roðník 20.
ðíslo 2/2014
zadarmo
Obec Krajné

IïO: 00311715

Júl 2014

Peter Kaminský
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UZNESENIE ï. 2/2014 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEąSTVA V KRAJNOM, ZO DċA 6. 3. 2014.
Obecné zastupiteĆstvo po prerokovaní:
A) SchvaĆuje
1. program Obecného zastupiteĆstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateĆov
zápisnice
3. podpísanie novej nájomnej zmluvy na výkon
práva poĆovníctva na pozemkoch vo vlastníctve obce Krajné, PoĆovníckemu združeniu
DrieČovica Krajné
4. odmenu kontrolórke obce za II. polrok 2013 vo
výške 70,- €
5. zostavenie rozpoðtu obce bez programovej
štruktúry
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho
zasadnutia, informácie Ing. Galiovského,
p. Hudecovej a Mgr. Medveýa

2. Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej úðtovnej závierky k 31. 12. 2012
3. informácie spracovateĆov ÚPD-O Krajné
Ing. arch. Krušinského a Ing. arch. Bogyovej
4. informácie starostu obce
C) Prekladá
1. predaj ðasti obecného pozemku
p. ð. 13462/100 odðleneného podĆa GP
ð. 33165041 – 279/98 z 29. 6. 1998, na základe ktorého bola odðlenená p. ð. 13462/172
vo výmere 600 m2 – orná pôda – vo vlastníctve
obce Krajné v celosti v prospech Mgr. Mariána
Halaša, bytom Krajné 480, z dôvodu nevyjasnených skutoðností ohĆadne zápisu do katastra
nehnuteĆností
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIE ï. 3/2014 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEąSTVA V KRAJNOM, ZO DċA 12. 6. 2014
A) SchvaĆuje
1. program Obecného zastupiteĆstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateĆov
zápisnice
3. Závereðný úðet obce a celoroðné hospodárenie
za rok 2013 bez výhrad a zároveČ schvaĆuje,
aby bol prebytok hospodárenia za rok 2013
zdrojom rezervného fondu vo výške 1 300,50 €.
SchvaĆuje použitie finanðných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 4 500,- € na splátku
úhrady bežných výdavkov, ktoré nie sú rozpoðtované a kryté prijímami bežného rozpoðtu
podĆa zákona ð. 583/2004 Z. z. o rozpoðtových
pravidlách územnej samosprávy § 10 ods. 9.
4. Plán práce kontrolórky na II. polrok 2014
5. odmenu kontrolórke obce za I. polrok 2014 vo
výške 70,- €
6. jeden volebný obvod pre komunálne voĆby
2014 pre obec Krajné pre voĆbu poslancov
a starostu obce
7. poðet 9 poslancov na celé volebné obdobie
2014 – 2018 pre obec Krajné
8. úväzok funkcie starostu obce na funkðné obdobie 2014 – 2018 v plnom rozsahu 100 %

9. poskytnutie dotácie podĆa VZN ð. 1/2005
o poskytnutí dotácií z rozpoðtu obce Krajné
a v zmysle § 51 zákona ð. 40/1964 Zb.
Obðianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov v nadväznosti na ustanovenia § 7
zákona ð. 583/2004 Z. z. o rozpoðtových
pravidlách územnej samosprávy o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre CVï na základe ich žiadosti
nasledovne: CVï Stará Turá, M. R. Štefánika
355, Stará Turá na 1 dieĘa, Cirkevné centrum
voĆného ðasu Myjava – Brestovec na 7 detí –
z toho dve navštevujú i CVï Myjava, takže na
tieto dve deti sa bude dotácia deliĘ na polovicu,
CVï v Myjave žiada dotáciu na tri deti, suma
na jedno dieĘa je pre všetky CVï 60,51 €.
Dotácia bude poskytnutá na základe Zmluvy
o poskytnutí dotácie z rozpoðtu obce Krajné,
až po súhlase rodiða, ktorým potvrdí, že jeho
dieĘa navštevuje záujmové vzdelávanie. Ak dieĘa
navštevuje viacero centier, finanðné prostriedky
budú rozdelené v pomernej ðasti.
10. dotáciu na záujmové ðinnosti detí obce Krajné.
Finanðné prostriedky budú prerozdelené
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nasledovne: výška 5 % ðo sa rovná spoluúðasti
na projekte Modernizácia rekreaðno oddychových zón a zostatok sa prerozdelí medzi
záujmové organizácie podĆa zoznamu detí a ZŠ
s MŠ podĆa schváleného kĆúða.
11. predaj ðasti pozemku p. ð. 13462/100
odðleneného geometrickým plánom GP
ð. 33165041 – 279/98 z 29. 6. 1998,
na základe ktorého bola odðlenená p. ð.
13462/172 vo výmere 600 m2 – orná pôda –
vo vlastníctve obce Krajné v celosti v prospech
Mgr. Mariána Halaša, bytom Krajné. Uvedený
pozemok sa odpredáva za cenu stanovenú
OZ vo výške 1,85 €/m2. Jedná sa o prevod
v súlade so zákonom ð. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – § 9a
ods. 8 písm. b). Pozemok je prídomová záhrada. Všetky náklady a správne poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci. Kupujúci nie je
v obci blízkou osobou osôb uvedených v § 9a
ods. 6 písm. a – f) zákona 138/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Zámer predaĘ
ðasĘ parcely ð. 13462/100 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a webovej stránke obce,
zmluvu vyhotoví žiadateĆ osobne, na vlastné
riziko.
12. výšku nájomného pre PZ DrieČovica Krajné za
poĆovnícke pozemky vo výške 0,50 €/ha za rok
a to za 605 ha v sume spolu 302,50 €/rok
13. predaj ðasti p. ð. 12681 vo vlastníctve obce
Krajné v celosti. Predmetom prevodu je diel 1
vo výmere 39 m2, ktorý vytvára novovytvorenú
parcelu ð. 12681/2 a je odðlenený geometrickým plánom ð. 43580718-S-Gs-F – 188/2014
od p. ð. 12681 vo výmere 1427 m2 orná pôda
– stav podĆa registra „E“, vedená v registri „C“
ako zastavaná plocha v prospech kupujúceho
Ivana Sedláka, trvale bytom Krajné. Uvedený

pozemok sa odpredáva za cenu stanovenú OZ
vo výške 1,85 €/m2. Jedná sa o prevod v súlade so zákonom ð. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov – § 9a ods. 8
písm. b). Pozemok je priĆahlý k rodinnému
domu s. ð. – vo vlastníctve kupujúceho Ivana
Sedláka. Všetky náklady a správne poplatky
spojené s prevodom hradí kupujúci, zmluvu
vyhotoví právnik obce. Kupujúci nie je v obci
blízkou osobou osôb uvedených v § 9a ods. 6
písm. a – f) zákona 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zámer predaĘ ðasĘ parcely
ð. 12681 bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce.
14. VZN ð.1/2014 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov
15. prijatie Municipálneho úveru – Eurofondy
(MÚE) na realizáciu projektu „Modernizácia
rekreaðno oddychových zón“ vo výške
70 000,- Eur z Prima banka Slovensko, a. s.
so sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina,
Slovenská republika, IïO: 31 575 951, Iï
DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka ðíslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve
16. vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za úðelom zabezpeðenia pohĆadávky banky z Municipálneho úveru – Eurofondy (MÚE)
17. zámer predaĘ ðasĘ pozemku p. ð. 12681 v k. ú.
Krajné p. Anne Minárikovej, Bratislava
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho
zasadnutia, informácie Ing. Galiovského,
p. Hudecovej
2. obsah žiadosti Mgr. Mgr. Bc. Dušana
Kadleðíka, Bratislava zo dČa 2. 5. 2014
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a odmieta zaviazaĘ starostu obce Krajné konaĘ
v predmetnej veci v zmysle podanej žiadosti
3. stanovisko hlavného kontrolóra k Závereðnému
úðtu obce za rok 2013
4. rozbor rozpoðtového hospodárenia obce za rok
2013
5. Zhodnotenie kontrolnej ðinnosti za rok 2013
6. informácie starostu obce
C) Poveruje
1. obecný úrad, aby zabezpeðil po organizaðnej,
právnej a ekonomickej stránke predaj majetku – ðasti obecného pozemku parcela EKN
ð. 13462/172 – vo výmere 600 m2 – vedená
ako orná pôda za cenu 1,85 €/m2 p. Mariánovi
Halašovi, Krajné
2. starostu obce, aby s kupujúcim uzatvoril kúpnu
zmluvu a aby zabezpeðil zverejnenie kúpnej
zmluvy
3. obecný úrad, aby zabezpeðil po organizaðnej, právnej a ekonomickej stránke
predaj majetku – ðasti obecného pozemku parcela EKN ð. 12681 podĆa GP ð.
43580718-S-Gs-188/2014 zo dČa 18. 5.
2014 – vo výmere 39 m2 – vedená ako zastavaná plocha v registri „C“ za cenu 1,85 €/m2
p. Ivanovi Sedlákovi, Krajné
4. starostu obce, aby s kupujúcim uzatvoril kúpnu
zmluvu a aby zabezpeðil zverejnenie kúpnej
zmluvy
5. starostu obce zabezpeðiĘ zverejnenie zámeru
predaĘ ðasĘ pozemku p. ð. 12681 v k. ú. Krajné
na webovej stránke obce podĆa § 9a ods. 2 zákona ð. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

D) Ruší
1. plat starostu, urðeného na zasadnutí OZ dČa
13. 6. 2013 ð. 2/2013 ðasĘ H bod 1)
E) Urðuje
1. mesaðný plat starostu obce v súlade § 11 ods.4
písm. i) zákona ð. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podĆa
zákona NR SR ð. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest, ktorá ustanovuje
minimálnu výšku mesaðného platu starostov
zodpovedajúcu poðtu obyvateĆov obce alebo
mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt.
Starostovi patrí plat, ktorý je súðinom priemernej mesaðnej mzdy v národnom hospodárstve
vyðíslenej na základe údajov Štatistického úradu
SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá
ðiní 824,- € a násobku podĆa § 4 ods.1, ktorý
pre obec Krajné je 1,98, ðo ðiní základný plat
1 632,- €. Obecné zastupiteĆstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiĘ až o 70 %. PodĆa § 3
ods. 2 plat sa zaokrúhĆuje na celé euro nahor.
Poslanci OZ priznali starostovi obce zvýšenie
platu o 40 %, ðo ðiní 653,- €. Plat starostu
pozostáva z 1 632,- € – základný plat + 653- €
zvýšenie platu odsúhlasené obecným zastupiteĆstvom, suma celkom plat starostu 2 285,- €, na
základe § 4 ods. 2 zákona ð. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

AKO SME VOLILI VO VOąBÁCH DO
EURÓPSKEHO PARLAMENTU DċA 24. MÁJA 2014
DČa 24. mája 2014 sa konali voĆby do
Európskeho parlamentu. V obci Krajné boli vytvorené 2 okrsky – okrsok ð. 1 volebná miestnosĘ
zasadaðka Obecného úradu v Krajnom a okrsok ð.
2 volebná miestnosĘ Hasiðská zbrojnica Matejovec.
Z celkového poðtu 1330 voliðov bolo voliĘ
v Krajnom 97 voliðov a v Matejovci 44 voliðov. Vo
voĆbách do Európskeho parlamentu sa mohlo voliĘ
i na voliðský preukaz v ktoromkoĆvek volebnom
okrsku na Slovensku. Ako hlasovali naši obðania
vidieĘ v nasledujúcich tabuĆkách.
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Okrsky – volebné miestnosti
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
Počet odovzdaných obálok
Počet platných odovzdaných hlasov spolu

Krajné
998

Matejovec
332

97
97
94

44
44
43

Poðet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12
č. 13
č. 14
č. 15
č. 16
č. 17

NOVA, Konzervatívni demokrati Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
Kresťanskodemokratické hnutie
SMER – sociálna demokracia
Slovenská ľudová strana
Národ a Spravodlivosť – naša strana
Magnificat Slovakia
DEMOKRATICKÁ OBČIANSKA STRANA
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
Kereszténydemokrata Szovetség
Strana TIP
Ľudová strana Naše Slovensko
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
NOVÝ PARLAMENT
MOST – HÍD
Kresťanská SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
Strana demokratického Slovenska
Strana zelených

6

6

1
29
0
0
0
0
0
0

1
8
0
1
0
0
0
0
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0
0
0
2
0
3
0

2
0
1
0
0
1
5
0

č. 18
č. 19
č. 20
č. 21
č. 22
č. 23
č. 24
č. 25
č. 26
č. 27

VZDOR – strana práce
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
Sloboda a Solidarita
Strana moderného Slovenska
Komunistická strana Slovenska
ÚSVIT
Strana občianskej ľavice
Slovenská národná strana
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
č. 28 PRIAMA DEMOKRACIA, Kresťanská ľudová strana
č. 29 Strana maďarskej komunity – Magyar Kozosség Pártja

2
5
3
8
1
0
0
0
4
22

4
2
0
3
0
0
2
0
3
4

1
0

0
0

ÚðasĘ na voĆbách do Európskeho parlamentu
bola v Krajnom 9,72 % a v Matejovci 13,25 %.
üakujeme ðlenom okrskových volebných komisií
a obyvateĆom našej obce za pokojný a plynulý priebeh volieb.

MÓRIC BEċOVSKÝ V KRAJNOM
Od decembra 2012 na „doskách ktoré znamenajú svet“, v blízkom i vzdialenom okolí vystupuje
pre nás historicky známa postava, Móric BeČovský,
kráĆ Madagaskaru. Po roku od premiéry hry o živote BeČovského s názvom Sprisahanie, v podaní
ochotníckeho divadla, „Divadelného spolku Dyvallo
Spod Šikmej Veže Vrbové“ vo Vrbovom, mohli naši
obðania 8. marca 2014 sledovaĘ príbeh o uväznení
BeČovského na Kamðatke. Viac nájdete na stránke
obce.
Ivan Gálik

KRÁąOVNÁ KOPANÍC V MATEJOVCI
Po dvoch rokoch pripravil DHZ Matejovec
a ZDPOM II. roðník koštovky páleného – KráĆovná
kopaníc. Po prvých skúsenostiach z organizovania
podujatia v roku 2012 a priaznivých ohlasoch,

bola teraz väðšia úðasĘ vystavovateĆov, ale najmä
návštevníkov. Degustácia sa uskutoðnila 21. marca
2014 pod vedením prof. Ing. Júliusa Forsthoffera,
PhD, za úðasti 55 degustátorov, ktorí hodnotili 814
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vzoriek destilátov. V katalógu je uvedených 749 vzoriek zo Slovenska, 62
z ïeskej republiky, 2 zo Srbska
a 1 z Nemecka. Na základe výsledkov degustácie bol vytlaðený
katalóg s vyhodnotením siedmych odrôd ovocných destilátov. Šampiónom výstavy sa stala
vzorka Durandie Petra Vydareného
ého
s 50. bodmi, najvyššie dosiahnuté
é
hodnotenie. Pre širšiu verejnosĘ a záujem
záujemcov o ochutnávku kvalitných destilátov pripravili
organizátori koštovku na 5. apríla 2014 v popoludČajších hodinách. K dobrej pohode prispela aj
Ćudová hudba Muziðka. Vo veðerných hodinách

vyhlásil Ing. Milan Obuch odovzdávavyhlási
nie cien, ktorého sa ujali predseda
hasiðského zboru v Matejovci Ján
ha
Kubus
a starosta obce Krajné
K
Ing.
Vladislav Šuster. Väðšina
I
z ocenených pätnástich vystavovateĆov
bola prítomná, prevzali
v
diplomy
a upomienkové predmety
dip
pre víĘazov
odrôd, ktoré venovali
v
organizátori
a obec. Samozrejme po
organizá
odovzdaní cien,
cien ako to v Matejovci býva, dobrá zábava pokraðovala. Obrazovú reportáž z podujatia si môžete doplniĘ aj na stránke Matejovca. Viac
nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik

FOND MIKROPROJEKTę
SENIORI KRAJNÉHO V CHRLICIACH,
V RÁMCI PROJEKTU EUROFONDU
SPOLUFINANCOVANÉHO EURÓPSKOU ÚNIOU,
Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV
Štvrtá aktivita mikroprojektu cezhraniðnej spolupráce
„ïervený kohout nikdy nespí aneb Kdo je pĒipraven, není zaskoðen“ (CZ/FMP.10/0261), uskutoðnila sa v Mestskej ðasti
Brno Chrlice 1. 4. 2014. Aktivity „Formy terapie pro nevidomé v Chrlicích a historie Brna“, zúðastnilo sa 38 seniorov
z obce Krajné a družobnej organizácie JDS Hrachovište a dve
pracovníðky komunitného centra Drahuškovo. V Chrliciach
sa zapojilo do programu 10 seniorov z Chrlic a ešte organizaðný tým: Bc. Ivana Telecká, Mgr. Monika SklenáĒová,
projektová manažérka Ing. Danka Palkechová, Ing. Vladislav
Šuster, Bc. Pavol Macúch a Pavel Moravec. Z Krajného sme
odchádzali skoro ráno, ale poðasie na tento deČ už vyzeralo
sĆubne. Do Chrlic sme prišli podĆa plánovaného programu,
kde v „Centre sociálních služeb (predtým Ústav sociální péðe)
pro osoby se zrakovým postižením v BrnĂ – Chrlicích“ (CSS),
nás privítali naši dobrí priatelia z minulých stretnutí, zamestnanci CSS a klienti centra s uvítacím kultúrnym programom.
Po krátkom príhovore podstarostky Mgr. Moniky SklenáĒovej,
ktorá zhodnotila minulé aktivity tohto projektu, po pozdrave
hostiteĆov, starostu obce Krajné, Ing. Vladislavom Šusterom,
ktorý pripomenul osemroðné partnerstvo obcí, bolo vyslovené želanie na ýalšie pokraðovanie partnerstva, aj keý už bez

pomoci Eurofondov. Poslednou aktivitou tohto mikroprojektu je Memoriál Leopolda Šroma 3. a 4. mája v Chrliciach.
S predobedným programom nás oboznámil riaditeĆ CSS
Ing. Miloš Paleðek, predstavil úðinkujúcich spevákov v pripravenom muzikále Snehulienka v podaní seniorov a klientov
CSS v jeho réžii. Mnohí nevidiaci museli vedieĘ veĆmi dobre
nie len svoj text, ale celú hru. Obecenstvo ocenilo výkony
spevákov búrlivým aplauzom. Za nás, hostí, prispel do
kultúrneho programu svojou vlastnou poéziou Karol Kolník.
Potom sme si v skupinách pozreli prácu a terapie u klientov
CSS. Po obede sme odišli na exkurziu do Vily Tugendhat
v Brne. Po prehliadke vily sme sa odobrali na brnenský hrad
Špilberk, do jeho podzemných ðastí, Kasematy. Nakoniec
tu na nádvorí hradu, s blížiacim sa veðerom, po spoloðnom
fotografovaní, rozlúðili sme sa s našimi hostiteĆmi. Tak ako
v predošlých aktivitách dostal každý úðastník biely dáždnik
s logom projektu, nebolo ich treba tento deČ rozbaĆovaĘ. Ako
seniori organizovaní v JDS máme v pláne stretnúĘ sa so seniormi KD Brno – Chrlice ešte 26. júna, možno že dáždniky
prídu vhod, hoci zatiaĆ nám poðasie na stretnutiach prialo.
Viac nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik

7

FOND MIKROPROJEKTę
HASIïI DHZ KRAJNÉ V CHRLICIACH, V RÁMCI
PROJEKTU SPOLUFINANCOVANÉHO EURÓPSKOU
ÚNIOU, Z PROSTRIEDKOV FONDU MIKROPROJEKTOV

Na pozvanie bratov hasiðov Mestskej ðasti BrnoChrlice, zúðastnili sme sa v sobotu 3. 5. 2014
a v nedeĆu 4. 5. 2014 na dvojdČovej akcii, v rámci
cezhraniðného projektu (CZ/FMP.10/0261) pod
názvom „ïervený kohout nikdy nespí aneb Kdo
je pĒipraven není zaskoðen“. Našu cezhraniðnú
spoluprácu naštartoval predchádzajúci starosta
Chrlic Ing. Vladimír Kuðera a terajší starosta obce
Krajné Ing. Vladislav Šuster. Pri príležitosti družobného stretnutia obcí Krajné a Chrlice v roku 2006
bolo partnerstvo oficiálne zmluvne deklarované.
V minulom roku sa zaðal uskutoðČovaĘ zmienený
projekt, ale už pod vedením starostky Bc. Ivany
Teleckej a zástupkyne starostky Mgr. Moniky
SklenáĒovej, nultým roðníkom memoriálu Jána
Dlhého v Krajnom a potom pokraðoval stretnutiami
priaznivcov folklóru na Burðiakových slávnostiach
v Chrliciach. V tomto roku sa uskutoðnilo stretnutie základných organizácií dôchodcov Krajného
a Chrlíc. Vyvrcholením celého projektu bol sobotČajší Memoriál Leopolda Šroma v Chrliciach. Bol
to už 11. roðník, kde hasiði preukazovali rýchlosĘ,
zodpovednosĘ a pripravenosĘ v hasiðskej službe.
Celkovo sa tohto zápolenia zúðastnilo 12 družstiev.
Postavili sme dve družstva, ale i napriek tomu,
že boli mierne pozmenené pravidlá oproti minulosti, naše družstvá obsadili stred poĆa súĘažiacich
a umiestnili sa na 5. a 6. mieste. Divácku kulisu
tvorili domáci priaznivci hasiðského športu a rodinní
príslušníci našich hasiðov. Po vyhodnotení súĘaže

sme sa ubytovali a veðer sme strávili v družnej
zábave s prispením zmiešaného hudobného doprovodu. V nedeĆu po raČajkách sme absolvovali
exkurziu v hasiðskej stanici ð. 5 na výstavišti BVV.
Po privítaní nám ukázali všetko vybavenie a bol
nám vysvetlený systém spolupráce s JSDH Chrlice.
Po tejto exkurzii sme navštívili múzeum hasiðskej
a banskej techniky v Oslavanoch, kde sme videli prvopoðiatky „hasiðiny“. Po návrate sme ešte
zastihli prebiehajúcu súĘaž detí a dorastu, obdobnej súĘaži našej hry PlameČ. O 14. hodine sme sa
rozlúðili s bratmi hasiðmi, ktorých sme pozvali na
120. výroðie založenia zboru, ktoré sa uskutoðní
12.7.2014. Záverom je treba ðo najsrdeðnejšie poýakovaĘ všetkým bratom hasiðom Chrlic za starostlivosĘ a možnosĘ navštíviĘ hasiðskú stanicu a múzeum
hasiðskej techniky. V neposlednom rade veĆké
poýakovanie starostke Bc. Ivane Teleckej, jej zástupkyni Mgr. Monike SklenáĒové a Ing. Vladimírovi
Kuðerovi, ktorý bol štartérom tejto bratskej spolupráce. Ešte raz veĆká výaka, už sa tešíme na stretnutie pri oslave 120. výroðia založenia zboru, kedy
zároveČ bude 1. roðník Memoriálu Jána Dlhého.
Viac informácií nájdete na stránke obce a stránke
DHZ Krajné.
Karel Nedbálek
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VEąKONOïNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ 2014
Organizátori 16. roðníka VeĆkonoðného stolnotenisového turnaja v Krajnom pripravili stretnutie
na piatok 18. apríla 2014. Väðšina predošlých
turnajov sa hrávala vo štvrtok v popoludČajších
hodinách, závereðné zápasy sa hrali do neskorých veðerných hodín, preto pre väðší záujem
prihlásených, rozhodli organizátori daĘ turnaj na
voĆný piatok. V kategóriách: „Šikovní hráði“ bolo
prihlásených 20 súĘažiacich, v „Amatéri“ bolo 22
a v „Dievðence“ bolo 10 hráðok. Koneðné poradie úspešných hráðov je: Šikovní hráði 1. miesto
Jaroslav Zámeðník, 2. Michal Vrzala, 3. Quang

Nguyen, 4. Ján Svetlík. Amatéri 1. Miroslav
üuriš, 2. Milan Buno, 3. Martin Bielik, 4. Anton
Iglár. Dievðence 1. Alžbeta Bremesselová, 2. Eva
Pokorná, 3. Laura Sklenková, 4. Lenka Medová.
Za organizovanie a zabezpeðenie dobrého priebehu celej akcie patrí poýakovanie Mgr. Jánovi
Figurovi, Mgr. Milanovi Medveýovi, riaditeĆovi ZŠ
s MŠ v Krajnom s kolektívom pracovníkov školy,
ktorí zabezpeðovali servis akcie, Obecnému úradu
v Krajnom za poskytnuté ceny pre víĘazov jednotlivých kategórií. Viac nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik

OCENENIE RADOM SVÄTÉHO FLORIÁNA
Pri príležitosti sviatku svätého
Floriána – patróna hasiðov, prezident DPO SR
Ladislav Pethö
spolu s generálnym
sekretárom DPO
SR Vendelínom
Horváthom, odovzdali vysoké vyznamenanie Rad svätého Floriána dobrovoĆným hasiðom a funkcionárom,
ktorých navrhli Krajské výbory DobrovoĆnej požiarnej ochrany za dlhoroðnú prácu na úseku ochrany
pred požiarmi. Tento rad získal aj tajomník DHZ
Krajné Karel Nedbálek.
Výbor DHZ Krajné
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ZLATÝ SLÁVIK V ŠKOLE
V mesiaci máj 2014 sa v škole uskutoðnila
spevácka súĘaž „Zlatý slávik.“ Zazneli Ćudové piesne z celého Slovenska. Do súĘaže sa zapojili deti
z materskej školy, prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci.
Porota vybrala najlepších spevákov a vyhodnotila
spev nasledovne.
1. miesto: Katarína Kubišová – 2. roðník
Svetlana Oružinská – 2. roðník
2. miesto: Natália Viðanová – 1. roðník
Nicol Nikodémová – materská škola
3. miesto: Adriana Miháliková – 3. roðník
Martina Batková – 4. roðník
VíĘazom blahoželáme!

TURISTICKÝ VÝLET DO VRÁTNEJ DOLINY

Slovensko je krásna krajina bohatá na prírodné
zaujímavosti a útvary, historické udalosti a pamiatky, národné parky a rezervácie. Ak niekto hĆadá
dobrý tip na neopakovateĆný výlet, môže si vyberaĘ
z množstva ponúk. Jedným z najkrajších výletov
v slovenských horách je pobyt vo Vrátnej doline.
Nachádza sa tu množstvo turistických chodníkov,
ktoré sú dobre znaðené a udržiavané. VybraĘ sa dajú
trasy pre nároðných, menej zdatných turistov, ale
aj pre rodiny s deĘmi. Na všetkých tu ðaká krásna
prírodná scenéria, VeĆký fatranský KriváČ, VeĆký
a Malý Rozsutec, Stoh, Chleb, Jánošíkove diery,
lávky, rebríky, reĘaze. Pre tých, ktorí hĆadajú kultúru a historické pamätihodnosti, je tu Terchová
a Múzeum Jánošíka, socha Jánošíka, Šípková –
rodisko Juraja Jánošíka, Štefanová – rázovitá osada
z televíznych filmov. Je tu množstvo ubytovacích
zariadení všetkých typov, wellness centrum, kemping. Koná sa tu niekoĆko festivalov – Terchovský

budzogáČ, Jánošíkove slávnosti, Jedenie halušiek,
Furmanské dni...
V našom turistickom krúžku sme sa rozhodli, že využijeme výhodnú ponuku hotela Boboty
vo Vrátnej doline a absolvujeme trojdČový pobyt
16. – 18. mája práve tu. A tak sme v piatok ráno namiesto školských tašiek na chrbáty naložili
ruksaky a vydali sme sa spoznávaĘ Terchovú a jej
okolie. Po štvorhodinovej ceste autobusmi a vlakom
na nás ðakal posledný kilometrový úsek pešo do
krásneho zrekonštruovaného hotela Boboty. Dostali
sme pekne upravené dvojposteĆové izby s televízorom a vlastnou kúpeĆČou s výhĆadom na fatranské konðiare. K dispozícii sme mali bazén, saunu,
fitnesko, pingpong, stolový futbal, biliard a to
všetko zdarma. Po ubytovaní sme šli do Terchovej,
kde sme si prezreli múzeum, pozreli dokumentárny
film o Jánošíkovi, zašli sme ku soche Jánošíka nad
obcou. Vyskúšali sme odolnosĘ pršiplášĘov aj seba,
pretože i napriek dažýu sme sa rozhodli prejsĘ celý
úsek TiesČavami až na hotel pešo. Po ceste sme
videli skalnú sochu kĆaðiaceho mnícha, ktorý stráži
vstup do Vrátnej doliny, dvojhrbú Ęavu vypínajúcu sa
nad TiesČavami, tabuĆu oznaðujúcu národný park.
Po návrate sme šli do sauny a bazéna, po veðeri
sme fanúšikovali hokejistom. SpaĘ sme šli s oðakávaním, aké poðasie prinesie nasledujúci deČ, pretože sme mali naplánovanú najdlhšiu a najĘažšiu trasu
pobytu po fatranskej hrebeČovke. Lenže poðasie
sa nezlepšilo a zostalo také ako po celý týždeČ –
zamraðené a upršané. Kopce kvôli nízko položeným oblakom nebolo vôbec vidieĘ. Z tohto dôvodu
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sme zmenili smer trasy a rozhodli sme sa prejsĘ
Dolnými dierami do Bieleho potoka na ðaj a naspäĘ
Novými dierami do Štefanovej a na hotel. Prešli
sme približne 15 kilometrov, ale vôbec sme neboli
unavení, pretože trasa bola veĆmi zaujímavá. Viedla
cez kaČony a tiesČavy, po rebríkoch, lávkach, cez
potok a lesy. V Štefanovej sme si prezreli upravené
a prerobené drevenice, nakúpili suveníry a spokojní
sme šli na neskorý obed do hotela. Do veðere sme
opäĘ využili všetky služby, ktoré nám hotel poskytol.
Dúfali sme, že v nedeĆu sa poðasie umúdri, vyvezieme sa lanovkou do Snilovského sedla a užijeme
si krásny kruhový výhĆad z najvyššieho konðiara
Malej Fatry – VeĆkého fatranského KriváČa. I keý
sa poðasie zlepšilo, dokonca ojedinele vykuklo aj
horúce slnieðko, kabínka lanovky sa pri treĘom stĄpe
strácala v oblakoch. Na vrchole však bola zima,
fúkal silný vietor, mrholilo, vidieĘ nebolo vôbec nið.
Aby sme si všetky plány mohli splniĘ, tak sme sa
rozhodli navštíviĘ Vrátnu dolinu ešte raz. Tentoraz
sme sa prešli ku symbolickému cintorínu obetiam
fatranských hôr, cez lyžiarske stredisko Vrátna
Paseky, Starý dvor sme sa vrátili do hotela na obed.
Pri obede sme sa naposledy pokochali nádherným
výhĆadom na hory z hotelovej reštaurácie, ktorá
mala celú jednu stenu presklenú. Po obede nás
hotelový minibus odviezol na autobusovú stanicu,
aby sme sa veðer doma mohli pripraviĘ na nasledujúci pracovný týždeČ. Pozitívne na výlete bolo, že
sme navštívili krásny kút Slovenska, odniesli sme si
veĆa adrenalínových zážitkov z Jánošíkových dier,

zoznámili sa s históriou Terchovej a jej rodákom
Jurajom Jánošíkom, urobili sme nieðo pre svoju
kondíciu a zdravie. Pretože sa všetci správali ohĆaduplne, bezpeðne a priateĆsky, vrátili sme sa domov
bez zranenia a oddýchnutí .
Napriek nepriaznivému poðasiu, mokrým a blatistým chodníkom sme sa nevyvaĆovali na izbách,
ale sme každý deČ nieðo nové navštívili a za všetky
dni sme prešli asi 30 kilometrov. Na náš turistický
pobyt sme pozvali aj žiakov, ktorí úspešne reprezentovali školu v okresných a krajských súĘažiach.
Za odmenu im tento výlet škola uhradila.
Náš výlet trval tri dni, ale ani týždeČ nestaðí na
spoznanie a návštevu všetkého, ðo táto malá ðasĘ
našej krajiny ponúka. Preto sme sa rozhodli, že
sa sem ešte vrátime a ak nám bude priaĘ poðasie, tak sa zoznámime aj s Rozsutcami, Stohom,
Chlebom,...

MAJITEą CK MALKO POLO ING. PETER MÁLEK
Projekt Osobnosti školákom obohatila návšteva
a beseda s majiteĆom CK Malko Polo Ing.Petrom
Málkom. V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu predstavil prácu v oblasti podnikania
v cestovnom ruchu v praxi. Už od mladosti si želal
cestovaĘ a hneý ako to bolo možné, zaðal svoj sen
uskutoðČovaĘ. Spolu s bratom veĆa cestovali a tak sa
postupne zaðal uskutoðČovaĘ
je zámer založenia cestovnej
kancelárie. Všetky prostriedky, ktoré získal, zaðal vkladaĘ
do podnikania. Postupne
založil cestovnú kanceláriu,
ktorú rozšíril o viaceré poboðky. V súðasnosti je jeho
hlavným zdrojom príjmov
predaj leteniek a všetky

služby, ktoré s tým súvisia. Je vlastníkom spoloðnosti a portálu Letenky.sk. Okrem toho ýalším
predmetom podnikania je aj zmenárenská ðinnosĘ.
Žiakom povedal a ukázal, ako sa od založenia malej
cestovnej kancelárie dá nápadmi a zaujatím dosiahnuĘ veĆký úspech v podnikaní. ZároveČ zdôraznil
celkovú potrebu ovládania
jazkov, poðítaðovej zruðnosti a dobré študijné výsledky.
Celá beseda bola spestrená
množstvom zaujímavých
zážitkov z ciest po celom
svete. Beseda pre žiakov
ôsmeho a deviateho roðníka len potvrdila slogan
z portálu Letenky.sk :
„VedieĘ trðaĘ z davu, na
to treba hlavu!“
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BESEDA S PÁNOM MIROSLAVOM KNAPOM
Žiaci opäĘ dostali príležitosĘ
rozšíriĘ si svoje vedomosti a celkový prehĆad z oblasti podnikania.
Jednou z jeho súðastí je aj poisĘovníctvo. O tom, aké je dôležité
v podnikaní, nám prišiel porozprávaĘ pán Miroslav Knap. Venuje
sa tejto oblasti už 14 rokov a má
veĆa skúseností. Najskôr vysvetlil princíp poisĘovania, jednotlivé druhy poistení. Poukázal na viaceré
riziká, ktoré hrozia zákazníkovi pri podpise poistných zmlúv. O tom, ði si deti dobre pamätali obsah

prednášky, sa presvedðili v malej
súĘaži, kde najlepší dostali malé
darðeky. Beseda pokraðovala otázkami, ktoré žiaci kládli na tému poisĘovníctvo. Pán Knap zdôraznil, že
každý ðlovek musí maĘ pred sebou
cieĆ, ktorý chce dosiahnuĘ a potom
sa snažiĘ všetkými silami k tomuto
cieĆu dopracovaĘ. Vysvetlil aj charakterové vlastnosti
podnikateĆa, ktorý sa poisĘovníctvu venuje, pretože
podnikateĆ ktorý chce v tomto odbore zbohatnúĘ
rýchlo a hneý, dlho podnikaĘ nebude.

ŠKOLSKÝ VÝLET PRVÁKOV A DRUHÁKOV

DČa 4. júna 2014 sa naši najmenší žiaci zúðastnili výletu v jaskyni Driny a na hrade ïervený
KameČ . Hoci cesta do jaskyne bola namáhavá,
všetci ju zvládli bez problémov. V jaskyni videli prváci a druháci veĆa zaujímavých útvarov : vodopády,

korytnaðku, vily, slonie ucho, ale najviac ich zaujala
tma, ktorá je v jaskyni, keý tam nie sú návštevníci .
Tmu sme si mali možnosĘ vyskúšaĘ, keý pani sprievodkyČa zhasla svetlo. Pre mnohých to bol ozajstný
zážitok . Na záver prehliadky sme videli aj lietajúceho netopiera, ktorého sme prebudili zo spánku.
Rozlúðil sa s nami, keý sme opúšĘali jaskyČu. üalej
naša cesta viedla na blízky hrad ïervený KameČ.
Tu sa deti dozvedeli veĆa nových informácií o živote
Ćudí na hrade. Zaujali ich sane, na ktorých sa viezla
z bálu najkrajšia dáma, portréty pánov, ktorí žili na
hrade, ale aj rôzne predmety, ktoré Ćudia používali
v minulosti. Najviac sa naši malí výletníci tešili na
obchodíky, pretože každý si chcel domov odniesĘ
z výletu malý suvenír. Verím, že všetkým deĘom sa
na výlete páðilo, pretože krásny slneðný deČ prispel
k dobrej nálade.
ąubica Karliková

TRETIACI A ŠTVRTÁCI NA CESTÁCH
DČa 4. júna 2014 žiaci tretieho a štvrtého roðníka Základnej školy v Krajnom nechali svoje školské
tašky doma. Spolu s pani uðiteĆkami sa totiž vybrali
navštíviĘ krajské mesto Trenðín. Ich prvé kroky
viedli na železniðnú stanicu v Hrachovišti. Tu nastúpili na osobný vlak smerom do Nového Mesta nad
Váhom, kde prestúpili o pár minút neskôr na rýchlik do Trenðína. V krajskom meste ich vítal vysoko
nad hlavou Trenðiansky hrad. Ich hlavný cieĆ výletu.
Na hrade mohli sledovaĘ vystúpenie hercov v dobových kostýmoch s názvom ïertova nevesta. Prešli
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i cez jednotlivé priestory hradu. Dostali sa i do
„pekla“, kde ich ðerti z rozprávky trochu postrašili. Na konci prehliadky mohli vystúpiĘ na hradnú
vežu. Tam ich ðakal výhĆad na celé okolie Trenðína.
Na nádvorí ukonðili návštevu hradu pozorovaním
živých dravcov, kde sa mohli dozvedieĘ o ich spôsobe života. Výaka tomu, že sa správali disciplinovane
a rešpektovali pokyny pani sprievodkyne, mohli si

niektoré dravce aj pohladkaĘ. Po malej prestávke na
obchodíky so suvenírmi kroky detí a ich pani uðiteliek smerovali na mestskú pešiu zónu. DeČ ubehol
ako voda a bol ðas sa pobraĘ späĘ na železniðnú
stanicu. Tu na nich už ðakal osobný vlak, ktorý ich
zaviezol domov. Veríme, že sa opäĘ o rok zabavia
na ýalšom školskom výlete.
V. Vydarená, tr. uðiteĆka 3. roðníka

DEċ DETÍ 2014 V KRAJNOM
Postaviðkami z televíznych veðerníðkov ožil v sobotu 31.mája lesík pri športovom areáli TJ Krajné,
aby privítal na ceste rozprávkovým lesom deti pri
príležitosti DČa detí 2014. Od deviatej hodiny ráno
no
sa na cestu televíznych veðerníðkov vydali deti
v sprievode rodiðov, aby sa stretli so známymi postaviðkami Kriemenka a Chocholúšika,
MaĘka a Kubka, Jurošíka a nešĘastného zemepána, Janky a Danky,
Macha a Šebestovej,
Zajacov z klobúka
a ýaĆších, ktorí pre ne
pripravili na ceste roz
roz-

právkovým lesom
mnoho zaujímavých súĘažných
disciplín.

Na každom
rozprávkovom
stanovišti ðakali
deti nielen súĘažné

úlohy, ale tiež drobné
sladkosti. Poobede
pokraðoval DeČ pre
deti ukážkou výcviku
dravých
streĆbou
d ý h vtákov,
ták
t Ćb z luku, súĘažami v jazde
zruðnosti na bicykloch, gorodkami, jazdou na koníkoch, skákaním na trampolíne, skákacím hradom a ýaĆšími súĘažnými disciplínami. Vydarené
sobotČajšie podujatie pre deti zakonðila diskotéka
pre tancachtivých dospelákov a deti.
Podujatie ku DČu detí organizovala naša škola
za prispenia mnohých sponzorov. Za všetky deti
ýakujeme.

EXKURZIA V ATLANTIS CENTER BRATISLAVA
Hodina vedy v Atlantis centre Bratislava
Pondelok 2. júna 2014 siedmaci a ôsmaci
navštívili interaktívne podujatie vedecko-zábavné
centrum Atlantis center
v Bratislave. Išlo o netradiðnú hodinu vedy zameranú na fyziku, zemepis
a matematiku, kde sa
žiaci zoznámili s fungovaním Van de Graaffovho
generátora, vyskúšali si
zákonitosti magnetizmu,
statiky a mechaniky, fyzikálnych pohybov, optiky

a hydrostatiky zábavnou formou. Netradiðná hodina
vedy žiakov zaujala natoĆko, že nakoniec trvala viac
ako dve vyuðovacie hodiny.
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CEZ KRAJNÉ DO MOSKVY

S takouto výzvou pozývali už druhýkrát organizátori exhibiðného futbalového stretnutia s Mufuzou
na sobotu 17. mája 2014 priaznivcov futbalu
a dobrej zábavy. Po dobrej skúsenosti, tréningových
možnostiach prípravy mužstva Mufuzy na medzinárodné stretnutie v Moskve minulý rok, aj tento
rok manažér tímu Stano Gális vsadil na poslednú
prípravu svojho mužstva aj ženstva (cheerleaderky) v Krajnom. Dobre urobil, pretože v Moskve sa
umiestnili v silnej konkurencii 16. mužstiev na 6.
mieste. Od roku 2005 predviedol futbalový tím
Mufuzy už štyrikrát svoje umenie, aj futbalové, na
našom ihrisku. Teraz aj v znamení 10. výroðia
založenia Mufuzy a 80. výroðia organizovaného
futbalu v obci Krajné. Futbalový turnaj sa hral na
medzištátnej úrovni, zúðastnili sa ho futbalisti (starí
páni) družobných Chrlíc, ktorí odohrali najprv zápas
s futbalistami Krajného, v ktorom vyhrali domáci.
Potom hrala Mufuza s Chrlicami, kde boli úspešnejší umelci. V poslednom zápase Mufuza – Krajné
boli domáci celú dobu zápasu úspešnejší, ale keý
podĆa najregulovanejších regulí komentátora celého stretnutia Stana Gálisa, nastúpili do hry detské

a ženské posily, skonðil zápas remízou. Celé kultúrno-športové podujatie bolo dotované aj sponzormi,
hodnotnými vecnými cenami, kde mnohí návštevníci okrem príjemného zážitku si po žrebovaní odniesli niektorú z nich.

Viac informácií nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik
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PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa
ako veĆká vojna, alebo svetová vojna, bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28.
júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike,
Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde.
Bol to dovtedy najväðší vojnový konflikt v dejinách Ćudstva.
Na internete nájdete vyše 800 odkazov na „prvá
svetová vojna“ v slovenðine, ýalšie vyhĆadávania
súvisiace s výrazom „prvá svetová vojna“ dávajú
niekoĆko tisíc odkazov. Nájdete tam významných
slovenských spisovateĆov, ktorí zachytávajú vo
svojich dielach udalosti a príbehy ako priami úðastníci, napríklad: Jozef Gregor Tajovský v prózach
(Rozprávky z Ruska, Na front a iné rozprávky,
Rozprávky o ðeskoslovenských légiách v Rusku),
Ján Jesenský v próze a poézii (Cestou k slobode,
Zo zajatia). Po stopách svojich otcov, dedov z tohto
obdobia pátrajú mnohí literáti, napr.: Viliam Apfel,
na základe štúdia historických dokumentov napísal
„ïas bez rozlúðky“ (Prvá svetová vojna a taliansky
front na Piave 1915 – 1918), okrem poviedok
z ciest po Taliansku, napísal Drahoslav Machala
scenár k dokumentárnemu filmu „Slováci na Piave“.
Je celý rad autorov poviedok, ðlánkov viažúcich sa
na Prvú svetovú vojnu. S blížiacim sa stým výroðím vyhlásenia vojny, bol v minulom roku v rámci
projektu Europeana 1914 – 1918 na rovnomennej
webovej stránke zámer vytvoriĘ archív, ktorý je prístupný Ćudom na celom svete. Ako túto Ęažkú dobu
prežívali obðania našej obce opísal farár Michal
Bodický v memoárovom diele „Rozpomienky
a pamäti“. Každý, kto má prístup na internet môže
si tento historický, literárny dokument doby pozrieĘ. Je spracovaný v dvoch ðastiach, v druhej píše
prevažne o svojom pôsobení v Krajnom (1895
– 1920).

Práve sme boli v kostole, keý pribehol do
sakrestie podkylavský rychtár Gálik a zvestoval
mi, že následníka trónu Franca Ferdinanda i jeho
manželku Žofiu, grófku Chotkovú, 28. júna 1914
v Sarajeve zastrelili. A ðo tam hĆadali? Práve vtedy maly byĘ blízko hraníc srbských veĆké vojenské manévre rakúsko-uhorské. Franc Ferdinand
bol hlavným veliteĆom armády, shromaždenej na
veĆké cviðenia okolo srbských hraníc. Bol práve
Vidov dan, výroðný deČ pre Srbov takej smutnej
pamäti bitky na Kosovom poli, tak že Srbi videli v tom provokáciu. Nie div, že sa našli medzi
nimi Ćudia, ktorí, nepoðítajúc, aké to bude maĘ
následky, umienili si odstrániĘ toho, v kom videli
zosobneného nepriateĆa Srbska.
Prvú svetovú vojnu sprostredkovane a z dobových
dokumentov opisuje v Pamätnej knihe (Kronike) obce Krajné Štefan Valášek, kronikár obce v rokoch
1939 – 1942.
Keý sa poberám zachytiĘ ðo najviac z minulosti našej obce- uvedomujem si, že môžem
podaĘ z nej len akoby niekoĆko svetelných pásiem – pohĆadov a nie súvislé líðenie, plný obraz,
ktorého všetky miesta by mohly byĘ dobre presvetlené a jasné. Miestami odkážem na „Pamäti“
Bodického, ktorý najmä dobu prevratu v r. 1918
zachytil tak, že by bolo zbytoðné ði struðnejšie
ði podrobnejšie znovu podávaĘ to, ðo vylíðil on.*
Pamätná kniha obce Krajné, str. 3.
Svetová vojna – jej pamiatka v Krajnom
– Vojna, jej vyhlásenie KrajČancov prekvapila.
Vtedy náš pospolitý Ćud nemal tak spojenie so
svetom ako dnes, politizovanie nebolo tak rozšírené ako dnes, kedy ono u mnohých a azda aj
u väðšiny nahradzuje nábožnosĘ – vyplČa duchovný život. Ale dnes je dĆa nariadenia vlády aj
povinnosĘou každého krðmára maĘ rozhlasový
prijímað pre verejný posluch – a tak krðmy staly
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sa do znaðnej chrámami politiky, do ktorých
väðšina obðanov mužského rodu pravidelne chodí
poðúvaĘ rozhlas, no ani nie z radosti a záujmu,
ale ako len pre injekcie, ktoré dušu ráČajú – ale
na ktoré si telo zvyklo. Nuž r. 1914 sa v Krajnom
práve mlátilo – na bubnových strojoch Ęahaných
vtedy väðšinu rukami, kde tu koČmi – keý bola
vyhlásená mobilizácia. Noviny sa vtedy tiež ani
tak neðítali ako dnes, najviac raz za týždeČ – keý
došla „VlasĘ a svet“ – zo zhabaných matiðných
peČazí vydávaná maý. vládou – alebo myjavským
slúžnym Filbergom vydávaný „Obzor“ (inak podtitul: Hazafias tót hetilap) – nuž ak kto sledoval
medzinárodné politické napätie – pospolitý Ćud
mal v žatvy plné ruky práce a starostí iných.
Rukovalo všetko asi do 40 rokov, lebo môj otec
mal 34 r. – a musel tiež. Odišli chlapi – potom
aj kone, keý potom aj chlapi do 50 rokov – ženy
sa musely chopiĘ pluhov aj kôs. Neskôr boli na
výpomoc prideĆovaní ruskí a srbskí zajatci, i tu
v Krajnom. Z poĆa od mnohých chodievali zelené
poĆné dopisnice s vytlaðeným
pozdravom vo všetkých jazykoch
rak. uhorského mocnárstva,
s obsahom: Živ jsem, zdráv
jsem, dobre sa mi vodí – tento
mi utkvel v pamäti. Keý chlapi
prichádzali z frontu: najprv museli byĘ obyðajne odvšivení, inak
sa zneðistila celá domácnosĘ,
prinajmenšom aspoČ prehliadka
šiat sa musela previesĘ. Boli sme
traja žiaci na Starej Turej s mojou starou materou ubytovaní:
jedna dvoranka sa nám za ðosi
pomstila tak, že keý jej syn prišiel na dovolenú, navyberala tie
šatové vši do handriðky, sadla
u nás na kraj postele (tak bývalo zvykom tam, kde asi nebolo
dosĘ stoliðiek) – a poznal som tie
frontové vši už ako žiaðik, keý

ma uðiteĆ – i všetkých spolubývajúcich – poslal zo
školy domov: prišli všetci rodiðia a mali robotu. –
Ženy chodily na obecný dom pre podporu, najmä
ku koncu vojny, múka aj petrolej sa dával na cedulky. Na dedinách hladu predsa nebolo, v tajnej
jame alebo skrýši sa pre najhorší ðas našlo odložené. – Radostný bol prievrat: Ćudia skoro zpoznali prelom ðasov, najmä podĆa toho, že vojaci
z dovoleniek sa neponáhĆali vrátiĘ sa. Vojenských
invalidov sa mnoho nevrátilo: ðo samo za seba
hovorí. Mnohým a mnohým sa milí: otcovia,
synovia, bratia – drahí nevrátili z vojny – pre tých
bol koniec vojny predsa len smutný: zvedeli po
krátkom odstupe, najviac roka – dvoch – že už
sa im nikdy nevrátia. – Sme zase v podobnom
postavení, i teraz v r. 1941 – 42 sa zase krajČanskí synovia na ruskom bojisku pozerajú smrti do
tvári – a ešte sme ani tým, ðo sa prvšie nevrátili,
nevzdali srdeðnú poctu a výaðnú trvalú spomienku. ïiním tak aspoČ písomne na tomto mieste:
Obecná matrika zomrelých uvádza tieto osoby
z obce Krajné – ako zahynuvšie alebo nezvestné
vo Svet. vojne – (datá však nie sú úplné, pretože
záznam o smrti alebo prehlásenie o nezvestnosti
je len u tých, ktorých smrĘ bola úradne oznámená, alebo u ktorých rodina mala záujem na úradnom prehlásení za mrtvého, keý sa po dlhšom
ðase nevrátil – mnohí ako takí – mĐtvi uvedení
nie sú). *Pamätná kniha obce Krajné, str. 90.
Kronikár Štefan Valášek spracoval zoznam
padlých vo vojne, doplnený jemu dostupnými
údajmi, ktoré tvorili podklad pre zoznam v publikácii Prof. PhDr. Jána Lukaðku, Csc., pri príležitosti
osláv prvej písomnej zmienky
o obci, „Krajné 1392 – 1992“.
Z týchto dokumentov ðerpá aj
uvedenie mien na pamätnej tabuli
obetiam svetových vojen pred
Obecným úradom v Krajnom.
Na stránke obce Krajné, v ðasti
„História“ je „Virtuálna pamätná
tabuĆa obetiam vojen“. Väðšina
spomienok, príbehov vtedy
žijúcich obðanov je uložená vo
veðnosti, obðas sa k nám dostanú
hmlisté útržky spomienok našich
rodiðov a starých rodiðov, vzácne
sú dobové fotografie. Ak máte
možnosĘ doplniĘ, rozšíriĘ dokumentami toto obdobie v ýalších
pokraðovaniach na stránkach
Krajnianských novín, budeme
prispievateĆom výaðní.
Ivan Gálik

VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE
Vážení obðania obce Krajné!
Volám sa Jozef Kobán mladší a som rodným obyvateĆom
obce Krajné. Týmto oznámením sa chcem verejne ospravedlniĘ
za zlo a nepríjemnosti, ktorých som
sa dopustil.
V prvom rade sa chcem ospravedlniĘ poškodeným: pani Emílii
üurišovej, pani Terézii Knobovej,
pánovi Škodáðkovi, pánovi
Eliášovi a pánovi Bukovðanovi.
Taktiež sa chcem z celého srdca ospravedlniĘ DobrovoĆnému
hasiðskému zboru v Krajnom,
profesionálnym hasiðom Slovenskej
republiky a taktiež všetkým obyvateĆom obce Krajné za nepríjemnosti.

Poškodeným sa ospravedlním osobne a výšku
škody im nahradím.
Zo všetkého som sa ponauðil, uvedomil som
si a zmenil svoje správanie k lepšiemu. Všetko
som oĆutoval, ale aj Ćutujem a ĆutovaĘ budem, ðoho som sa dopustil svojim konaním a nadovšetko ma to moc mrzí.
Týmto oznamom sa všetkým zaväzujem a dávam svoj sĆub, že žiadneho
takého ðinu a ani podobného ðinu
sa nikdy viac nedopustím. Budem
viesĘ riadny a usporiadaný život.
S úctou v mojom mene budem
vzorný obyvateĆ našej obce.
S úprimnou výakou a pochopením
rodný obyvateĆ našej obce
V Ilave, dČa 16. 6. 2014
Jozef Kobán

SPOLOïENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
Ema Bukovðanová
Alex Oška
Tobias Tobiaš
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
MUDr. Peter Antal – Anna Kubíðková
JiĒí Herák – Irena Kaðányová
Ing. Vladimír Michálek – Alena Kraváriková
ąuboš Zeman – Ing. Dana Myjavská

ROZLÚïILI SME SA
Pavlína Kovárová
Štefan Michalec
Alžbeta Mosná
Anna Gavorová
Eva Kovárová
Mária Tomková
Judita Magurová
Ján Stratil
Alžbeta Otrubová

OZNAM
Oznamujeme obðanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny ð. 3/2014 bude 28. augusta
2014, to znamená, že príspevky do Krajnianských novín ð. 3/2014 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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