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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 14. 12. 2017
Uznesenie č. 39/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb
obce Krajné 2017 – 2022
6. Návrh VZN č. 2/2017 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Krajné
7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Krajné na roky 2018 – 2020
8. Návrh Rozpočtu obce Krajné na roky
2018 – 2020
9. Návrh na 3. úpravu Rozpočtu Obce Krajné na
rok 2017
10. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové
Mesto nad Váhom
11. Schválenie predaja obecnej parcely
p. č. 232/33 vo výmere 124 m2 pre Mgr. Janu
Ďurišovú a p. Milana Kubíčka
12. Schválenie predaja obecnej parcely č. 2964/2
vo výmere 230,5 m2 p. Miroslavovi Mozolákovi
13. Žiadosť o odkúpenie časti p. č. 232/9 vo výmere 27 m2 p. Ivana Macúcha, Krajné
14. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2016
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2018

16. Rôzne: a) informácie starostu, b) poslanecký
návrh Bc. Pavla Macúcha na prerokovanie
platu starostu obce
17. Diskusia
18. Záver
Uznesenie č. 40/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje do návrhovej komisie Ing. Ondreja Lančariča, Ing. Pavla Egrešiho,
Mgr. Mariána Halaša, za overovateľov zápisnice:
p. Rastislava Kubiša, Bc. Pavla Macúcha a za
zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 16
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 41/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Krajné 2017 – 2022.
Uznesenie č. 42/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh VZN
č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Krajné.
Konštatovanie č. 17
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky
obce k Rozpočtu obce na roky 2018 – 2020.
Uznesenie č. 43/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce
Krajné na rok 2018.
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Konštatovanie č. 18
OZ berie na vedomie návrh Rozpočtu na roky
2019 – 2020.
Uznesenie č. 44/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje 3. úpravu Rozpočtu
obce Krajné na rok 2017.
Uznesenie č. 45/2017
OZ volí za prísediacich na Okresnom súde Nové
Mesto nad Váhom p. Jána Sedíleka, Krajné 1
a p. Miroslava Ďuriša, Krajné 268.
Uznesenie č. 46/2017
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Mgr. Jany Ďurišovej,
nar. 26. 8. 1988, trvale bytom 916 16 Krajné
č. 21, a p. Milan Kubíčka, nar. 8. 12. 1991,
trvale bytom 916 16 Krajné č. 269; ako aj v zmysle
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve podpísanej dňa
4. 12. 2017 medzi hore uvedenými žiadateľmi ako
budúcimi kupujúcimi a Obcou Krajné ako budúcim
predávajúcim možnosť odpredaja nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcely
KN-C č. 232/33, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné (právny vzťah k parcele KN-C
č. 232/33 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1).
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 30/2017 zo dňa 21. 9. 2017 odpredaj pozemku parcely KN-C č. 232/33 vo výmere 124 m2 Zastavané plochy a nádvoria v prospech
p. Mgr. Jany Ďurišovej, nar. 26. 8. 1988, trvale bytom 916 16 Krajné č. 21 a p. Milan Kubíčka, nar.
8. 12. 1991, trvale bytom 916 16 Krajné č. 269.
Pozemok parcela KN-C č. 232/33 je svojím umiestnením a využitím priľahlou plochou k rozostavanej stavbe rodinného domu bez označenia súpisným číslom,
ktorá je vo podielovom spoluvlastníctve p. Mgr. Jany
Ďurišovej, nar. 26. 8. 1988, trvale bytom 916 16
Krajné č. 21 a p. Milan Kubíčka, nar. 8. 12. 1991,
trvale bytom 916 16 Krajné č. 269 – právny vzťah
k uvedenej rozostavanej stavbe rodinného domu bez
označenia súp. číslom je evidovaný na liste vlastníctva
č. 3607. Parcela KN-C č. 232/33 tvorí s uvedenou
rozostavanou stavbou rodinného domu bez označenia
súp. číslom neoddeliteľný a funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/33 na sumu
1,85 €/m2, čo celkovo za 124 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 229,40 €, slovom dvestodvadsaťdeväť EUR a štyridsať eurocentov.

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b/zákona
138/1991 zb. v znení neskorších predpisov.
Žiaden z kupujúcich nie je osobou podľa §9a
ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradia kupujúci.
Uznesenie č. 47/2017
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Miroslava Mozoláka,
nar. 23. 5. 1955, trvale bytom 916 16 Krajné
č. 730 možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá
sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcely KN-C
č. 2964/2, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve
Obce Krajné a to v podiele 11/21 k celku (právny
vzťah k parcele KN-C č. 2964/2 je evidovaný na
liste vlastníctva č. 4182).
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce
Krajné č. 29/2017 zo dňa 21. 9. 2017 odpredaj
pozemku parcely KN-C č. 2964/2 v podiele 11/21
k celku = 230,50 m2 v prospech p. Miroslava Mozoláka,
nar. 23. 5. 1955, trvale bytom 916 16 Krajné č. 730.
Na časti pozemku parcely KN-C č. 2964/2 sa
nachádza hospodárska stavba bez označenia súp.
číslom. Uvedená stavba hospodárskej budovy je
v užívaní p. Miroslava Mozoláka a spoločne s parcelou KN-C č. 2964/2 tvorí uvedená hospodárska
budova bez označenia súp. číslom neoddeliteľný
a funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu
KN-C č. 2964/2 na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 230,50 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
426,42 €, slovom štyristodvadsaťšesť EUR a štyridsaťdva eurocentov.
Prevod je v súlade s §9a ods. 8. písm. b/zákona
138/1991 zb. v znení neskorších predpisov.
P. Miroslav Mozolák, nar. 23. 5. 1955, trvale
bytom 916 16 Krajné č. 730 nie je osobou podľa
§9a ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradí kupujúci.
Uznesenie č. 48/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje OZ zámer obce
Krajné predať časť pozemku p. č. 232/51 vo
výmere 27 m2.
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Konštatovanie č. 19
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
k 31. 12. 2016.
Uznesenie č. 49/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.
Konštatovanie č. 20
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 50/2017
OZ určuje mesačný plat starostu obce v súlade
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z.

o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest, ktorá ustanovuje
minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí
majú na ich území trvalý pobyt. Starostovi patrí
plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.1, ktorý
pre obec Krajné je 1,98. Obecné zastupiteľstvo
môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %.
Podľa § 3 ods. 2 plat sa zaokrúhľuje na celé euro
nahor. Poslanci OZ priznali starostovi obce zvýšenie
platu 45 %.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 11. 1. 2018
Uznesenie č. 1/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva s rozšírením o bod Rôzne b) 1.
Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2018.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
6. Schválenie termínov zasadnutí obecného
zastupiteľstva
7. Určenie ceny za obecné pozemky
8. Rôzne: a) informácie starostu, b) 1. úprava
Rozpočtu Obce Krajné na rok 2018
9. Diskusia
10. Záver
Uznesenie č. 2/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie: Ing. Ondreja Lančariča, JUDr. Jána
Konečníka, Ing. Alenu Štefkovú, za overovateľov
zápisnice: Bc. Pavla Macúcha, p. Rastislava Kubiša.
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.

Uznesenie č. 3/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje predĺženie
Kontokorentného úveru vo výške 20 000,- Eur
z Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom:
Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH SK2020372541,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za
podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve.
Uznesenie č. 4/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného
úveru.
Uznesenie č. 5/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje termíny zasadnutí
OZ: 11. 1. 2018, 8. 3. 2018, 14. 6. 2018,
20. 9. 2018, 13. 12. 2018.
Uznesenie č. 6/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“)
v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: „Ustanovenia odsekov 1 až 7
sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b)
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Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
nasledovne:
1. v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú
predávané za aktuálnu cenu 1,85 €/m2, cena
platí na schválené predaje v roku 2018.
2. od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za
cenu 8,- €/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016, podľa ktorého obec odkupovala

pozemky a kúpnej ceny zaokrúhlená na celé euro
nahor.
Konštatovanie č.2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 7/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje 1. úpravu Rozpočtu
Obce Krajné na rok 2018.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

ENCYKLOPÉDIA SPRAVODLIVÝCH 4. ČASŤ
Cením si práce s historickými faktami písané
Jurajom Krištofíkom, ktoré mi dali obraz o tom, čo
bolo v rodine kedysi dávno povedané, ale nedopovedané. Minulý rok v Pravde bol uverejnený článok:
Povstanie na papieri a v praxi, prístupný na
http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/
clanok/403453-povstanie-na-papieri-a-v-praxi/.

Diskusia k nemu už nie je prístupná, ja som
si vtedy stiahol časti, ktoré ma zaujali. Vyberám
z diskusie, kde diskutujúci tibor81 vymenoval na
štyroch stranách skutky partizánov. Podľa mojej
úvahy s jasným zámerom všetko hodiť na partizánov, bez rozdielu, o akých partizánov išlo, aké boli
ich pohnútky.
Autor úplne zabudol opísať „povstaleckú“
PRAX a jej výsledky: Skutky partizánskych
vrahov…
• 4. 11. pri Dobrej Vode zastrelili lesníka
Hirnera.
• 5. 11. pri Šterusiach zastrelili 2 robotníkov
a 1 Žida.
• 10. 11. na kopanici Harušťákovci pri Lubine
zavraždili lesníka, jeho manželku a dcéru.
• 26. 11. na Ošmeku zavraždili niekoľkých
skrývajúcich sa Židov…
Okrem spomenutých vrážd sa partizáni dopustili aj ďalších zločinov, znásilení, rabovačiek atď.
Z celej diskusie je vidieť, že diskutujúci tibor81
mal dobre spracované podklady z celého Slovenska.
Udalosti by mali analyzovať historici tak, ako to robí
Juraj Krištofík v našom kraji.
Juraj Krištofík: Keď Krajné žilo v strachu
Vražda lekára Arvína Kuxa
Na kopanici „Ošmek“ sa u Jána Ričányho
pred rasovým prenasledovaním ukrýval lekár
MUDr. Arvín Kux. … Lúpež si tak naplánovali
na 15. októbra 1944. … Lekár si uvedomil,

že banditom hlúpo naletel a v hneve sa nechal
počuť, že ho kvôli krádeži nemuseli vylákať do
lesa. O deň neskôr, 16. Októbra, si od Ričányho
požičal písací stroj a napísal sťažnosť na bandu,
kde konkrétne popísal jej činnosť, mená páchateľov a zneužívanie dobrého mena partizánov.
List chcel doručiť skupine Jána Reptu prostredníctvom kopaničiara Jána Kulíška a zároveň si
od neho požičať nejaké finančné prostriedky,
keďže po olúpení zostal úplne bez peňazí. Kuxovi
však chýbala opatrnosť, list napísal v prítomnosti
Rostislava Šenkýra a Jána Vadoviča. Ľahkovážne
im prečítal obsah, čo bola osudná chyba. Šenkýr
upovedomil svojich druhov. Na druhý deň sa
lekár vybral k Jánovi Kulíškovi. O sťažnosti sa
medzitým dozvedel Glýr a spolu s Vadovičom sa
ponáhľal hasiť situáciu. Kuxa s Kulíškom zastihli
pri rozhovore aj s písomnou sťažnosťou pre partizánov. Glýr lekárovi vytkol, že je zradca. Kuxa
odviedli do neďalekého lesa „Vidovica“, kde
mu prikázali vyzliecť sa a následne bol strelený
dvoma ranami z pištole do hlavy.
Juraj Krištofík: Javorinu Nemci nikdy nedostanú!
Úder na kopanicu U Haruštiakov
Podľa dohody na štábe mali „hurbanovci“
nasledovať ostatné oddiely brigády po určitom
časovom odstupe. Koniec októbra sa niesol v znamení zhoršeného počasia s daždivými dňami, čo
sa spolu s pretrvávajúcimi nemeckými pátracími
akciami negatívne odzrkadlilo na morálke mužstva. Po poskytnutí pomoci raneným na moravsko-lieskovských kopaniciach sa Uhrov oddiel
presunul k Cetune a utáboril sa v Hlubíkovej.
Partizáni čelili častým prečesávacím akciám,
preto tábor rozložili vyššie pod horou na kopaniciach U Haruštiakov. Táborisko bolo pravdepodobne prezradené niektorým z domácich

6
obyvateľov. *520 Hlásenie osobitného oddielu
7a o akcii podalo správu: „V lese južne od kóty
428,2 km východne od Záhradskej (6 km severne
od Starej Turej) došlo k zrážke so skupinou 9
banditov, ktorí pravdepodobne prišli z oblasti
Javorník. *521 Jeden bandita mŕtvy *522 Korisť
9 pušiek a 9 ks kompletnej výzbroje. Nijaké vlastné straty.“ *523 Nemecká jednotka s guľometmi
na pleciach prechádzala cez osadu U Gašparíkov
smerom k Haruštiakom. *524 Tesne pod kopanicou zbrane zložili a zaskočená partizánska hliadka stihla len vystreliť do vzduchu a vzápätí Nemci
spustili paľbu na prekvapených partizánov pri
raňajkách. „Uhrovci“ boli nútení stiahnuť sa do
hory. *520 Na základe údajného udavačstva bola
10. 11. 1944 vyvraždená rodina lesného hájnika
Jána Haruštiaka z rovnomennej kopanice. Osudu
tejto rodiny venujem pozornosť v ďalšej časti
práce.
Aj zápisy v kronike obce dávajú svedectvo o nedobrých skutkoch partizánov, predovšetkým pod
vplyvom alkoholu. Vtedy to bola zlá doba, ale aj
po vojne, aj teraz v pokojnej dobe je známe, koľko
zla napáchajú opití ľudia. V polovici 20. storočia
trestný čin opitého, havária opitého šoféra, bola
skôr poľahčujúca okolnosť. Čo píše kronika:
Deň predtým t. j. 14. septembra 1944 prišla
do Krajného skupina partizánov. Stavili sa
v Potravnom družstve, kde sa samozrejme začali
i občerstvovať, ba niektorí s takým elánom, že
sa za chviľu i poopíjali. V ten deň odišiel Štefan
Kostelný z Krajného do Nového Mesta n. V., aby
tam obstaral niektoré súčiastky do auta, ktoré
mali partizáni pokazené. Za jeho neprítomnosti
mu vzali jeho voz – auto a začali sa prevážať,
zabúdajúc na opatrnosť, robiac sa v opilosti veľkými hrdinami. Ba dokonca jeden z nich, nejaký
partizán Rešetka z Nového Mesta n. V. v takej
povznesenej nálade zatelefonoval do Nového
Mesta n. V. na veliteľstvo gardistov, že v Krajnom
sú partizáni, aby momentálne prišli a urobili
tu poriadok. Týmto činom dokončili svoju hrdinskosť. Večer, keď sa vrátil Štefan Kostelný
z Nového Mesta, opravil im nákladné auto, ktoré
stálo vo dvore Potravného družstva, naložené
muníciou a v noci sa stiahli na Podrienie, tam sa
im auto znova pokazilo. Nútení boli preto strelivo shodiť a schovať. I auto dotiahli do Žákoveho
jarku a tam ho prihádzali haluzím. Všetci partizáni sa stiahli do hôr, len traja zostali strážiť
muníciu. Gardisti v Novom Meste brali však
telefonický rozhovor s Rešetkom celkom vážne
a na druhý deň, t. j. 15. septembra 1944, prišli
do Krajného POHG posilnené Nemcami, aby

zlikvidovali partizánov. Keďže nenašli v Krajnom
ani jedného, išli hľadať po kopaniciach. Tak sa
dostali dvaja Nemci na motorke i na Podrienie –
po ceste – ale stráž partizánov nezazreli. Z nich
dvaja po použití množstva alkoholu spali a tretí
v driemotách začul motorku, vyskočil a bez toho,
že by ho Nemci zbadali, vystrelil dávku z automatu na poplach a začal utekať preč bez toho,
že by bol zaujal obranné postavenie, alebo začal
strieľať na Nemcov. Nemci ho zbadali a pustili
streľbu na šopu, z ktorej vybehol a v ktorej spali
i tí dvaja. Výsledok prestrelky bol, že jeden
partizán bol zastrelený a jeden ťažko ranený.
Nemci po tejto prestrelke vôbec nevybočili ani
z cesty, ale stiahli sa do Krajného, takže nenašli
ani strelivo, ani auto. Keď sa potom na tretí
deň, v nedeľu 17. septembra, vrátili a robili
prísne prehliadky, ničoho nenašli, lebo všetko sa
zatiaľ poskrývalo. V ten deň bol zastrelený i Ján
Bukovčan z Krajného a poštový úradník Lupták
z Bratislavy, evakuovaný v Krajnom – Dolinách,
ktorí išli z Krajného nič netušiac do kopaníc…
Naši ľudia zazlievali babke Kubovej, veľkej
organizátorke ilegálneho hnutia v Krajnom –
prisťahovala sa do Krajného po prvej svetovej
vojne z Ruska, totiž hľadala Slováka – milenca na
Slovensku a keď videla, že ju oklamal, usadila sa
v Krajnom, kde náhodou prišla a bývala u Pavla
Macúcha, stolára – ktorá im obstarávala rôzne
liehoviny, čím sama napomáhala opíjaniu. U nej
sa strhla i zvada – z opilosti – ktorá zapríčinila
smrť Dr. Skripčenka.*1 Ona ho mohla vraj
zachrániť, ale pravdepodobne tiež sdielala mienku P. Kolesníkova a iných, takže keď ho viedli
popraviť, neurobila nič pre neho. Naši ľudia
veľmi odsudzovali túto vraždu a zazlievali najmä
Pavlovi Kolesníkovi a Nikolajovi Bugadze, že oni,
ktorí sa často opíjajú, sú väčšími zradcami. Je veľkou pravdou, že robili chybu, keď sa opíjali a tak
vystavovali sa nebezpečiu prezradenia a svojim
ochrancom mohli tiež veľmi znepríjemniť život
a uvrhnúť ich do nešťastia…
*1 Dr. Skripničenka. Juraj Krištofík: Javorinu
Nemci nikdy nedostanú! Str.51
Keď dcéra pred 19-timi rokmi písala príbehy
z Lazčekov, snažil som sa jej pomôcť získať vierohodné informácie. Podarilo sa nám získať informácie o amerických letcoch aj mimo rozprávania
ujca Miša a sestry, najviac od Fernandesa. Zdrojom
informácií bola aj monografia Krajné 1392 – 1992,
v ktorej sme vtedy našli aj niektoré nepresnosti.
Ujec rozprával aj o židovských rodinách, zhodne
s rozprávaním mojej sestry. Pani Matyášová, vtedy
kronikárka obce, nám dala prepis z Kroniky obce
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Krajné, kde sa objavili aj ďalšie informácie o nich.
K ďalšiemu hľadaniu informácií som sa dostal po
roku 2007, keď som prevzal funkciu kronikára.
K skladaniu mozaiky príbehov mi pomohli práce
Jána Gálika, určitou mierou aj Milana Varsíka a ďalších. Ján Gálik v knihe Boj a oslobodenie Myjavy sa
zameriava viac na náš kraj myjavsko – brezovský.
Skutočne cenné informácie som získal až od Juraja
Krištofíka. Musela prísť doba, musel prísť človek,
aby prehovorili hlboko založené archívy, ku ktorým
som nemal šancu sa dostať. Podľa nich som mohol
doplniť a korigovať udalosti rokov 1944 a 1945
spojených s Lazčekmi a našou rodinou.
Pred tridsiatimi rokmi mi babka Katarína Sadáková
naznačila, že Židia sa schovávali aj v Dolinách,
Osikovcoch. Vtedy mi nenapadlo sa pýtať jej viac, vtedy to bolo nežiadúce. O ďalších sa už asi nedozvieme,
možno ešte o tých, ktorých zachránil Ján Viskup. Aj
vďaka Jurajovi Krištofíkovi sa rozšíril zoznam zachránených, ktorí prežili v našej obci.
Starší pán, ktorý si pamätal tú dobu, mi rozprával
príbehy svojho svokra S. K. Keď za svokrom prišiel
koncom 70-tych rokov Milan Varsík, aby zapísal jeho
partizánske príbehy, odmietol ho takto: „Doba sa ešte
môže zmeniť a nechcem, aby mal niekto z blízkych
niekedy nepríjemnosti za to, čo som povedal.“
Z rozhovoru so strednou generáciou mám výrok
jedného čitateľa knihy Juraja Krištofíka: Javorinu
Nemci nikdy nedostanú! „Teraz som sa dozvedel to,
o čom sa bavili starí ľudia, môj dedko. Ja som si
myslel, že majú vypité, tak trepú hlúposti. Ja som
ich nebral vážne, nikde sa o tom nehovorilo.“
Možno viacerým, nielen jednému, sa zapáčil
príbeh o koňoch. Pridám ešte moju spomienku na
neďalekých susedov Katarínu a Michala Kovára.
Katarína bola pôrodná asistentka, hovorilo sa tu
„baba.“ Mali také stredné gazdovstvo, v ktorom
významnú úlohu mal pár koní. Ich význam bol väčší
pri prevoze „baby“ k pôrodu, chorému novorodencovi, jeho mamičke, ale aj ku krstu mamičky s dieťaťom do kostola. V dedine pred vojnou mohlo byť
asi päť konských kočiarov, jeden mali u Kovárov.
Bola to iné vozenie ako na furmanských vozoch.
Z dnešného pohľadu taká RZP, alebo AUDI, či
BMW pri slávnostných príležitostiach. Kronikár
Štefan Valášek o automobiloch v Krajnom po roku
1940 zaznamenáva: Na druhej strane pri potoku
je novozriadený obchod s elektr. osvetlovacími
telesami Štefana Kostelného, ktorý už po viac
rokov prevádza príležitostnú autodopravu osobným autom a nepravidelnú dopravu na Myjavu
– (v trhové, úradné a súdne dni)… Pri obchode
a živnostiach treba spomenúť aj rýchle dopravné
vozidlá. Druhé osobné auto v dedine mával vždy

tunajší obvodný lekár i terajší dr. Šustykevič.
Nákladné auto v r. 1938 a 1939 držal pre
potrebu svojej živnosti mäsiar Martin Medveď.
Okrem toho bolo v obci pred koncom ČSR asi do
10 motocyklov, majiteľmi boli zväčša živnostníci
a niektorí učitelia. Ich upotrebenie teraz za vojny
je pre sporenie benzínom obmedzené.

Štefan Kostelný s autom pred domom
S blížiacim sa frontom Nemci „brali na furmanku“ gazdov, hlavne tých, ktorí mali „párku“ koní.
Gazdov, ktorí mali len jedného koňa, spriahli a zobrali iba jedného gazdu. Tak aj Michal Kovár musel
ísť so svojím vozom a koňmi až kdesi na Moravu.
Tam o kone prišiel, ale po týždni sa vrátil šťastlivo
domov. Po vojne dostal za pár koní náhradu,
jedného koňa s väčšou hmotnosťou ako mal predchádzajúci pár koní. Ťažký ťažný kôň, ktorého sa
nedalo dostať do klusu, potom pôrodnej babe slúžil
na dopravu k rodičke ako PZP (pomalá zdravotná
pomoc). Pod Kovármi bol svah, ktorý slúžil ako
tribúna divákom futbalových zápasov. Časť svahu
bola vo vlastníctve Kovárov, tak občas tam gazda
nechal pásť koňa. Ak bola po daždi rozmoknutá
pôda a kôň zišiel dolu na ihrisko, zanechal tam hlboké jamy. Futbalisti pred zápasom museli pripraviť
ihrisko „lajnovaním“ vápnom, predtým však museli
zasypať jamy po konských kopytách. Samozrejmou
súčasťou ihriska počas týždňa boli kŕdle husí, ktoré
„lajnovali“ celé ihrisko.

Taxi Pavla Kovára na nádraží v Hrachovišti
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Nakoniec sa ešte vrátim k Dr. Kulkovi. Ako
úspešný lekár sa oženil, mali s manželkou jednu
dcéru. Ujec Michal Knap spomínal, že jeho manželka bola herečka, hrala aj v prvom slovenskom filme
bratov Siakeľovcov, v Jánošíkovi režiséra Jaroslava
Siakeľa. Z pražských herečiek by prichádzala do
úvahy iba Bronislava Livia
https://www.csfd.cz/
tvurce/27214-bronislava-livia/.
Dnes již pozapomenutá hvězda českého
němého filmu Bronislava Livia se narodila
jako Bronislava Mauerová (či Maurerová) 18.
listopadu 1901 v japonském Nagasaki. Její život
je však obestřen rouškou záhadného tajemství.
Měla snad pocházet z Rumunska a již v osmnácti
měla mít zkušenosti s hereckou filmovou prací
v Budapešti. Ale už na začátku 20. let se objevuje
v Praze a stává se vítězkou první ceny soutěže
krásy filmové výrobny A – B Miloše Havla, která
vlastnila i filmový ateliér na Vinohradech.
Filmovou kariéru nakonec přetnul (stejně jako
u řady jejích kolegů) nástup zvukového filmu.
Livia totiž jako cizinka měla velmi chabou češtinu
a silně cizí přízvuk. Sice se ještě zjevila v polském
dramatu RYCERZE MROKU (1932) jako Marika,
ale nakonec se stala úřednicí. Za okupace přijala
německé občanství a po osvobození raději emigrovala a zmizela v Západním Německu. Její další
životní osudy nejsou oficiálně známy…
Ujec Michal spomínal, že po odchode Dr. Kulku
na Slovensko, sa zoznámila jeho manželka s nemeckým oficierom, s ktorým potom žila do konca
vojny. Po návrate do Prahy sa Dr. Kulka rozviedol.
Sestra si spomína, že Dr. Kulka si často pozeral
fotografiu svojej manželky s dcérou, asi štvorročnou. Na fotografii Bronislavy Livie, stiahnutej
z Internetu, kde je ako herečka, jej tú podobu
z Kulkovej fotografie nepripomína. Možnože to nebola ona, možno je to zhoda informácií. Bratranec
Dušan Knap spomínal, že Dr. Kulka nemal na
ľavej ruke prostredný prst. Nechal si ho amputovať

z profesionálneho dôvodu, umožnilo mu to lepšie
vyšetrovať. Po vojne navštívil Krajné iba jedenkrát, keď sa vracal do Prahy z „dovolenky v NVÚ
Želiezovce“, teraz „Ústav na výkon trestu odňatia
slobody“, kde sa „zotavoval z nedovoleného podnikania“ vo svojej profesii. V roku 1964 sme boli
so sestrou navštíviť Dr. Kulku, žiaľ, bol v práci na
klinike a do odletu lietadla sme nemali dosť času ísť
ho pohľadať. Dúfali sme, že sa do Prahy ešte dostaneme, že sa ešte stretneme. Bratranec Dušan Knap
spomínal, že Dr. Kulka mal brata, ktorý tiež prežil
vojnu a prišiel jeho otcovi oznámiť bratovo úmrtie.
Pochovaný je v Prahe na Olšanoch. Z informácií
nájdených Dušanovým synom Michalom vychádza,
že zomrel 3. 8. 1973. V nasledujúcom roku zomrel
aj ujec Martin. Od roku 1983 sa o jeho hrob nikto
nestará, pravdepodobne medzitým zomrel aj jeho
brat. Viac podrobností sa už nedozviem. Nemá mi
už kto urobiť recenziu na túto tému, o čom sme sa
dávnejšie i prednedávnom spolu s Dušanom rozprávali. Možnože sestra si na niečo, nejakú príhodu
ešte spomenie, možnože ju bude mať ešte kto
napísať. Možno…
Kto má záujem o históriu tohto ťažkého a zložitého obdobia v našom kraji, môže si požičať v obecnej knižnici novú knihu historika Juraja Krištofíka:
Javorinu Nemci nikdy nedostanú! O uvedení knihy
na verejnosť (krste), písali Trenčianske noviny č. 30
z 1. 8. 2017.
https://mytrencin.sme.sk/c/20620084/
smrt-partizanskeho-velitela-milosa-uhra-zostane-navzdy-zahalena-tajomstvom.html
Dr. Kulka nám pomáhal aj v ťažkých chvíľach.
Ujcovi Mišovi zadovážil zahraničné lieky, ktorými
sa dostal zo silného ischiasu, čomu neverili ani jeho
ošetrujúci lekári v nemocnici v Piešťanoch. Snažil
sa špičkovými zahraničnými liekmi pomôcť našej
mame. Žiaľ, ani po 60-tich rokoch sa taký účinný
liek nevynašiel.
Ivan Gálik

SENIORI ZO JDS V KRAJNOM HODNOTILI
Seniori ZO JDS v Krajnom, založenej 10.
novembra 2005, venujú časť prvého alebo druhého
spoločného stretnutia bilancovaniu svojej práce
v uplynulom roku. Pravidelné stretnutie býva druhý
pondelok v mesiaci. Aj v pondelok 12.2.2017
bola oficiálna časť stretnutia hodnotiaca. O živote
organizácie od založenia až do konca roka 2014
sa môžete dozvedieť viac na stránke obce Krajné,

http://www.krajne.sk/obcan/organizacie/jds-krajne-/, asi dvadsať videí je aj na YouTube. Do
vyhľadávača napíšte „dagaliktube seniori“, určite
dostanete bohatú ponuku.
Zvýšená chorobnosť v tomto období sa odrazila v nižšej účasti členov. Členskú schôdzu
viedla podpredsedníčka Drahomíra Michalidesová.
Minútou ticha si prítomní uctili pamiatku pred
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Pamiatka na Annu Minarechovú
týždňom zosnulej hospodárky organizácie Anny
Minarechovej. Túto funkciu vykonávala od roku
2012 až do začiatku roku 2016, kedy sa zo zdravotných nemohla pravidelne zúčastňovať seniorských aktivít. Za jej prácu v našej organizácii ešte
raz ďakujeme. Česť jej pamiatke!
V hodnotení bohatej činnosti v uplynulom
roku boli spomenuté nasledujúce akcie: zájazd na
výstavu Záhradkár v Trenčíne, zájazd do Lanžhotu

s programom u Osičkových, dva zájazdy na kúpanie
vo Vincovom lese, slávnostné stretnutia k MDŽ
a predsilvestrovské v Krajnom za bohatej účasti
seniorov družobnej JDS Hrachovište. Spolupráca
organizácií umožňuje plne využiť kapacitu autobusov na zájazdy, vytvoriť zmiešanú spevácku skupinu
Hrachovienka. Kultúrne vystúpenia tejto skupiny sú
známe v širokom okolí. Recipročne sme sa stretli
v Mesiaci úcty k starším a predvianočnom posedení
v Hrachovišti. Plánované družobné stretnutie so
seniormi KD Brno-MČ Chrlice sa v jeseni neuskutočnilo, ale presunulo sa na apríl tohto roka. Počas
mesačných stretnutí si pripomíname jubileá našich
členov, tie okrúhlejšie aj malým vecným ocenením.
Drobné výdavky aj príjmy z našej spoločnej pokladne mala na starosti Anna Michalcová, ktorá predložila správu o hospodárení organizácie. Členky
revíznej komisie potvrdili správnosť hospodárenia.
Nakoniec bol predložený plán činnosti organizácie na rok 2018, ktorý sme spoločne prijali.
Nasledovalo blahoželanie oslávencom a diskusia.
Nebola to už ale diskusia k hlavnému bodu programu, ale na všetky možné témy.
ZO JDS Krajné

Návšteva múzea na Myjave

ČIPKÁRSKY WORKSHOP V KRAJNOM
V dňoch 3. – 4. februára 2018 Klub krajnianskej
čipky, Obec Krajné a Centrum tradičnej kultúry
v Myjave zrealizovalo v obci Krajné Čipkársky
workshop. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE. Zameraný bol na

sprostredkovanie poznatkov a praktických zručností
ohľadne paličkovania tylovej čipky čipkárkam z rôznych kútov Slovenska. Lektorkami workshopu boli
Zuzana a Romana Galuszkové z Jablonce nad Nisou.
Cieľom podujatia bolo poskytnúť priestor pre výmenu
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skúseností a zručností vedúcich k podpore tylovej
čipky a zároveň k rozširovaniu komunity aktívnych
čipkárok ako jej významných tvorkýň a nositeliek.
Paličkovaná čipka Myjavskej pahorkatiny
je zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Zápisom tylovej čipky (ako jedinej spomedzi všetkých typov slovenských čipiek) bola odbornou i laickou verejnosťou uznaná jej vzácnosť a unikátnosť
v celoslovenskom meradle. Čipkársky workshop je
jednou z nosných aktivít zameraných na ochranu
a podporu tylovej čipky a jej tvorby, ktoré majú
viesť k jej všestrannému rozmachu a popularizácii.
Nakoľko sa prvý ročník stretol s veľmi pozitívnou
odozvou, plánujeme toto podujatie zrealizovať aj
budúci rok a prezentovať tylovú čipku pútavou
formou prístupnou širokej verejnosti.

V súvislosti s aktivitami Klubu krajnianskej
čipky vás týmto chceme poprosiť aj o spoluprácu:
v prípade, že máte krojové súčiastky s tylovou
čipkou, samostatné tylové čipky či pomôcky
na jej tvorbu (valce/baby, krosienka, paličky…)
i v poškodenom stave a bez ďalšieho využitia,
môžete sa obrátiť na náš klub (0908/733919,
krajnianskacipka@gmail.com). Vytvárame archív,
na základe ktorého jednotlivé čipky rekonštruujeme, prepaličkovávame a hľadáme pre ne ďalšie
uplatnenie. Snažíme sa tak o pozdvihnutie a zveľadenie tylovej čipky ako jedinečného fenoménu
ľudovoumeleckej zručnosti a tvorivosti, na ktorý
sme nesmierne hrdé!
Zuzana Bieliková
Klub krajnianskej čipky

MIKULÁŠ 2017
Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch,
anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh.
5. decembra podvečer sme v Krajnom už po
tretíkrát chceli privítať Mikuláša. Bez ohľadu na vek
nás pred požiarnu zbrojnicu priviedla zvedavosť, či
je všetko tak ako roky minulé a Mikuláš na nás nezabudol (predsa len, má už najlepšie roky za sebou).
Prišiel!
A tentokrát bol jeho príchod sprevádzaný
divadelným predstavením. Deviati anjeli deťom

a všetkým, ktorí ešte čaro tajomna v sebe živia,
pootvorili dvere do nebeskej dielne, kde prebiehajú
prípravy vianočných darov. Šili, plietli, piekli,
stružlikali, maľovali i priniesli vianočné stromčeky,
aby nám rozvoniavali v našich bytoch. A ten veľký
pred požiarnou zbrojnicou spolu s Mikulášom,
čertom a všetkými prítomnými rozsvietili. Detičky
spolu s anjelmi veľmi snaživo odpočítavali, no
Mikuláš sa cestou oneskoril (uviazol v záveji a to si
predstavte, že mu cestou čiapka spadla), no na našu
veľkú radosť predsa len sa stromčeka dotkol a ten
sa nádherne rozžiaril.
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Všetky detičky Mikuláš obdaroval sladkosťou
z veľkého vreca a z lásky pripravenými medovníkmi.
Pri vianočných piesňach sme si spoločne pochutnali na koláčikoch, horúcom čaji i varenom víne,
ktorý každoročne s radosťou pripravujú a rozdávajú usmievavé dámy (tieto zvyky nech sa dlho
zachovajú).
Opäť sme sa utvrdili, že v jednoduchosti je
krása, že úprimná radosť nemusí ísť iba zo srdiečok
najmenších a že sa tešíme na ich rozžiarené očká
a bojazlivý úsmev, ale i všetkých, ktorí prídu na
stretnutie pri vianočnom stromčeku v ďalšom roku.

VIANOČNÉ TRHY 2017
Čarovný čas Vianoc v nás prebudil myšlienku
usporiadať v Krajnom adventné víkendy. Pre
možnosti nás všetkých sme veľké plány nakoniec
upravili na jeden deň v období adventu.
V sobotu 16. 12. 2017 o 15. hodine v sále
požiarnej zbrojnice prebehol vianočný koncert
v podaní muzikantov – p. Jánoša, Gergela a Nošku
so speváckym sprievodom dievčat. Ich vystúpenie
ocenilo veľa prítomných divákov potleskom a touto
cestou sa im chceme poďakovať za možnosť vypočuť si krásne piesne.
Vonku sa zatiaľ za hudobného sprievodu koncertu stmievalo a povetrím sa niesla vôňa kapustnice
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a pečenej klobásy. O občerstvenie sa starali dobrovoľní hasiči a mohli sme si pochutnať na ich kuchárskom umení.
Predávať vo vianočne vyzdobených stánkoch
prejavili záujem domáci výrobcovia z rôznych oblastí: ručné výrobky v podobe šitých, háčkovaných
ozdôb a výrobkov z papiera, včelie produkty (najmä
po mede sa iba zaprášilo), kvetinové dekorácie,
výrobky z keramickej dielne, pletené košíky a veľa
krásnych ozdôb na stromček a do bytu, vianočné
oblátky a zázvorníky. Naše pozvanie prijali i dievčatá z Drahuškova a základnej školy s materskou
školou.
Okrem nákupu sme si mohli v stánkoch pochutnať na punči (pre veľkých i pre deti), varenom víne
a dievčatá z našej školy nám pripravili kapustníky
a škoricové hniezda (opäť nesklamali, objednávame
si ich i nabudúce). Prebiehala i ukážka pečenia

vianočných oblátok, ktorej sa ujali hlavne deti
a všetko, čo upiekli, stihli i spapať.
Malým trhovým námestím sa niesla veľmi príjemná vianočná atmosféra, čo nás potešilo a budeme
radi, ak sa v takom veľkom počte stretneme i v budúcom roku.

„DOSPELÁCKY MAŠKARNÝ PLES“ 2018
Za oknami smiech a tanec,
fašiangový harmatanec.
Berte masky, je tu bál,
fašiangový karneval…
Je dlhou tradíciou, že detičky si všade na
okolí i v našej škole užívajú každoročne karneval.
Premenia sa na obľúbené postavičky, so smiechom
si užívajú veselie.

Pre nás dospelých to už takou tradíciou nie je. Je
to veľká výzva zmeniť sa „na nepoznanie“. S touto
úlohou sa bravúrne popasovalo viacero nadšencov,
ktorí sa 2. 2. 2018 stretli v Požiarnej zbrojnici.
Každá maska bola iná (všetky rovnako krásne),
spoločný však bol úsmev na tvári všetkých zúčastnených. Program, výbornú hudbu a tombolu, ktorá
potešila každého, sme si užili do skoro ranných
hodín.

13

Zábava sa niesla v duchu priateľského stretnutia
milých ľudí, ktorí odchádzali s poznámkou, že sa
tešia znova o rok (nové masky už máme v hlavách).
Ďakujeme každému za dary do tomboly, za
prejav kreativity a príjemnú zábavu.

ŠKÔLKARI NA PLAVÁRNI
Keďže jedným z cieľov ŠKVP je aj rozvíjať
pohybové schopnosti a zručnosti detí ako súčasť
zdravého životného štýlu, rozhodli sme sa i v tomto
školskom roku zrealizovať predplavecký výcvik
5 – 6 ročných detí. Výcvik prebiehal od 4.októbra

2017 do 2.novembra 2017 v plavárni v Myjave
pod vedení profesionálneho trénera plávania
Bc. Branislava Kormaníka a plavčíčky Mgr. Jany
Gálikovej. Pedagogický dozor vykonávali p. uč
Vrábelová a Bučeková. Cieľom výcviku bolo priblížiť
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deťom vodné prostredie formou rôznych hier a cvičení, naučiť ich pohybovať sa vo vodnom prostredí
bez zábran a strachu, rozvinúť u detí základné
plavecké zručnosti.
Počas 20 hodín sa deti oboznámili s vodou,
spoznali rôzne plavecké pomôcky, učili sa zvládať
základné plavecké zručnosti, učili sa základy plaveckého štýlu kraul. Na výcvik bolo prihlásených
16 detí, ukončilo ho 12 detí. Aj tie deti, ktoré zo
začiatku prejavili strach a obavu z vody, dokázali
svoj strach prekonať, čo ukázali pri potápaní,
skákaní do vody z mostíka, počas plávania vo
veľkom bazéne a spúšťaní sa na veľkej šmýkačke.
Posledný výcvikový deň boli deti odmenené za
odvahu a disciplinované správanie a to „mokrým
vysvedčením“ a sladkou odmenou. Deti sa rozlúčili
s trénerkou sľubom, že bazén budú navštevovať
naďalej pravidelne aj s rodičmi.
kolektív MŠ

PRIADKY V TUREJ LÚKE
„Slúžela som u Kadleca, neni tomu dávno,
chcela som sa naučiti, jak sa robí plátno…“
Aj naše deti sa chceli naučiť, ako sa robí plátno,
a preto dňa 18.10.2017 navštívili Gazdovský dvor

v Turej Lúke. Tu ich už čakali tety – priadky, aby
ich s týmto starodávnym remeslom oboznámili.
Deti sa dozvedeli, čo je to močidlo, lámka, potierka, hachla, kolovrátok, motovidlo, praslica, kúdeľ
i krosná. Pani Belanská – miestna priadka – deťom
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ukázala, ako sa pracuje na kolovrátku a deti si samy
vyskúšali priasť kúdeľ.
Dokonca skúsili tkať plátno na malých krosienkach. Deťom sa tkanie tak zapáčilo, že nechceli ani
prestať. Zaujali ich však piesne, ktoré im pritom
spievali, napr. „Močela, konope, močela“, „Slúžila
som u Kadleca“. V malej vykúrenej izbietke to ožilo
detským spevom a tancom. Potom nasledovalo
malé pohostenie v podobe chlebíka so slivkovým
lekvárom a bylinkovým čajom. No a to už prišiel
čas rozlúčiť sa a zaželať si príjemný zbytok dňa
a stretnutie pri ďalšej zaujímavej akcii.

kolektív MŠ

MIKULÁŠ 2017

I keď Mikuláš prichádza rok čo rok, deti ho
vždy vítajú s veľkou radosťou. Tento rok sme ho
privítali plní očakávania až 13. decembra 2017
v školskom klube Bzučo. Všetci sa pýtate prečo
tak neskoro? Dôvodov bolo veľa, ale hlavne predsa
preto, že Mikuláš chcel stretnúť čo najviac našich
detí. Mikuláš sa pohodlne usadil, aby si oddýchol po
dlhej ceste a deti mu túto chvíľku spríjemnili básničkami, pesničkami, tančekmi. Menšie deti sa predstavili ako anjelici, ktorí sa rozhodli pred Vianocami
nebo upratať. Tie väčšie deti nám vyrozprávali

príbeh o lenivom prasiatku, ktoré deťom ukázalo, že
vyhovárať a klamať sa nevypláca.
Program bol spestrený krásnymi tanečnými
choreografiami, pri ktorých sa roztancovali i unavené nohy nášho Mikuláša. Prítomní deti odmenili
krásnym potleskom, ale najväčšiu radosť mali zo
sladkej odmeny z rúk pravého Mikuláša.
Deti sa pekne poďakovali, s Mikulášom sa
odfotili a na rozlúčku sme mu zakývali a popriali
príjemnú cestu.
kolektív MŠ

VIANOCE V GAZDOVSKOM DVORE
Stromček, darčeky, svetielka, ligot, oblátky, vôňa
a chuť kapustnice, medovníkov a kapra, rodina,
pohoda, preplnené nákupné centrá… Poznáme to
všetci. To sú Vianoce dneška. A aké boli Vianoce
kedysi? Do atmosféry Vianoc dávno minulých vtiahli
deti z našej MŠ gazdiné Evka a Lívia z Gazdovského
dvora v Turej Lúke. V príjemne vyhriatej a tradične
zariadenej izbičke so stromčekom zaveseným nad
stolom čakalo deti pútavé rozprávanie o zvykoch

a tradíciách v predvianočnom a adventnom období.
Ľudia vtedy vykonávali magické rituály na očistenie
tela, ochranu majetku a prostredníctvom týchto
rituálov hľadali tiež odpovede na otázky týkajúce sa
budúcnosti. Spájali sa s menami Katarína, Ondrej,
Barbora, Mikuláš a Lucia. Deti si s pomocou gazdín
ozdobili tradičné medovníčky podľa vlastnej fantázie, z kocky cukru, kúska staniolu a šnúrky vyrobili
jednoduché ozdoby na vianočný stromček, ktoré
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zavesili na pripravený stromček. Pomohli pripraviť
tradične prestretý štedrovečerný stôl so všetkým, čo
tam nesmelo chýbať. Pri práci sa tiež dozvedeli, čo
symbolizujú jednotlivé predmety a veci charakteristické pre vianočné obdobie. Pri slávnostne prestretom stole sa naučili a spoločne si zaspievali koledu
Strunka, strunka.

Z Gazdovského dvora odchádzali deti plné
poznatkov a dojmov, nasiaknuté atmosférou
Vianoc, spomienkou na výbornú chuť bylinkového
čaju a s tradične špinavými ústami od slivkového
lekváru.
kolektív MŠ

KARNEVAL V ŠKÔLKE
Čas veselosti, zábav, plesov, karnevalov, zabíjačiek, hodovania, blahobytu… Také sú pravé fašiangy. A práve taký tradičný karneval zažili v piatok
pred Popolcovou stredou aj deti z našej materskej
školy. Prvá trieda škôlky sa v tento deň zmenila
na farebne vyzdobenú karnevalovú sálu, ktorú za

pár minút zaplnili rôzne zvieratká, princezné, víly,
kovboji, indiáni a iné postavičky zo známych obľúbených detských rozprávok.
Po predstavení a spoločnom fotení sa všetci
zabávali na hudbu zo známych detských piesní.
Šikovnosť a pohotovosť predviedli deti v metlovom
tanci. Počas krátkej prestávky sa deti občerstvili pripraveným čerstvým ovocím a zábava pokračovala
ďalej zábavnými súťažami s balónikmi a lentilkami.
V závere karnevalu deti v maskách vytvorili vláčik,
ktorým sa za zvukov piesne „Jede, jede, mašinka…“ odviezli na posledný piatkový fašiangový
obed do školskej jedálne.
kolektív MŠ
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BESEDA S POĽOVNÍČKOU

Zima je ročným obdobím, kedy sa viac ako inokedy staráme o zvieratá v lese. O tejto zaujímavej
a krásnej práci nám dňa 22.1.2018 prišla porozprávať poľovníčka Radka O. z Jablonky a priviedla
so sebou aj svojho krásneho poľovníckeho psíka
Oru. Teta Radka nám rozprávala, prečo sa rozhodla
venovať takejto záľube, čo je povinnosťou poľovníkov, ako sa starajú o zver a čím prikrmujú poľovníci
lesnú zver v zime. Priniesla deťom ukázať rôzne
trofeje, ako sú rožky, parohy aj kožušiny zo zvierat. Deti veľmi pekne odpovedali na rôzne otázky

a vedeli, že kožušinka patrila líške, pierka bažantovi
a malé rožky srnčekovi. Dozvedeli sme sa, že práve
vďaka starostlivosti o zvieratá môžu poľovníci v lese
poľovať, to je ich odmena. Fenka menom ORA po
celý čas pokojne oddychovala pri deťoch, aj napriek
tomu, že boli občas trocha hlučné. Predviedla im,
ako pekne reaguje na povely, hoci je len zviera.
Hodinka ubehla ako voda a aj napriek tomu, že
rozprávanie bolo zaujímavé a pútavé, museli sme sa
rozlúčiť.
kolektív MŠ

PO STOPÁCH MEDU

Sladký liek. Odkiaľ prišiel med. Aj takto by sa
dalo nazvať stretnutie detí z materskej školy so
včelárom pánom Ing. Trgalom, ktorý vedie v našej
školy „Včelársky krúžok“. Prostredníctvom krátkeho
dokumentárneho filmu priblížil deťom, ako a zásluhou koho vzniká med. Deti spoznali život včiel
v úľoch, ich pracovné zaradenie, spôsob vzniku
medu a rozličné včelie produkty a ich liečivý účinok

na náš organizmus. Taktiež deťom priblížil, ako sa
o včielky treba počas celého roka starať a zoznámil
ich aj s rôznymi pomôckami, ktoré potrebuje včelár
pri svojej práci. V závere zaujímavého putovania
po stopách medu mali deti možnosť ochutnať rôzne
druhy medu, ktoré nám ujo včelár priniesol.
kolektív MŠ
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ĎALŠÍ VYDARENÝ LYŽIARSKY KURZ (LVVK)
A ZIMNÁ ŠKOLA V PRÍRODE
Už dlhé roky organizuje naša škola pre žiakov
akcie, ktorých cieľom je naučiť deti aspoň základom
lyžovania. U tých žiakov, ktorí sú pohybovo zdatnejší a venujú sa lyžovaniu intenzívnejšie aj v súkromí,
snažíme sa zdokonaliť už naučené lyžiarske návyky
a pracujeme na zdokonaľovaní techniky. Pobyt
v zasneženej horskej krajine však nie je iba o lyžiarskom drile, ale je to i o čase strávenom mimo školy,
mimo domova, v kolektíve ľudí, ktorí trávia čas
v príjemnom prostredí, uvoľnenej atmosfére, kde
sú síce deti povinné dodržiavať základné pravidlá
slušného správania a disciplíny, ale nikto nie je
„uviazaný na reťazi so sklopenými ušami“.
Zasnežovacia technika, ktorú majú v súčasnosti
už aj vo väčšine menších lyžiarskych stredísk k dispozícii, umožňuje, že aj napriek posledným veľmi
„rozpačitým“ zimám s nedostatkom prírodného
snehu máme možnosť lyžovať, aj keď „iba“ na
umelom technickom snehu.
Inak tomu nebolo ani tento rok a do poslednej chvíle sme si neboli istí, či budeme v našom
obľúbenom stredisku Športcentrum Oščadnica na
Kysuciach vôbec lyžovať.
Penzión Gájuz sa nachádza v strede obce
Oščadnica, niekoľko metrov od hlavnej cesty a je
súčasťou Športcentra Oščadnica. Kapacita penziónu
vyhovuje požiadavkám na ubytovanie jedného

kurzu. Treba povedať, že zariadenie a vybavenie
penziónu je nadštandardné vzhľadom na to, že sa
jedná o pomerne nový objekt. 2, 3 a 4-posteľové
izby sú vybavené vlastným sociálnym zariadením,
televízorom a podlahovým kúrením. Každá izba má
svoj balkón, na ktorý mali naši žiaci z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup.
Stravovanie prebiehalo v reštrurácii, ktorá je
súčasťou penziónu. Raňajky, obedy a večere boli
prispôsobené deťom a bolo možné požiadať o tzv.
dupľu. Počas dňa bol vždy vo vestibule a na terase
pripravený teplý čaj a desiata v podobe chlebíčkov,
rožkov s nátierkou a nakrájané ovocie. Po poobedňajšom výcviku, asi dve hodiny pred večerou mali
deti k dispozícii olovrant.
Súkromný dopravca p. Ján Kolárik zabezpečil
moderný pohodlný autobus s dostatkom priestoru
a bezpečnostnými pásmi. Doprava bola bezpečná
a plynulá. Pán šofér bol priateľský a ústretový a ochotne pomáhal pri nakladaní výstroja
a batožiny.
Tento rok nám vyšiel termín lyžiarskeho kurzu
a zimnej školy v prírode v čase týždeň po vianočných prázdninách v prvej polovici januára, od 14.
do 19. 1. Teda o mesiac skôr, ako to bolo v minulom školskom roku. Tohtoročná zima na rozdiel
od minuloročnej opäť svojím priebehom zapadla
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do šedého charakteru posledných teplých zím, čo
sa samozrejme prejavilo na horších podmienkach
na lyžovanie nielen v Oščadnici, ale aj v iných
regiónoch Slovenska. Hneď prvý deň po príchode
do Oščadnice a ubytovaní v penzióne, sme žiakov
rozdelili do 4 skupín podľa výkonnosti. Takže na
druhý deň sme mohli hneď začať s výcvikom napriek
tomu, že chýbal prírodný sneh a z dôvodu nepriaznivých teplôt bol prevádzkovateľ strediska schopný
zasnežiť iba necelú polovicu lyžiarskeho svahu.
Tak ako sme mali zaužívané po minulé roky, aj
tento rok sme si rozdelili žiakov podľa výkonnosti
nasledovne: Začiatočníkov mal na starosti p. riaditeľ
Mgr. Milan Medveď. Títo žiaci pod vedením p. riad.

skúšali prvé nesmelé pohyby na lyžiach. V závere
kurzu však všetci zvládli jednoduchšie oblúky a všetci žiaci okrem jednej výnimky dokázali vyjsť veľkým
vlekom na hornú stanicu zjazdovky a tú zlyžovať. Tí
žiaci, ktorí mali začiatky už dávno za sebou, rozvíjali
svoje lyžiarske zručnosti v 3. družstve tentoraz pod
vedením p. zástupkyne Mgr. Janky Domiňákovej.
Tí žiaci, ktorí ovládali lyžiarske zručnosti veľmi
dobre, spoľahlivo jazdili na vleku i na zjazdovke, boli
zaradení do 2. družstva a pod vedením nováčika na
našich lyžiarskych kurzoch – p. učiteľky Mgr. Danky
Pagáčovej, ktorá z organizačných dôvodov zastupovala na kurze p. učiteľku Danku Sasákovú, ďalej cibrili svoje lyžiarske schopnosti. Najskúsenejší lyžiari
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jazdiaci pod vedením p. učiteľa Mgr. Jána Figuru sa
snažili naučiť sa a zdokonaľovať krátke a karvingové
oblúky. Pri výcviku nám výdatne pomáhala aj naša
„dvorná“ doktorka MUDr. Janka Gellenová, ktorá
okrem toho, že je lekárkou, je aj výbornou lyžiarkou. Tento rok, tak isto ako v minulom roku, sme
využili voľný čas medzi raňajkami a obedom v deň
odchodu, takže sme lyžovali za pekného počasia
a na najkvalitnejšom teréne z celého týždňa aj v piatok doobeda. Oddychový poldeň sme absolvovali
na rozdiel od uplynulých ročníkov v stredu doobeda
z prevádzkových dôvodov v stredisku – výpadok
elektrickej energie. Tento čas sme venovali vychádzke do obce Oščadnica a na neďalekú kalváriu.
Na záver treba povedať, že všetci žiaci, aj tí úplní

začiatočníci, lyžovali a čo je veľmi dôležité, lyžiarsky
kurz sa zaobišiel bez zranení.
V čase voľna sa žiaci venovali rôznym aktivitám
na izbách. V spoločenskej miestnosti v suteréne
hrali biliard, stolný tenis či stolový futbal a jeden deň
vo večerných hodinách navštívili žiaci, ktorí prejavili
záujem, bazén. Každý deň po večeri sa konal denný
rozkaz, na ktorom bol vyhodnotený výcvikový deň.
Pred večierkou mali žiaci zase možnosť venovať sa
rôznym voľnočasovým aktivitám. Na záver konštatujem, že LVVK splnil svoj účel i napriek tomu, že
sme lyžovali každý deň s obmedzenými snehovými
podmienkami a hodnotím ho ako veľmi vydarený.
Mgr. Ján Figura

Z PRAŠNÍKA
Š Í
DO KRAJNÉHO
É

Občianske združenie Deti z Prašníka a Turistické
združenie Hora v minulom roku vytvorili náučný
chodník okolo Prašníka. Dostal som pozvánku na
jeho otvorenie, avšak v tom čase som bol odcestovaný. Ale keďže to je lokalita veľmi zaujímavá
a v našom blízkom okolí, zaumienil som si, že ju čo
najskôr so školskými turistami prebádame.
Každoročne pred Vianocami si robíme rozlúčkovú turistiku s ubúdajúcim rokom. Nebolo tomu inak
ani teraz a voľba padla na Prašník. V sobotu ráno
sme sa autobusom presunuli pred Obecný úrad
v Prašníku, kde začína náučný chodník. Nad obcou
sme vošli do vlhkého a blatistého lesa a vyšli sme
z neho až po desiatich kilometroch. Počas nich sme
však mali veľa všakovakých zážitkov a pohľadov.
Prechádzali sme popod vetrom zlomené mohutné kmene stromov, okolo bahnoviska diviakov,
v obore sme videli veľkú čriedu muflónov, na Peci

sme si všimli v korune stromu koalu Samka od
Borovských. Cez Čerenec sme vystúpali až na Tlstú
horu, okolo telefónneho vykrývača a obory sme
sa dostali na okraj lesa, kde sme si zistili, že sme
tentoraz trafili až na Malú Pec. Odtiaľ bol veľmi pekný výhľad do údolia Váhu, na protiľahlý Považský
Inovec, Vrbové, Piešťany a ostatné vážske obce.
Prezreli sme si tu zaujímavú skalnú bránu, odfotili
sa a pokračovali v ceste. Pred nami bol ďalší cieľ
a tým bol najvyšší bod trasy – Veľká Pec a jaskyňa
pod ňou, ktorá meria asi 15 metrov a je zároveň aj
archeologickou lokalitou. Potom sme už pokračovali iba dolu kopcom až po hrob mladého baróna,
majiteľa panstva, ktorý je na malej, vyčistenej
a upravenej vyvýšenine uprostred lesa. Okruh sme
ukončili v Prašníku, kde sme sa zatočili smerom
do Krajného. Okolo nie príliš malebnej osady sme
pokračovali do Boorov a do Zbehov. Pozorovali
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sme zaspávajúce zimné lúky v miestach, kde sme
ešte nikdy neboli a v diaľke za nami sme videli
Tlstú horu, v lokalite ktorej sme prešli nenáročným

okruhom asi 10 kilometrov. Nesmiem zabudnúť,
že smerom na západ sa týčila Klenová a vŕšky nad
Košariskami, kam budeme smerovať nabudúce.
V Zbehoch sme našli opustenú autobusovú zastávku
no a tuná niektorí slabší jedinci chceli počkať na
autobusový spoj. Ten ale šiel až v pondelok skoro
ráno, tak si to rozmysleli. Až na jednu výnimku,
ktorá si zavolala na pomoc babku s autom. To sa
nám stalo po prvýkrát. Po chvíli sme prechádzali
cez osadu Prehôrka, okolo starej opravenej málotriednej školy, cez Bukovinu sme sa dostali na okraj
lesa, odkiaľ sa nám naskytol preparádny pohľad na
našu obec v doline. Po ceste rozprávkovým lesom
popri potoku sme prešli cez ihrisko až na autobusovú stanicu v centre obce. Tu sme ukončili cestu
po 18 kilometroch na vianočných trhoch, kde sme
si dali kapustníky, horúci punč, čaj, med a rôzne
iné pochutiny a potešili sa peknými a nápaditými
výrobkami šikovných rúk. Pochváliť by som chcel
novú najmladšiu turistku Amy, prváčku, ktorá
zvládla túru bez ponosovania a so stálym spokojným úsmevom. Verím, že sa stane stálou účastníčkou našich vychádzok.
Milan Medveď
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KARNEVAL
Karnevalový deň pripadol tento rok na štvrtok,
1. februára 2018. Po vyučovaní sa žiaci zmenili
na kovbojov, indiánov, robotov, princezné, popolušky, kuchárov, supermanov, anjelov, víly, ninja
korytnačky a mnoho ďalších fantastických bytostí.
Za najzaujímavejšiu masku porota vybrala DETI
V BALÓNE (Dianka a Marek Ďurišoví). Popoludnie
plné súťaží, hier a tanca si deti užívali pri dobrej
hudbe. Prišli si na svoje aj v karnevalovom bufete,
kde objavili mnoho zaujímavých dobrôt.
Oľga Zemanová

HRAVÉ LETO V KRAJNOM 2018
17. – 18. AUGUSTA 2018

Pozývame Vás na tretí ročník premietania pod
holým nebom.
Program bude aktualizovaný v priebehu leta a to
z dôvodu, že premietanie je realizované na premietači blu-ray. Preto čakáme „do poslednej chvíle“,
ktorý film alebo rozprávka budú uvoľnené v tomto
období na verejné projekcie (filmové novinky sú po

uvedení na trh premietané určitú dobu iba v „digitálnom kine“).
Program bude, tak ako po minulé roky, pozostávať z piatkového večerného premietania rozprávky,
sobotňajšieho kultúrneho poobedia a večerného
premietania filmu.
Tešíme sa na spoločne strávené chvíle.
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HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu a DSO jar 2018
Krajné obec – zastávka pri ZŠ
14. 03. 18
- požiarna zbrojnica
- horný koniec pri zbrode
U Vankov

20. 03. 18

Matejovec – pri Piešťanských
Matejovec – križovatka k Chalupám
Matejovec – pri Juhásikovi
D. Mera – U Tomkov

21. 03. 18

27. 03. 18

Vydarená Dolina – autobusová zastávka
Jeruzalem
Konkušova Dolina – autobusová zastávka
Komárno – Ličkoví

28. 03. 18

03. 04. 18

U Januškov – autobusová zastávka
Podvrch – pri obecnej studni
Kahúnova Dolina (i pre osadu Osikovce)
Tabán

04. 04. 18

10. 04. 18

Svinová – pri autobusovej zastávke
Prehôrka – križovatka
Zbehy – pod obchodom
Hodovec

11. 04. 18

17. 04. 18

Žadovica – autobusová zastávka
Luskovica – križovatka nad transformátorom
Žadovica – záhrad. osada – ľavá strana pri Drahuškove (i pre pravú stranu ZO)
Tŕnie

18. 04. 18

24. 04. 18

U Stanov – otoč (i pre osadu Sychrov)
Podrienie – pri autobusovej zástavke
Mitalovec
U Drobných

25. 04. 18

01. 05. 18

U Ferancov (i pre osadu Bukovina)
Dobrá Mer – pri Genšiniakových
U Mozolákov (i pre osadu Vápenky)
Nebojsa

02. 05. 18

08. 05. 18

Striedavé umiestnenie kontajnerov v jednotlivých vývozoch: Komárno (Ličkovci) alebo u Marušícov (pri moste), Dobrá Mer (pri Kavických alebo pri Genšiniakových),
Žadovica (ľavá alebo pravá strana pod osadou), U Ferancov alebo Bukovina, Kahúnova Dolina alebo Osikovce.
Kontajnery sú určené pre zber drobného stavebného odpadu, veľkoobjemového odpadu z domácností, textilu odložiteľného v boxoch k zberu
textilu určených, nábytku a hračiek a iných druhov odpadov, ktoré nemožno separovať.
Do kontajnerov je zakázané ukladať : kompostovateľný biologický odpad lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený k separovaniu (železné
a neželezné kovy, papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly), nebezpečný odpad, batérie, pneumatiky, elektrický odpad, oleje, znečistené obaly, farby, polystyrén).
Zberu separovateľných zložiek (plasty, sklo, papier, tetrapak, železné a neželezné kovy) sú venované termíny uvedené v Kalendári zvozu odpadu).
Obec si vyhradzuje právo zmeny z titulu porušovania VZN o nakladaní s odpadmi ako i z titulu zmeny v čase poskytovania dodávateľských služieb !
Krajné, február 2018

UPOZORNENIE PRE OBČANOV,
KTORÍ MAJÚ
PRIHRADENÉ POZEMKY
VO VLASTNÍCTVE OBCE
Na základe prijatého uznesenia
č. 6/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 11. 1. 2018 v znení: OZ
schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve
obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia §
9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
„Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri
prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne:
1. v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú
predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena
platí na schválené predaje v roku 2018.
2. od 1. 1. 2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2.

Nová cena je určená na základe znaleckého
posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na
celé euro nahor.
Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí
majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam
pozemky vo vlastníctve obce (tzn. tie, ktoré
sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve
občana) si môžu v roku 2018 odkúpiť ich
do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2,
od 1. 1. 2019 budú tieto pozemky obcou
predávané za sumu 8,-€/m2.
Bližšie informácie o potrebných dokladoch
k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov
budú prijímané na prerokovanie obecným
zastupiteľstvom do 5. 9. 2018.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
KA
A
Juraj Sivák
Lívia Londáková
Zuzana Bukovčanová
Lenka Pilátová

ROZLÚČILI SME SA
Dušan Konečník
Zdena Balážová
Ľudmila Cibulková
Judita Saková

Vilma Halašová
Anna Minarechová
Alžbeta Málková

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2018 bude 31. mája
2018, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2018 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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