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ZADARMO

Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamenu
v obci Krajné zo dňa 6. júna 2009
Volebná účasť za obec Krajné spolu za 1.
a 2. volebný okrsok
Celkový počet osôb vo volebnom okrsku
zapísaných do zoznamu voličov
počet voličov, ktorým boli vydané obálky
počet odovzdaných obálok
počet platných odovzdaných hlasov spolu
Strana

18,55 %
1315
248
248
244

počet platných odovzdaných hlasov

Ľudová strana – HZDS
Sloboda a Solidarita
SMER -sociálna demokracia
Strana zelených

40
6
116
7

Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
Demokratická strana
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity
Agrárna strana vidieka
Konzervatívni demokrati Slovenska –
Občianska konzervatívna strana
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalició Pártja
Komunistická strana Slovenska
Rómska iniciatíva Slovenska
Slovenská národná strana
LIGA, občiansko-liberálna strana
Strana demokratickej ľavice
Slobodné fórum
Kresťanskodemokratické hnutie

40
4
4
6
8
1
2
4
6

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 2/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 23. 4. 2009
A) Schvaľuje
1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. Dodatok č.1 k VZN č.3/2008 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
4. 9 ks žetónov pre p. Annu Sakovú, Krajné 209
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Uznesenie č. 3/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 18. 6. 2009
vo výmere 18 m2 zast. pl. – diel 1 a z parcely
č. 314/1 vo vlastníctve spol. ROKIM, s.r.o. sa
odčlenila p. č. 314/9 vo výmere 42 m2 zast.
pl. – diel 2
OZ schvaľuje nasledovnú zámenu pozemkov
podľa GP 35/2009
1/ pozemok p.č. 312/2 vo výmere 18 m2 zast.
pl. nadobúda v celosti spol. ROKIM, s.r.o.
2/ Pozemok p.č. 314/9 výmera 42 m2 zast. pl.
nadobúda v 1/1 obec Krajné.
Kúpna cena bola schválená na sumu
0.3319,- €/m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2.
10. prenájom obecných pozemkov na vybudovanie
Základnovej stanice Telefonica O2 Slovakia,
s.r.o. za sumu 2 000,- € ročne.
11. predaj pozemku p. č. 17412/15 vo výmere
481 m2 v záhradkárskej osade v Žadovici p. Ladislavovi Kubišovi, bytom Lubina 39 za 1,- €
12. predaj pozemku č. p. 5432/4 vo výmere 304 m2
za 1,- € p. Jánovi Sakovi, bytom Turá Lúka 65,
Myjava.

A) Schvaľuje
1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
4. vysporiadať schodok hospodárenia za rok
2008 návratným zdrojom financovania vo výške
3 352 825,-Sk /111 293,40 €
5. 5% spoluúčasť na financovaní výstavby viacúčelového ihriska
6. minimálne 20 000,- €, ktoré budú použité na
výstavbu spodnej stavby – základného podkladu ihriska
7. čerpanie úveru na prefinancovanie stavby viacúčelového ihriska.
8. odkúpenie prebytočného majetku štátu – kryty
Krajné za ponúknutú sumu MO SR 6 838,65 €
(206 021,20 Sk)
9. kúpu, výmenu alebo dlhodobý prenájom pozemkov pri projekte „Rekonštrukcia centrálnej
časti obce Krajné“ v každom konkrétnom prípade podľa geometrického plánu.
1/ GP č. 34/09 sa odčlenila z p. č. 7143/4 –
nová p. č. 7143/6 vo výmere 9 m2 zast.
plocha
OZ schvaľuje kúpu pozemku 7143/6 od Vlastimila Plesníka v prospech obce Krajné.
2/ GP č. 34/09 sa odčlenila z p. č. 7334/1 – nová p. č. 7334/3 vo výmere 24 m2 zast. plocha
OZ schvaľuje kúpu pozemku 7334/3 od vlastníka Róberta Knapa podiel 1/2 - 12 m2 a Emílie
Knapovej podiel 1/2 - 12 m2 v prospech obce
Krajné.
3/ GP č. 35/2009, ktorým sa z parcely č. 312 vo
vlastníctve obce Krajné odčlenila p. č. 312/2

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce
3. správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
4. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2008.
5. správu kontrolórky obce o prevedených kontrolách za rok 2008.
6. informácie starostu obce a Mgr. Meszároša
Jana Hudecová
prednostka OcÚ
– 13. 06. 2009 – Okresné súťažné kolo - Plameň
– 04. 07. 2009 – usporiadalo Poľovnícke združenie Krajné –
Drieňovica, strelecké preteky v Borinke.

Zo života obce:
Konalo sa:
– v mesiaci apríl sme si pripomenuli 64. výročie oslobodenia
obce Krajné
– v dňoch od 24. 4. 2009 do 26. 4. 2009 sa v OŠA v Krajnom
uskutočnili Majstrovstvá sveta vo výkone boxerov
– 30. 04. 2009 – stavanie mája DHZ Krajné a DHZ Matejovec
– 10. 05. 2009 – Deň matiek
– 3. 06. 2009 – Deň detí

Uskutoční sa:
– dňa 22. 8. 2009 sa uskutoční oslava 15. výročia založenia
súboru Krajňanec na OŠA
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Civilná ochrana obyvateºstva
príruãka pre obyvateºstvo obce Krajné
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA (1. časť)
Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďal-ších
záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.
Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo
majetok.
Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na
život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa
zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy
a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Vážení obyvatelia,
predkladáme Vám príručku, ktorá poskytuje základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku
v prípade ohrozenia.
Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie
alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm, katastrof alebo teroristických útokov.
Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej
podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch
a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec
pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže
vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov
vo svojom okolí. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo
robiť, keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať,
keď je ohrozený majetok.
Táto príručka Vám pomôže osvojiť si postupy a spôsoby činností na ochranu života a zdravia vašej rodiny, spolupracovníkov či spoluobyvateľov vo vašom najbližšom okolí v prípade
vzniku mimoriadnej udalosti. Príručka má 3 časti, ktoré postupne budú vychádzať v Krajnianskych novinkách.
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce Krajné
1. DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA
Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš
majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri
ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich
telefónnych číslach tiesňového volania:
➢ v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí
volajte 150 hasičský a záchranný zbor
➢ v prípade ohrozenia života a zdravia volajte 155 zdravotnú záchrannú službu
➢ v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo
jej oznámenia volajte 158 políciu
➢ 112 jednotné číslo tiesňového volania – integrovaný
záchranný systém.

4. VAROVANIE OBYVATEĽSTVA
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení
civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné
signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál:
- nastáva mimoriadna situácia,
- podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím
vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného
rozhlasu.
Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO
PRI VZNIKU IMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI
MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ
UDALOSTI
2 - minútový kolísavý tón sirén
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade
možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná
informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ
POPLACH“.
Varovný signál: OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI
ÚČINKAMI VODY
6 - minútový stály tón sirén
Signál: KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PÔSOBENIA
NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 - minútový stály tón sirén bez opakovania
! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. vykonáva
preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom pre-

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI
Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy
o mimoriadnej udalosti uveďte:
• svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
• druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný
čin a pod.),
• rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života
viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
• miesto udalosti,
• ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob
prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná
cesta a pod.).
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora
príslušnej záchrannej služby alebo polície.
3. VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ
Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život
a zdravie a až potom záchrana majetku.
Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a
vzájomnej pomoci v tiesni.
Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
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• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne
linky,
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pohybu, starším osobám, postarajte
sa o deti bez dozoru,
• zachovávajte rozvahu a pokoj,
• budovu opustite len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
• zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou,
• vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho
nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy; ak sa
nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite
vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.

skúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto
termínu informujú hovoreným slovom pred skúškou sirén.
5. ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA?
(mimo doby pravidelného preskúšania)
Pri pobyte mimo budovu:
➢ Vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, poprípade vstúpte do
najbližšej budovy.
➢ Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú
rodinu a byt neopúšťajte.
➢ Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských
zariadení, bude o ne postarané. Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky,
odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo
vode s rozpustenými saponátmi). Uzavretím priestoru
znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
➢ Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
➢ Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa
vysielaných pokynov.
➢ Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne
linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
➢ Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
➢ Čakajte doma na ďalšie pokyny.
POZNÁMKA:
Overte si, či vo vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia,
chorí, neschopní pohybu! Postarajte sa o deti bez dozoru!
Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte pokoj a rozvahu!

7. V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY
Čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch).
• Pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami
v čase, než ste sa stačili ukryť, potom:
- pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev
a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
- dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite si oči,
ústa, vyčistite si nos a uši,
- ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň.
• Uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia.
• Sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch.
• Pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
• Jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu
o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke
alebo v informačnom letáčiku.
• Zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou
kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny,
ovocie a zeleninu.
• Pripravte si evakuačnú batožinu.
• Čakajte na ďalšie pokyny.
• Postarajte sa o hospodárske zvieratá:
- zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva
dni,
- zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou
prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

6. V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom
nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie
v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo
plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných
zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove:
• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je
dostupný),
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite
okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí
a odkrytých častí tela,
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie,
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
• pripravte si evakuačnú batožinu,

Poľovníctvo a spoločnosť
nesledovalo ochranu zveri, ale len strážilo právo lovu.
Majitelia pozemkov po stáročia zver len lovili a minimálne
sa venovali jej chovu. To bolo možné robiť dovtedy, kým
príroda stačila úbytok doplňovať, avšak dnes už vieme, že
prírodné zdroje sú pominuteľné. Postupne tak dochádza
k uvedomeniu, že už onedlho budú majitelia pozemkov
poľovať len to , čo si vo svojich poľovných revíroch sami
dochovajú a tým sa stáva z lovca aj chovateľ zveri. A práve
na základe tejto skutočnosti dochádza v roku 1928
k vzniku Medzinárodnej poľovníckej organizácie „CIC“.
V druhej polovici 20. storočia sa na našom území venuje
veľká pozornosť rozvoju poľovníctva a to prostredníctvom
organizácií, ktorých zriaďovateľom je štát. V tomto období
vzniká aj naše poľovnícke združenie, ktorého poslanie je
nie v love zveri, ale hlavne v jej ochrane a udržania tradícií
kultúrneho dedičstva našich predkov.

Úlohy a význam poľovníctva prešli počas vývoja ľudskej
spoločnosti veľkými zmenami. V prapôvodnej spoločnosti
bol lov jediným zdrojom obživy praľudí. Lov je teda starý
ako ľudstvo samo. V období feudalizmu nastáva zmena
lovu na poľovníctvo. Lebo lov už nie je len zdrojom obživy,
ale má aj funkcie spoločenské, reprezentačné, oddychové
a športové. Lovecká vášeň však pretrváva v človeku
dodnes. Je na každom poľovníkovi, aby túto vášeň dokázal tlmiť v prospech ochrany prírodného bohatstva. Na
skrotenie vášní nestačí zákon, legislatíva, dôležitú úlohu
hrá poľovnícka etika a úcta k prírode a zveri. Z dôb dávnych je možné postrehnúť, že lovenie sa stávalo výsadou
silných a zaslúžilých jednotlivcov. Udeľovanie „práva
poľovného“ bolo vyznamenaním za služby vojenské, politické, alebo dávalo sa prívržencom vládnucich ľudí a skupín. Samozrejme aj zákony boli tvorené v prospech nich.
Prvotné vytváranie akéhosi právneho stavu v poľovníctva
prostredníctvom vydávania rôznych dekrétov a nariadení

Ing. Rudolf Gajar
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Obrazy Krajného
alkohol, ktorý ho plne
ovládol, nerozvíjal svoj
talent
a
nakoniec
skončil tragicky v mladom veku.

Pavel Turan

V predchádzajúcom čísle Krajnianskych novín (1/2009) sme Vám predstavili akademického maliara Štefana
Pavelku pri príležitosti výstavy jeho prác
v KD Samka Dudíka. Jeho obrazy máte
možnosť vidieť v publikácii k 600 ročnici
obce, od autora PhDr. Jána Lukačku,
CSc: Krajné 1392 * 1992, kde sú jeho
obrazy, olejomaľby, počiatky tvorby v rokoch 1956 – 1958 a neskoršie. Prezradíme Vám, že pripravujeme nové vydanie,
obohatené o obrazy a doplnenú históriu.
V plnej veľkosti stretnete sa s jeho dielami v budove obecného úradu, kostole
ECAV, v agropenzióne Adam. Neodmysliteľnou súčasťou Krajnianskych novín sú
jeho kresby. Veľa jeho obrazov majú naši
spoluobčania, mnohé obrazy sú aj za
hranicami. V mnohých rodinách sa nájdu
obrazy maliarov – amatérov, ktorí zachytili ducha doby, alebo svoje emócie na
plátne. Podľa rokov tu postupne zaraďujeme Jána Turana, Emila Kovára, Jaroslava Kulihu, Braňa Matyáša. Samozrejme je ešte rad ďalších, ktorí sa venovali
obrazovej tvorbe, žiaľ mám málo dokumentov ich tvorby do pripravovanej galérie na www stránku. Sú to hlavne: Ružena Eľková a Jozef Kocperec. Na koniec
by som zaradil Jána Mocku, ktorý mal
veľký talent pre kreslenie, ale aj rôznu
výtvarnú prácu. Mnohí majú od neho
malé, miniatúrne obrázky, obrazy, alebo
aj veľké nástenné maľby. V škole skultúrnil priestory viacerých tried. Žiaľ pre

Narodil sa v roku
1921 v Krajnom, osade Vápenky. Už v ľudovej škole vynikal
v kreslení. Po ukončení meštianky v Krajnom pokračoval
v štúdiu na gymnáziu v Novom Meste
nad Váhom. Pre zhoršené finančné
pomery v rodine, chorobou otca, musel
štúdium prerušiť. Po rokoch už ako
živiteľ rodiny zmaturoval a diaľkovo vyštudoval výtvarnú výchovu a zemepis na
Vyššej pedagogickej škole v Bratislave.
V roku 1950 začal pracovať na Odbornom učilišti a od roku 1970 na SPŠ
v Myjave.
Mal veľa prezentácií svojich obrazov
s ďalšími výtvarníkmi, ale aj samostatné,
hlavne na Myjave, potom v Trenčíne, Senici, Malackách, aj v Krajnom (12. 9.
1997). Posledná prezentácia len jeho prác
„Myjava v obrazoch“ bola v DK SD na
Myjave v máji 2007. Zomrel 1. 1. 2008.
Základnou tematikou jeho tvorby je
krajinomaľba, menej zátišie, figuralistika.
Ako obyvateľ Myjavy, venoval vo svojej
tvorbe veľkú pozornosť starej zanikajúcej
architektúre tohto kopaničiarskeho mesta a okoliu.

Emil Kovár
Narodil sa v roku 1933 v Krajnom.
Ukončil stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Pracoval ako úradník,
predovšetkým na ekonomickom úseku
v Združených službách na Myjave a potom na Starej Turej. Pracoval vo výtvarnom krúžku v Senici a potom v Trenčíne.
Svoje práce prezentoval na výstavách

poriadaných odborom školstva a kultúry.
Mal aj samostatnú výstavu svojej tvorby
v Trenčíne a v Starej Turej.
Venoval sa krajinomaľbe a figuralistike.
Je autorom väčšiny kresieb v Pamätnej
knihe ZPOZ v Krajnom od roku 1972 do
konca roku 1986.
Zomrel na vrchole svojich tvorivých síl
v Krajnom hneď na začiatku roku 1987.

Jaroslav Kuliha
Narodil sa v roku 1933 v Praznove –
Považskej Bystrici. Ukončil Pedagogickú
fakultu UK v Bratislave. Nastúpil učiť v Maríkovej a v roku 1968 začal učiť na ZŠ
Krajnom. Pravidelne sa zúčastňoval svojimi prácami na výstavách poriadaných
odborom školstva a kultúry v rámci okresu, kraja a Slovenska. Veľa jeho kresieb sa
nám zachovalo v pamätnej knihe, kronike
ZPOZ od roku 1987 do roku 1997.
Väčšina jeho prác je zameraná na
krajinomaľbu.
Po odchode do dôchodku postupne
zhoršujúci sa zdravotný stav nedovoľoval mu venovať sa už tvorbe. Zomrel
koncom roku 2005.

Branko Matyáš
Narodil sa v roku 1934 v Krajnom.
Maturoval na gymnáziu v Piešťanoch.
Absolvoval Vyššiu pedagogickú školu
v Bratislave, s aprobáciou výtvarná výchova, ruský jazyk. Vyučoval na 2. stupni
ZŠ v Kostolnom a v Krajnom. Spolu
s Jaroslavom Kulihom obrazmi, propagačnými výzdobami a reliéfmi na budovách, esteticky dotvárali prostredie JRD
Rovnosť Krajné. Príležitostne zastupoval
Jaroslava Kulihu v kreslení do pamätnej
knihy ZPOZ.
Jeho krajinomaľba a figuralistika je
výrazne v intencii insitného umenia.
Obrazy z tvorby všetkých maliarov
budete môcť vidieť na www.krajne.sk
Ivan Gálik

55 rokov ZPOZ v Krajnom
Pokraãovanie, 4. ãasÈ
(do 1. 10. 2005) a od 1. 3. 2002 Viera Macúchová (do 31. 10.
2004).

História 1999 - 2006
V decembri, 18. a 19.12.1998 sa uskutočnili tretie voľby do
obecného zastupiteľstva. Ing. Emil Valášek bol znovu zvolený
do funkcie starostu, zástupcom starostu bola zvolená Danka
Marková a poslanec Ing. Ľubomír Galiovský bol delegovaný
do funkcie sobášiaceho ako tretí člen. Členmi ZPOZ boli:
predseda Karel Nedbálek, tajomníčka Viera Turanová, členmi:
Jana Hudecová, Miriam Bukovčanová, Iveta Valášková,
Danka Marková (od 31. 7. 1999).

V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa konali komunálne
voľby. Do funkcie starostu bol zvolený Ing. Vladislav Šuster,
zástupcom starostu bola zvolená Danka Marková a poslanec
Ing. Vladimír Baran bol delegovaný do funkcie sobášiaceho
ako tretí člen. Členmi ZPOZ boli: tajomníčka od 1. 1. 2002
Miroslava Macúchová, Jana Hudecová, Miriam Bukovčanová,
Karel Nedbálek, ktorý skončil svoju činnosť v ZPOZ odobierkou na občianskom pohrebe 13.11.2002.

Posledný deň roku 2001 odchodom do dôchodku ukončila funkciu matrikárky a tajomníčky ZPOZ Viera Turanová.
V tejto funkcii pracovala 30 rokov. Ako administratívna pracovníčka nastúpila pracovať na Miestny národný výbor v Krajnom 1. júla 1961. Na jej miesto nastúpila pracovať Miroslava
Macúchová

Dňa 19. 11. 2004 sme sa stretli v obradnej miestnosti pri
príležitosti zlatej svadby manželov Štefana a Boženy Pavelkovej, ktorí sa podieľali na práci v ZPOZ v období 1996 až
2001. Samozrejme grafické spracovanie pamätnej knihy akademickým maliarom Štefanom Pavelkom od 1. 1. 1998 stále
trvá.

Od 2. 2. 2002 začala v ZPOZ pracovať Renáta Kubišová
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doval program detí z MŠ pod vedením Boženy Polákovej a
hudobné vystúpenie Pavla Mockovčiaka. Deň pamiatky na
zosnulých sa uskutočnil 1. 11. 2005. Od novembra 2004 do
konca októbra 2005 zomrelo 27 spoluobčanov, príhovor starostu obce Ing. Vladislava Šustra a pána farára Ivana Novomestského. Účinkoval spevokol pod vedením MUDr. Martiny
Figurovej.
Deň matiek 14. 6. 2006. Na návrh sociálnej komisie, ktorá
zasadala dňa 24. 4. 2006 a následne uznesením č.3/2006 zo
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom bolo zrušené
stretnutie jubilantov, dôchodcov na základe pripomienok zo
strany občanov. Komisia pripravila pre jubilantov nad 70 rokov nákupné poukážky v hodnote 150,-Sk, aby boli všetci
rovnako odmenení, nie len tí, ktorí mohli prísť na stretnutie.
Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 29. 10. 2006.
(18. slávnostný obrad).
V správe o plnení rozpočtu obce za rok 2003 bolo uvedené
čerpanie financií na činnosť ZPOZ vo výške 5 242,- Sk +
členské Združeniu ZPOZ Banská Bystrica.
V správe o plnení rozpočtu obce za rok 2004 bolo uvedené
čerpanie financií na činnosť ZPOZ vo výške 35 924,- Sk.
V správe o plnení rozpočtu obce za rok 2005 bola na kultúrnu
činnosť (ZPOZ) vynaložená čiastka 35 825,-Sk

Deň matiek,
Stretnutie dôchodcov, jubilantov,
Deň pamiatky na zosnulých
Od roku 1991 pripravoval sa Deň matiek pod vedením pracovníčok kultúrnej komisie, v programe účinkovali žiaci ZŠ
a MŠ, pravidelne dopĺňal FS Krajňanec svojim programom.
Tradičné stretnutie dôchodcov, jubilantov a stretnutia rodín
pozostalých, ktorí zomreli v uplynulom ročnom období, organizovali pracovníci OcÚ úseku kultúry a členovia ZPOZ.
Stretnutie dôchodcov, jubilantov sa uskutočnilo 13. 10.
1999 v sále RPD Krajné. Po úvodnej básni privítala všetkých
prítomných jubilantov Viera Turanová, ktorá uviedla nového
pána farára Mgr. Ivana Novomestského, aby sa k zúčastneným prihovoril. Po ňom mal príhovor starosta obce Ing. Emil
Valášek. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 31. 10.
1999. Toto stretnutie malo za sebou už desaťročnú tradíciu,
bolo v poradí jedenáste. K rodinám sa prihovoril starosta
obce Ing. Emil Valášek a farár ECAV, Mgr. Ivan Novomestský.
Deň matiek 14. 5. 2000. Stretnutie dôchodcov 18. 10.
2000. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 28. 10. 2000.
9. stretnutie rodákov 2. 12. 2000.
Deň matiek 13. 5. 2001. Stretnutie dôchodcov 24. 10. 2001
KN4/2001. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 27. 10.
2001. Účinkoval spevokol pod vedením MUDr. Martiny Rapantovej.
Deň matiek 12. 5. 2002. Stretnutie dôchodcov 16. 10. 2002
KN4/2002. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 2. 11.
2002. Účinkoval spevokol pod vedením MUDr. Martiny Rapantovej.
Deň matiek 11. 5. 2003. Stretnutie dôchodcov 22. 10. 2003
začalo príhovorom starostu obce Ing. Emila Valáška, farára
ECAV Mgr. Ivana Novomestského a MUDr. Jany Gellenovej.
Pokračovalo programom žiakov základnej školy, potom vystúpil Krajňanček a cimbálová hudba pod vedením Vladimíra
Jánoša. Viac ako 90 rokov sa dožilo 9 občanov, najstaršou
bola Anna Malovícová z Podrienia, 95 ročná. Deň pamiatky
na zosnulých sa uskutočnil 1. 11. 2003. Účinkoval spevokol
pod vedením MUDr. Martiny Rapantovej. Od novembra 2002
do konca októbra 2003 zomrelo 28 spoluobčanov.
Deň matiek 9. 5. 2004. Stretnutie dôchodcov 13. 10. 2004.
Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 31. 10. 2004.
Účinkoval spevokol pod vedením MUDr. Martiny Rapantovej.
Deň matiek 8. 5. 2005. Stretnutie dôchodcov, jubilantov sa
uskutočnilo 19. 10. 2005. Po príhovore starostu obce Ing.
Vladislava Šustra a pána farára Ivana Novomestského nasle-

Prehľad podujatí ZPOZ od roku 1999 do roku 2006
Sobáše

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2
2
0
1
0
3
3
2

Uvítanie detí
Individ./
hromadné
0/2
2/2
1/1
3/1
0/2
0/2
0/3
2/2

Jubilejné svadby
Zlaté/
strieborné
0/2
2/0
1/1
0/2
0/3
1/1
2/1
0/2

Občianske
pohreby
2
1
4
3
3
1
3
4

Činnosť ZPOZ v roku 2007 je zachytená v Kronike obce
Krajné a predchádzajúce časti (KN1/2008, KN2/2008,
KN3/2008) s touto poslednou, sú v nej prílohou. V elektronickej podobe ju môžete vidieť na www.krajne.sk
Tento dokument o histórii ZPOZ mohol byť napísaný aj
vďaka pomoci bývalým aktívnym členkám, najmä Viery Turanovej a Anny Ďurišovej.
I. Gálik
hovoril k nadchádzajúcej voľbe prezidenta republiky. Na aprílovom
stretnutí rezonovalo hodnotenie výstavy „Záhradkár“, hlavne plodná debata s predsedom SZS profesorom Ing. Ivanom Hričovským
DrSc. Z podnetu Slovenskej poštovej banky, prejednávali sme výhody účtu pre seniorov „Dôchodok Plus“, preberali sme tiež ponuky relaxačných pobytov pre seniorov. Zvolili sme delegátov na
okresný snem JDS, ktorý sa konanal 17. apríla 2009 v Myjave.
Májovú stretávku sme začali básňou a slávnostným príhovorom ku
dňu matiek, veď matka je ten pilier v rodine, u ktorého vždy všetci
hľadáme oporu a pochopenie. Delegáti okresného snemu JDS informovali o jeho priebehu a okrem iného sme sa dozvedeli o voľbe
nového predsedu OV JDS Myjava, ktorým sa stala p. Anna Šimová.
Mali sme aj milú návštevu, Mgr. Zuzanka Bieliková nás prišla
osloviť s prosbou o spoluprácu pri tvorbe novej monografie obce
Krajné. Spolupráca spočíva v dostupnosti starých fotografií, tiež
ústneho podania o zvykoch, krojoch a iných materiálov z duchovného i kultúrneho života v obci. V polovici mája sme sa zúčastnili
aj s priateľmi z JDS Hrachovište na estrádnej show „Sami sebe“,
ktorú už tradične poriada obec Čachtice.
Druhý júnový pondelok sme usporiadali akciu „Opekačka“, na
ktorú sme pozvali aj susedov z Hrachovišťa. Akcia sa vydarila aj
vďaka peknému počasiu. V družnej debate a spomienkach na prežité spoločné chvile, na dobrú spoluprácu a nejednu odspievanú
pieseň, sme sa rozchádzali s prísľubom, že návštevu oplatíme na
„Guláš párty“, na ktorú nás do Hrachovišťa priatelia pozvali. I keď
nám v Hrachovišti počasie veľmi neprialo, zúčastnili sme sa.
Nuž a to je za prvý polrok z našej činnosti v krátkosti všetko, na
júl už máme v pláne kúpanie a do ďalších mesiacov predstavu
o tom, čo budeme v našej organizácii podnikať ďalej.

JDS -Jednota dôchodcov Slovenska
Neviem, ãím to je, snáì vekom,
besnenie ãasu vnímam viac,
no prijímam ho s povìakom,
ako svetlo horiacích sviec.
Svetlo, ão ìal‰ie kroky sprevádza
do budúcnosti tajomnej,
v‰ak divne s nami Ïivot zaobchádza,
chvíºami zúfania i lásky dojemnej.
Rok ìal‰í v Ïití nastáva,
ãas novej nádeje,
chuÈ k Ïitiu dodáva,
aÏ srdce sa túÏbou zachveje...

Rok

JDS

Áno,aj takto sa dá vkročiť do začínajúceho roku. Naša základná
organizácia(ZO JDS) sa pravidelne schádza už tradične každý
druhý pondelok v mesiaci. Tak tomu bolo aj tohto roku.Býva zvykom dobrého hospodára,že vyhodnotí uplynulé obdobie, vytýči si
plán do budúcnosti a snaží sa poučiť z predchádzajúcich chýb.
V tomto duchu sa nieslo aj naše prvé januárové stretnutie. Februárová stretávka, ako naše schádzanie nazývame, prebiehala už
v inom duchu – plánovacom. Fašianok, sviatok MDŽ, zájazd do
Trenčína na výstavu „Záhradkár“,výstava akad. maliara Štefana
Pavelku a samozrejme,ako každú stretávku zdravica jubilujúcim
členom. Marcové stretnutie sa uskutočnilo vo vinárni u „Hany“
s oslavou MDŽ. Pekné podujatie hudobnou kulisou podporil Mgr.
Klasovitý Pavol, podpredseda OV JDS Myjava, a tak tiež sme
medzi sebou privítali p. Feriavca, nominanta LS-HZDS, ktorý

za výbor JDS, Karel Nedbálek
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TJ SLOVAN-ROVNOSË KRAJNÉ
Hodnotenie futbalovej sezóny 2008/2009
STARŠÍ ŽIACI
V predchádzajúcej sezóne naši žiaci
vyhrali skupinu “C“ II. Triedy oblastných
súťaží a postúpili do Majstrovstiev oblasti. Postup samozrejme pre nich znamenal veľké očakávania a novú motiváciu. S nadšením cestovali na prvý zápas
až do Trenčianskych Teplíc, kde sa však
na prekvapenie domáci tím rozpadol a
nastúpili väčšinou dievčatá (aj to v nedostatočnom počte), preto sme jasne zvíťazili a tento tím sa po jeseni zo súťaže
odhlásil. Ďalšie 3 zápasy však naši žiaci
nestrelili ani gól a nezískali ani bod. Vtedy si uvedomili, že ak chcú vo vyššej (a
podstatne kvalitnejšej) súťaži uspieť, musia začať viac bojovať. Hneď nastalo
zlepšenie a prišli aj víťazstvá: 5:2 so Soblahovom, 1:0 proti Vrbovciam, no najmä
cenných 3:1 v Častkovciach, ktoré v tom
čase bez straty bodu viedli tabuľku. Popri skúsenejších starších hráčoch vtedy
vynikol malý útočník Ľubko Arbet, ktorý
so Soblahovom stál v bráne (brankár
Macáček chýbal), ďalšie 2 zápasy však
svojimi gólmi rozhodol. Do konca jesene
už žiacke družstvo podávalo lepšie výkony, hoci proti výborným súperom prišli
i ďalšie prehry.
Pred jarnou časťou sa do prípravy po
dlhšej prestávke zapojil aj bojovník Peter
Virgl a z Myjavy sa vrátil šikovný Janko
Karlík. Títo hráči určite boli posilami, čo
sa prejavilo i na hre a výsledkoch, keď po
výborných výkonoch v prvej polovici jari
sme zaznamenali 5 víťazstiev v rade so
skóre 19:1. Najcennejším z nich bol
úspech 3:0 v Trenčianskej Turnej, ktorá
okrem tohto zápasu na jar nestratila ani
bod a zaslúžene sa stala víťazom celej
ligy. V tomto čase naši žiaci predvádzali
bojovné kolektívne výkony s mnohými
pohľadnými kombinačnými akciami a
krásnymi gólmi, čo potvrdili aj diváci,

ktorí sa na nich vo zvýšenom počte vždy
radi prišli pozrieť.
Tak, ako sa človek v živote stretáva
s mnohými problémami, museli sa i naši
chlapci vyrovnať aj s neúspešnými výsledkami, keď v nasledujúcich 4 zápasoch získali iba 1 bod, hoci ani v týchto
zápasoch nesklamali a súperi boli naozaj
kvalitní. Dokázali však tieto výsledky prekonať a v poslednom zápase najmä výborným výkonom v 2. polčase poraziť
doma Dolnú Súču 3:2, keď zvrátili vedenie hostí 0:1. Tým pekne zavŕšili úspešnú, hoci náročnú sezónu, pričom celkovo viac zápasov vyhrali ako prehrali (10
výhier, 9 prehier, 1 remíza) a v tabuľke
obsadili konečné 6. miesto.
Ako tréner tohto tímu by som chcel
všetkých hráčov pochváliť za zodpovedný prístup k zápasom a v prevažnej miere aj k trénovaniu, za snahu, bojovnosť a
stabilné kolektívne výkony, keď sme ani
v jednom zápase neprehrali viac ako o 3
góly a len raz inkasovali viac ako 3 góly
(prehra 4:2 v Zemianskom Podhradí).
Zvlášť ďakujem hráčom, ktorí v žiackom tíme končia a želám im úspešné
pôsobenie v doraste: Vladimír Janeka,
Matej Kúdela, Ivan Slezák, Filip Tížik,
Filip Turan, Peter Virgl. Okrem nich by
som chcel vyzdvihnúť brankára Miroslava Macáčka, ktorý chytal prvú sezónu,
no napriek zopár chybám nesklamal,
Janka Karlíka, nášho najlepšieho strelca,
no najmä stopéra Martina Melichera,
ktorý počas sezóny nevynechal ani jeden
súťažný zápas, podával vynikajúce výkony a má (spolu s brankárom a ostatnými
obrancami) najväčšiu zásluhu na tom, že
sme inkasovali iba 33 gólov, čo je 3.
miesto zo všetkých družstiev. Naopak,
strelili sme 41 gólov, o ktoré sa podelili:
Ján Karlík 12, Ivan Slezák 11, Filip
Tížik 10, Ľubomír Arbet 4, Matej Kúdela 3, Martin Melicher 1.

TJ Slovan-Rovnosť Krajné v žiackom
družstve v sezóne 2008/2009 reprezentovali: Janeka Vladimír, Kúdela Matej,
Slezák Ivan, Tížik Filip, Turan Filip,
Virgl Peter, Kostelný Marcel, Macáček
Miroslav, Melicher Martin, Karlík Ján,
Mihálik Michal, Arbet Ľubomír, Balada
Tomáš, Šutovský Erik, Medveď Peter,
Baranovič Tomáš, Tomka Tomáš,
Klein Alex, Ušiak Matúš, Dlhý Adam,
Ragan Peter, Melicher Branislav, Puškár Matúš, tréneri: Škodáček Andrej,
Kostelný Vladimír. Poďakovanie však
patrí aj bývalej pani učiteľke Zlatici Tomkovej, ktorá nám trénerom pomáha nielen organizačne, ale taktiež s výchovou
žiakov, ktorá v dnešnej dobe vôbec nie je
ľahká.
Výsledky:
Tr. Teplice - Krajné
Melčice-L. - Krajné
Krajné - Tr. Turná
Zamarovce - Krajné
Krajné - Soblahov
Častkovce - Krajné
Krajné - Vrbovce
Krajné - Podolie
Horná Súča - Krajné
Krajné - Z. Podhradie
Dolná Súča - Krajné

0:4,
2:0,
0:3,
3:0,
5:2,
1:3,
1:0,
1:2,
2:0,
3:2,
3:1,

1:6
3:0
0:5
2:0
0:3
2:2
1:2
2:0
2:4
2:3

Konečná tabuľka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tr. Turná
Horná Súča
Z.Podhradie
Dolná Súča
Častkovce
Krajné
Soblahov
Podolie
Vrbovce
Zamarovce
Melčice-L.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
14
10
9
10
10
8
8
8
3
1

1
1
3
6
3
1
4
3
3
1
2

4
5
7
5
7
9
8
9
9
16
17

bodov
82:35 46
76:37 43
57:31 33
48:28 33
51:43 33
41:33 31
38:39 28
45:38 27
31:41 27
23:79 10
17:105 5

Čo rozhodlo?
Čo rozhodlo o tom, že 2 naše tímy v tejto sezóne vypadli?
Muži:
1. Slabá jeseň.
2. Nekoncentrovanosť a slabá kondícia v záveroch zápasov:
- v Hrašnom 93. min. – 2:1 (-1 bod)
- doma Košariská 87. min. vlastný gól – 0:1 (-1 bod)
- doma Hrádok 85. min. – 1:1 (-2 body)
- v Považanoch v rozhodujúcom zápase, kde stačila remíza
90. min.- 1:0.
3. Fakty: - že z našej súťaže nikto nechcel postúpiť (Stará
Myjava, Košariská),
- že do MO zostúpili z 5. ligy 2 tímy (Trenč.
Jastrabie, Dolná Poruba)
- že nebola akceptovaná požiadavka 16 mužstiev
v II. Triede JUH.
Dorast: Chýbali 3 body. Slabá jar – získaný iba 1 bod. Vo zvyšných
14 zápasoch sa tieto potrebné body určite získať dali...
Čo rozhodlo o 6. mieste žiakov ako nováčika v MO?
1. Dobrý kolektív
2. Zodpovedný prístup k zápasom a tréningom (dochádzka)
3. Ochota počúvať a učiť sa
4. Vhodné posilnenie sa pred odvetnou časťou súťaže
Štefan Mramúch
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Zľava: tréner Mgr.Andrej Škodáček,Matej Kúdela, Michal
Mihálik, Vladimír Janeka, Peter Virgl, Ivan Slezák, Martin
Melicher, tréner Vladimír Kostelný, sponzor p. Robert Pagáč (pod ním jeho deti), v pokľaku Marcel Kostelný, Ján
Karlík, Filip Tížik, Filip Turan, Matúš Ušiak, Branislav Melicher a vpredu brankár Miroslav Macáček.
Hodnotil tréner Mgr. Škodáček.

Neoficiálne rozlosovanie futbalových súťaží ročníka 2009/2010
JESENNÁ ČASŤ
MUŽI - III. TRIEDA JUH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

16. 08. 2009
23. 08. 2009
30. 08. 2009
06. 09. 2009
13. 09. 2009
20. 09. 2009
27. 09. 2009
04. 10. 2009
11. 10. 2009
18. 10. 2009
25. 10. 2009

DORAST

Jablonka Krajné
Krajné
Polianka
Vaďovce
Krajné
Krajné
Pobedím
Chvojnica Krajné
Krajné
Očkov
Lubina kop. Krajné
Krajné
Bukovec
Krajné
Lubina
Hrachovište
Krajné
Priepasné Krajné

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

02. 08. 2009
09. 08. 2009
16. 08. 2009
23. 08. 2009
30. 08. 2009
05. 09. 2009
13. 09. 2009
19. 09. 2009
27. 09. 2009
04. 10. 2009
11.10. 2009
18. 10. 2009
25. 10. 2009

Krajné
voľný los
Krajné
voľný los
Krajné
Vrbovce
voľný los
Lúka n/V
voľný los
Hrašné
Krajné
Lubina
Krajné

ŽIACI – MAJSTOVSTVÁ OBLASTI

Turá Lúka
Považany
Horná Streda
Krajné
Krajné
Krajné
Kostolné
Krajné
Mor. Lieskové

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

15. 08. 2009
23. 08. 2009
30. 08. 2009
01. 09. 2009
06. 09. 2009
13. 09. 2009
15. 09. 2009
20. 09. 2009
27. 09. 2009
04. 10. 2009
11. 10. 2009
18. 10. 2009
25. 10. 2009

Stará Turá Krajné
Krajné
Trenč. Turná
Melč.-Liesk.Krajné
Selec
Krajné
Krajné
Horná Súča
Častkovce Krajné
Krajné
Horné Srnie
Krajné
Trenč. Jastrabie
Podolie
Krajné
Krajné
Zem. Podhradie
Soblahov Krajné
Krajné
Zamarovce
Dolná Súča Krajné

18 94 – 2009
Dobrovoºn˘ hasiãsk˘ zbor v Krajnom
srdeãne poz˘va v‰etk˘ch záujemcov na oslavu

Pozvánka

115 . v ý r o č i a z a l ože n i a
H a s i č s k é h o z b o r u v K ra j n o m
za úãasti prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika,
ktorá sa uskutoãní v sobotu 1. augusta 2009 o 11:00 hodine
na obecnom futbalovom ‰tadióne s nasledovn˘m programom:
1. Slávnostný nástup
2. Otvorenie osláv a privítanie hostí
3. Slávnostné odovzdanie zástavy
4. História DHZ

5. Príhovor prezidenta DPO SR
6. Povyšovanie a odmeňovanie členov DHZ
7. Ukončenie

Pri tejto príležitosti sa uskutoční

V. r o č n í k s ú ťa ž n o - z á b a v n é h o p o p o l u d n i a
K ra j n i a n s k a p r ú d n i c a
pod záštitou starostu obce Krajné pána Ing. Vladislava Šustera.
Súťaž prebehne v netradičných disciplínach.

Na Vašu návštevu sa teší a príjemný zážitok želá
DHZ Krajné

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA
Juraj Mikota
Dominika Moravcová
Samuel Ješko
Vanesa Boorová
Aneta Siváková
Filip Mihálik
BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Mgr. Zuzana Valášková –
Ing. Peter Bielik

Andrea Jankovičová –
Pavol Gajar
Pavol Lukáč –
Ing. Beáta Lorková
ROZLÚâILI SME SA
Anna Boorová
Ján Sadák
Jaroslav Manák
Emília Hazuchová
Emília Dlhá
Anna Kovárová
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