvalo ešte dvanásť dní potom sa
počasie na posledný júlový týždeň zlepšilo. To prišlo vhod
hasičom DHZ Krajné a ich hosťom, účastníkom
pravidelného podujatia „Krajnianská prúdnica“, ktoré sa
konalo 26.7.2008. Prvé tri augustové dni prevažne jasné
boli prerušované dažďom, búrkou. Nasledujúce dni až do
14.8.2008 boli pekné, slnečné. V tento deň skoro ráno začalo pršať, do obeda zamračené. Podobne
aj druhý deň skoro ráno začalo pršať, dážď ustal, ale 17:30 strhol sa vietor, búrka, krupobitie,
ľadovec ojedinele priemer 4 až 5 cm. O pol noci znova búrka s krupobitím, došlo k výpadku
elektriny do 12 hodiny. Za poobedie a noc spadlo 63mm vody. Ľadovec poškodil najviac úrodu
ovocia a zeleniny v záhradách. Veľké škody spôsobil PD Rovnosť v slivkovom sade. Množstvo
zlámaných vetví a ojedinele vyvrátených ovocných stromov, roztrhané fólie na fóliovníkoch,
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pozhadzované škridle zo striech, všetko sa udialo v krátkej
dobe. Väčšie kusy ľadovca rozbíjali sklá na skleníkoch, v
radovej výstavbe (č. d.861 až 873) boli rozbité 4 strešné
okná. V strede dediny pri požiarnej zbrojnici zlomilo lipu,
ktorá spadla na most a do potoka. Veľké škody vznikli aj v
miestnych častiach obce, na Svinovej rodinám Gajarovej a
Batkovej vznikli veľké škody na majetku. Potom už do
konca augusta nasledovali prevažne jasné slnečné dni, s
klesajúcimi teplotami (2008.08.19 16.5 / 27.5°C jasno,
2008.08.31 6.1 / 22.8°C jasno). Prvú septembrovú dekádu
prevládalo nezvykle teplé slnečné počasie, najviac:
2008.09.06 14.5 / 30.9°C jasno, až do polovice septembra.
Potom nastúpilo daždivé, zamračené počasie, nepríjemné
aj pre stavbárov na rekonštrukcii školy. Hoci sa aj občas
vyčasilo, nižšie teploty už nevládali vysúšať prevlhnuté
murivo po zrušení strechy. Prvá októbrové dekáda mala
prevažne polo oblačné počasie, podobne aj prvá polovina
druhej, ale už s rannými hmlami, niekedy trvali celé
dopoludnie. Koncom druhej dekády objavilo sa aj jasné,
slnečné počasie s dennými teplotami do 15°C, ale nízkymi
nočnými teplotami. Posledná októbrová dekáda mala
znova polo oblačné až zamračené počasie s poklesom
teplôt. Množstvo vody zo zrážok kleslo na polovicu predchádzajúceho mesiaca. Pracovníci povodia
Váhu boli už s väčšinou prác na dolnom konci dediny
hotoví s úpravou koryta Jablonky. Začali pracovať na
hornom konci dediny, nad hotelom, s úpravou koryta
Korytárky. Prvé zamračené novembrové dni dosahovali
vyššie teploty, ako predchádzajúca dekáda, čo vylepšilo
pár nasledujúcich slnečných dní. Ku koncu dekády opäť
zamračené, s poklesom teplôt. Tento trend pokračoval
ďalej, v druhej polovici mesiaca prišli aj nočné mrazy,
ktoré až na pár dní vydržali do konca mesiaca. Pritom v
poslednej dekáde začalo snežiť, hoci to boli tenké vrstvy
snehu. Posledné dva dni novembra a prvý týždeň
decembra sa teploty zvýšili, čo prišlo vhod stavbárom na škole aj na regulácii potoka. Iba dva dni
do Vianoc boli nočné teploty pod nulou. Až začiatkom decembra začali tesári klásť krov na školu,
bol to najvyšší čas. Hoci prevládalo zamračené počasie, držali sa teploty nad nulou. Posledné časti
krovu nad výťahovou šachtou robili 11.12.2008 a začali
klásť izolačnú plachtu, ktorá by v najhoršom prípade
stačila k ochrane stavby pred dažďom. Počasie im prialo,
aj keď na robotu vonku, na streche nič príjemné,
17.12.2008 začali stavbári klásť škridlu na strechu školy.
Krátko pred Vianocami bola škola zakrytá škridlou.
Robotníci na úprave koryta potoka skončili práce ešte
začiatkom decembra. Cesta za bytovkami a lúka oproti
hotelu boli hotový tankodrom, občas museli z blata
vyťahovať zapadnuté stroje. Na Štedrý večer začalo
mrznúť, nočné teploty postupne klesali, denné sa držali
málo nad nulou, ešte aj na Štefana. Potom už mrzlo stále, dva dni s jasnou, posledné dni so
zamračenou oblohou. Zamračený a hmlistý bol aj Silvester, roku 2008.
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Takýto prehľad podáva „Zrážkomerná stanica SHMÚ Krajné“, Jozefa Matyášová.
Zrážky v roku 2008
Mesiac
Mesačný
Počet dní s úhrnom zrážok
Počet dní so snehovou Výška novej
úhrn zrážok > 0,0mm > 1,0mm > 10 mm so snežením pokrývkou
pokrývky
(mm)
1.

40,2

16

5

1

6

12

3 cm

2.

44,8

11

3

2

2

0

0 cm

3.

50,2

21

13

2

9

2

4 cm

4.

26,7

13

6

0

0

0

5.

47,5

9

3

1

0

0

6.

38,9

13

9

1

0

0

7.

103,3

17

11

6

0

0

8.

91,9

7

5

2

0

0

9.

45,3

10

9

2

0

0

10.

28,2

12

8

1

0

0

11.

41,6

16

9

0

7

3

8 cm

12.

46,3

16

9

1

2

0

0 cm

Spolu

604,9

161

80

19

26

17

15 cm

Denný úhrn zrážok meraný 07 až 07 hodín v mm. Počet dní so zrážkami 161, s denným úhrnom
zrážok menším ako 1mm – 81 dní, s vyšším 80 dní, z toho nad 10 mm 19 dní. Najviac zrážok padlo
v júli 103,3 mm a v auguste 91,9 mm. Zo 14. daždivých dní v auguste, pamätným dňom zostane 15.
august, keď za silnej búrky a prívalov dažďa napršalo 63,1 mm zrážok. Počas krupobitia padali
bežne krúpy priemeru 1 až 2 cm, dali sa vidieť krúpy veľkosti stolnotenisovej loptičky, ale
ojedinele aj kusy ľadu, hrče veľkosti dvoch, prípadne aj troch loptičiek. Prvá búrka bola
zaznamenaná 15.4.2008, celkove v roku 39 dní s búrkami a búrkovými javmi. Počas roka padlo
málo snehových zrážok, bolo 26 dní so snežením. V porovnaní s dlhoročným priemerom zrážok bol
rok 2008 podpriemerný.
Zdroje informácií
*1 http://aktualne.centrum.sk/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/clanek.phtml?id=1175447
*2 Kryty Krajné genéza sporu.doc
*3 Kronika Zš s mš v Krajnom
*4 mail: consulate.shanghai@mfa.sk
*5 futbalisti v chrliciach 2008.odt
*6 http://www.agroserver.sk/
*7Nádej - Ročník 11/Číslo 2/ február-marec 2009
*8 Kronika obce Krajné - kronikár Štefan Valášek
*9 Kronika obce Krajné - kronikár Ján Gabriž
*10 Dokumenty spoločenstva Jehovovi svedkovia

