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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 27. 6. 2019
Uznesenie č. 23/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2018
7. Návrh Štatútu obce Krajné
8. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
9. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2012 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
10. Schválenie predaja pozemku p. č. 516/2 vo
výmere 109 m2 pre p. Annu Gulovú, Piešťany
11. Schválenie predaja pozemku p. č. 232/63 vo
výmere 71 m2, pre p. Vladimíra Čavojského,
Krajné
12. Schválenie predaja pozemkov p. č. 3022/16
vo výmere 245 m2 a 3022/17 vo výmere
85 m2 pre p. Jána Parčiho s manž., Krajné
13. Schválenie predaja pozemku p. č. 13462/81
vo výmere 800 m2 pre p. Zdenku Michalcovú,
Rudník
14. Rôzne: a) informácie starostu obce
15. Diskusia
16. Záver
Uznesenie č. 24/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a Správu o činnosti

Obecných lesov a Správu o činnosti Obecných
služieb.
Uznesenie č. 25/2019
OZ zvolilo za členov volebnej komisie k voľbe
hlavného kontrolóra obce Krajné: Mgr. Denisu
Konečnú, p. Andreja Lacha a p. Dušana
Konečníka.
OZ zvolilo za hlavného kontrolóra/ku obce
PaedDr. Rastislava Púdelku na obdobie 6 rokov od
1. 7. 2019 do 30. 6. 2025.
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2018.
Uznesenie č. 26/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad
a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia
za rok 2018 zdrojom rezervného fondu vo výške
22 475,48 €.
Uznesenie č. 27/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Štatút obce Krajné.
Uznesenie č. 28/2019/a
OZ neschvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva predložené starostom obce.
Uznesenie č. 28/2019
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva so zmenami doručenými
v lehote od občana Ing. Igora Mozoláka a zmenami po pripomienkach na zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 29/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 8 k VZN
č. 2/2012 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.
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Uznesenie č. 30/2019
I. OZ Prerokovalo
Na základe žiadosti p. Bc. Anny Gulovej, nar.
27. 5. 1962, r. č. 625527/6500, bytom ul. Valová
4528/28, 921 01 Piešťany, št. prísl. SR, ako aj
v súlade so svojím uznesením č. 16/2019 zo dňa
12. 3. 2019 možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorená parcela č. 516/2 vo výmere 109 m2, vedená
ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Krajné,
odčlenená z EKN p. č. 516 vedenej na LV 1 podľa
GP č. 122-30/2019 zo dňa 14. 5. 2019, ktorý bol
overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č. G1-141/19 zo dňa 16. 5. 2019.
Predaj pozemku p. č. 516/2 vo výmere 109 m2,
ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce
Krajné, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Parcela KN-C č. 516/2 vo výmere 109 m2 sa
nachádza pred rozostavaným rodinným domom
p. Anny Gulovej, tvorí prístupovú komunikáciu
k pozemku p. č. 482/1, 484/1, 481/2 ktoré sú
v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve žiadateľky –
p. Bc. Anny Gulovej.
II. OZ Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 16/2019 zo dňa 12. 3. 2019
odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa
v obci a k. ú. Krajné, ktorou je novovytvorená
parcela č. 516/2 vo výmere 109 m2, vedená ako
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Krajné, odčlenená z EKN p. č. 516 vedenej na LV 1 podľa GP
č. 122-30/2019 zo dňa 14. 5. 2019, ktorý bol
overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č. G1-141/19 zo dňa 16. 5. 2019,
a to v prospech: p. Anny Gulovej, št. prísl. SR,
v podiele 1/1 k celku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 516/2 vo výmere
109 m2 na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 71 m2
predstavuje kúpnu cenu v sume 201,65 €, slovom
dvestojeden EUR a šesťdesiatpäť eurocentov.

Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje
v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. – zámer Obce Krajné
predať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený v dňoch
11. 6. 2019 – 27. 6. 2019 na úradnej tabuli
Obce Krajné ako aj na webovom sídle Obce
Krajné – www.krajne.sk.
Žiaden z kupujúcich zároveň nie je vo vzťahu
k Obci Krajné osobou podľa §9a ods. 6 písm.
a) – g) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
Uznesenie č. 31/2019
I. OZ Prerokovalo
Na základe žiadosti Vladimíra Čavojského,
št. prísl. SR, ako aj v súlade so svojím uznesením
č. 15/2019 zo dňa 12. 3. 2019 možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú.
Krajné – novovytvorená parcela č. 232/63 vo výmere 71 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Krajné, odčlenená z CKN p. č. 232/35
vedenej na LV 1 podľa GP č. 13/2019 zo dňa
4. 2. 2019, ktorý bol overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-33/19
zo dňa 7. 2. 2019.
Pozemok je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve
Obce Krajné.
Predaj pozemku. p. č. 232/63 vo výmere
71 m2 sa uskutoční na základe schválenia zámeru
predať pozemok uznesením č. 15/2019 zo dňa
12. 3. 2019 Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
a to z dôvodu priľahlého pozemku k rodinnému domu.
Parcela KN-C č. 232/63 vo výmere 71 m2 sa
nachádza pred rodinným domom p. Vladimíra
Čavojského, št. prísl. SR, rodinný dom je v celosti
vo vlastníctve žiadateľa a predmetný pozemok je
priľahlý k rodinnému domu s. č. 110.
II. OZ Schvaľuje
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 16/2019 zo dňa 12. 3. 2019
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odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci
a k.ú. Krajné, ktorou je novovytvorená parcela
č. 232/63 vo výmere 71 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Krajné, odčlenená
z CKN p. č. 232/35 vedenej na LV 1 podľa GP
č. 122-30/2019 zo dňa 14. 5. 2019, ktorý bol
overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č. G1-141/19 zo dňa 16. 5. 2019,
a to v prospech: Vladimíra Čavojského, št. prísl.
SR, v podiele 1/1 k celku.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/63 vo výmere
71 m2 na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 71 m2
predstavuje kúpnu cenu v sume 131,35 €, slovom
stotridsaťjeden EUR a tridsaťpäť eurocentov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje
v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. – zámer Obce Krajné
predať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený v dňoch
11. 6. 2019 – 27. 6. 2019 na úradnej tabuli
Obce Krajné ako aj na webovom sídle Obce
Krajné – www.krajne.sk.
Žiaden z kupujúcich zároveň nie je vo vzťahu
k Obci Krajné osobou podľa §9a ods.6 písm. a) – g)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.
Uznesenie č. 32/2019
I. OZ Prerokovalo
Na základe žiadosti: Jána Parčiho a manž. Anny
Parčiovej, št. prísl. SR ako aj v súlade so svojím
uznesením č. 61/2019 zo dňa 28. 9. 2019 možnosť
odpredaja nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú v obci
a k. ú. Krajné – p. č. 3022/16 vo výmere 245 m2,
p. č. 3022/17 vo výmere 85 m2, odčlenené z p. č.
3022/1 geometrickým plánom č. GP č. 16/2019
z 22. 2. 2019, overený Okresným úradom Myjava,
katastrálnym odborom pod č. G1-55/19 zo dňa
28. 2. 2019. Parcela EKN 3022/1 je v celosti
vlastníctvom obce Krajné – LV č. 1. Predaj pozemkov p. č. 3022/16 vo výmere 245 m2 zastavaná
plocha a nádvorie a p. č. 3022/17 vo výmere
85 m2 zastavaná plocha a nádvorie sa uskutoční na
základe schválenia zámeru predať pozemok uznesením č. 61/2018 zo dňa 20. 9. 2018 Obecného
zastupiteľstva v Krajnom pre p. Jána Parčiho a Annu
Parčiovú, obaja bytom Krajné, a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Pozemky sa nachádzajú pred rodinným domom
a pod stavbou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľov, ktorý nie je v katastri zapísaný p. č. 3022/16
vo výmere 245 m2, p. č. 3022/17 vo výmere
85 m2, odčlenené z p. č. 3022/1 geometrickým
plánom č. GP č. 16/2019.

II. OZ Schvaľuje
Z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 61/2019 zo dňa 28. 9. 2019 odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci
a k. ú. Krajné, p. č. 3022/16 vo výmere 245 m2
zastavaná plocha a nádvorie a p. č. 3022/17
vo výmere 85 m2 zastavaná plocha a nádvorie,
odčlenené z p. č. 3022/1 geometrickým plánom
č. GP č. 16/2019 zo dňa 22. 2. 2019, overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-55/19 zo dňa 28. 2. 2019,
a to v prospech: Jána Parčiho a manž. Anny
Parčiovej, št. prísl. SR, v podiele 1/1 k celku do
BSM.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedené parcely p. č. 3022/16 vo
výmere 245 m2 zastavaná plocha a nádvorie
a p. č. 3022/17 vo výmere 85 m2 zastavaná
plocha a nádvorie na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo
predstavuje kúpnu cenu v sume 610,50 €, slovom
šesťstodesať eur päťdesiat eurocentov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje
v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR
č. 138/1991 Zb. – zámer Obce Krajné
predať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený v dňoch
11. 6. 2019 – 27. 6. 2019 na úradnej tabuli
Obce Krajné ako aj na webovom sídle Obce
Krajné – www.krajne.sk.
Žiaden z kupujúcich zároveň nie je
vo vzťahu k Obci Krajné osobou podľa
§9a ods. 6 písm. a) – g) zákona SNR
č. 138/1991 Zb.
Uznesenie č. 33/2019
I. OZ Prerokovalo
Na základe žiadosti Zdenky Michalcovej, št. prísl.
SR možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcely KN-C
č. 13462/81 vo výmere 800 m2 orná pôda v prospech Zdenky Michalcovej, Rudník. Parcela KN-E
č. 13462/81 je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné – LV č. 1.
II. OZ Schvaľuje
V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce Krajné č. 14/2019 zo dňa
12. 3. 2019 odpredaj pozemku – z dôvodu
osobitného zreteľa parcela č. 13462/81 sa nachádza v tesnej blízkosti za rodinným domom s. č. 473,
ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Túto parcelu
dlhodobo užíva žiadateľka. K parcele nie je možný
samostatný prístup. Zámer odpredať parcelu KN-C
č. 13462/81 bol v súlade s ustanoveniami §9a
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ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. zverejnený
v dňoch 11. 6. 2019 – 27. 6. 2019 na úradnej
tabuli a zároveň webovej stránke Obce Krajné.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 13462/81 na
sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 800 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 1 480,- €. Náklady spojené
s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad
a správnym poplatkom za vklad hradí kupujúca
(žiadateľka).
Prevod je v súlade s §9a ods. 8. písm.
e) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Kupujúci (žiadatelia) nie

sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a) – g)
zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 34/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje 5 % spolufinancovanie k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu PZ Krajné číslo
výzvy V. P HaZZ 2019 pod názvom: Stavebné
úpravy – požiarna zbrojnica k. ú. Krajné, parcely
reg. C-KN č. 366/9, 366/11 vo výške 1 500,- €
zo sumy 30 000,- € – najvyššia možná dotácia.
Predpokladaná suma nákladov je 41 622,86 €.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 12. 9. 2019
Uznesenie č. 34/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka 2019
6. Návrh na odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva obce
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu
úveru z Prima banky Slovensko, a. s.
8. Schválenie úveru z Prima banky Slovensko, a. s.
na kúpu nehnuteľností
9. 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2019
10. Správa o plnení úloh KPSS obce Krajné za rok
2018
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 17415/36
p. Ľubomír Pupek, Senica
12. Zrušenie zásad postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Krajné zo dňa 2. 9. 2010
13. Prezentácia spoločnosti Realistic, s. r. o.
Bratislava, k projektu IBV Krajné-Matejovec
14. Schválenie poverenia starostu obce k ďalšiemu konaniu so spoločnosťou Realistic, s. r. o. Bratislava
15. Oboznámenie poslancov s obsahom znaleckého posudku nehnuteľnosti areálu bývalej MŠ
16. Poverenie starostu obce na hľadanie strategického investora a spôsobu ďalšieho využitia objektu
17. Informácie starostu obce
18. Diskusia

19. Záver
Uznesenie č. 35/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Drahomíru Michalidesovú a Ing. Ondreja
Lančariča a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 36/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie
II. polroka 2019.
Uznesenie č. 37/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje kúpu nehnuteľností
zapísaných na LV č. 490, a to p. č. 312/2 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, p. č. 313
– zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 393 m2,
p. č. 314/1 – záhrada vo výmere 1 091 m2 a rodinný dom s. č. 192 od firmy ROKIM, s. r. o. Krajné
192 za sumu 40 500,- €.
Konštatovanie č. 9
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce Krajné k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 38/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na prefinancovanie „kúpy nehnuteľností zapísaných na LV
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č. 490“ vo výške 40 500,- €. Kúpa uvedených
nehnuteľností je potrebná z dôvodu mimoriadnych
okolností, a to bezpečnosť detí pri prechádzaní cez
komunikáciu v správe VÚC Trenčín, na ktorej sa
nachádzajú autobusové zastávky a uvedená križovatka je neprehľadná práve z dôvodu umiestnenia
rodinného domu s. č. 192.
Uznesenie č. 39/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver
vo výške 40 500,- € z Prima banka Slovensko, a. s.
so sídlom: Hodžova 11, 010 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. 43/2019
OZ ruší Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Krajné zo dňa 2. 9. 2010.
Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie prezentáciu spoločnosti Realistic, s. r. o. Bratislava, k projektu IBV
Krajné-Matejovec.
Uznesenie č. 44/2019
OZ poveruje starostu obce k ďalšiemu konaniu
so spoločnosťou Realistic, s. r. o. Bratislava pri
projekte IBV Krajné-Matejovec.
Konštatovanie č. 12
OZ berie na vedomie znalecký posudok na
budovu bývalej materskej školy.

Uznesenie č. 40/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.

Uznesenie č. 45/2019
OZ poveruje starostu obce na hľadanie strategického investora a spôsobu ďalšieho využitia objektu
bývalej budovy materskej školy.

Uznesenie č. 41/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje 1. Úpravu rozpočtu
Obce Krajné na rok 2019.

Uznesenie č. 46/2019
OZ zaväzuje starostu obce Krajné, aby spolu
s advokátom zastupujúcim obec zaslal oficiálnu
výzvu PD Krajné vo veci vyriešenia finančného
vysporiadania za uhradené sumy vyplatené na
základe zmlúv o spolupráci v rokoch 2016, 2017,
2018 vo veci JPÚ, a to s konkrétnymi dátumami
plnenia.

Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie Správu o plnení
Komunitného plánu obce Krajné za rok 2018.
Uznesenie č. 42/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predaja
pozemku p. č. 17415/36 vo výmere 416 m2.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

OSLAVY SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
V LUBINE
Dňa 24. 8. 2019 sa uskutočnili na vrchu Roh
v Lubine oslavy 75. výročia Slovenského národného
povstania. Na oslavách sa zúčastnili starosta obce
JUDr. Ján Konečník, poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Michalidesová a občania obce Krajné
p. Plesník a p. Sedílek. Naši zástupcovia v mene
všetkých občanov obce Krajné položili k čerstvo
vynovenej tumbe veniec. Na oslavách sa zúčastnili
i predstavitelia TSK, zástupcovia viacerých diplomatických zborov akreditovaných v SR, okolitých samospráv, ako aj zopár ešte žijúcich priamych účastníkov
bojov. Pri tejto príležitosti bol veniec položený i k pamätníku pred Obecným úrad v Krajnom.
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„Česť a sláva všetkým bojovníkom SNP za našu slobodu!“

NOVÉ HASIČSKÉ AUTO V KRAJNOM
Dňa 23. 7. 2019 bolo Dobrovoľnému hasičskému
zboru v Krajnom slávnostne dané do užívania nové

hasičské auto značky IVECO DAILY. Kľúče od vozidla
slávnostne odovzdala ministerka vnútra Slovenskej
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republiky p. Denisa Saková. Slávnostného odovzdania motorového vozidla sa zúčastnili ctení hostia,
a to: poslanec NR SR a predseda TSK p. Jaroslav
Baška, poslanec NR SR p. Dušan Bublavý, prezident Hasičského a záchranného zboru SR p. generál

Alexander Nejedlý, generálny sekretár DPO SR
p. Vendelín Horváth, riaditeľ Krajského riaditeľstva
HaZZ v Trenčíne p. Igor Šenitko a prednostka
Okresného úradu v Myjave p. Ingrid Vrkočová.
Starosta obce JUDr. Ján Konečník srdečne privítal všetkých hostí pred budovou hasičskej zbrojnice
v Krajnom, kde po slávnostnom akte odovzdania
a požehnania p. farárom Mgr. Ivanom Novomestským
prebehla prehliadka vozidla občanmi a hlavne deťmi.
Po ukončení odovzdania sa prítomní dobre zabávali
pri ľudovej cimbalovej hudbe Krajňanci a pochutili si
na pripravenom guláši.
Toto nové motorové vozidlo bude slúžiť pre potreby DHZ Matejovec a napomáhať pri záchrane ľudských životov a majetkov občanov nielen v Krajnom,
ale aj v okolitých obciach.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce Krajné

MLYNY NA PRÍTOKU JABLONKY – VAĎOVSKÉ MLYNY
Novinárska „uhorková sezóna“ sa prejavila aj
v redakcii našich novín, a preto musím zmeniť aj
svoj zámer postupne uvádzať mlyny v poradí od
horného toku. Stalo sa tak na začiatku tohto seriálu, keď som musel vynechať mlyn v Podkorytárke.
Dúfam, že v ďalšom vydaní sa objaví.
Od vaďovského rodáka Ing. Vladimíra Mikláša,
ktorý žije v Bratislave, mám písomný súhlas na uverejnenie jeho článku z: Vaďovské novinky č. 1 – august
2013.
VAĎOVSKÉ MLYNY
Veru tak, kde v minulosti bol mlyn, tam sa
muselo dobre vodiť i poľnohospodárom, teda
všetkým obyvateľom obce, a tie boli vo Vaďovciach
až tri, ako ich spomína urbár čachtického panstva, z r. 1661: Pažítkech v Jazeri, Zemanéch –
Miklášech v Kúte a Pavelkéch na Briežku. Tie mená
sú mená posledných majiteľov.
Na druhej strane existencia mlyna hovorí
o niečom dôležitom pre danú obec. Nie sú to
len podmienky vodných tokov nevyhnutných
pre stavbu mlyna, ale aj dôkaz o remeselníckej,
v dnešnom slova zmysle, technickej úrovni obce.
Pretože sa nemlelo v priebehu celého roka, mlynár musel mať i druhé povolanie. Majstri mlynári
boli väčšinou bezzemkovia, často prichádzali na
mlyn až zďaleka, dokonca z druhej krajiny, ako
tomu bolo v prípade Zemanéch-Miklášech mlyna.
Tým druhým povolaním mlynára bolo obyčajne
tesárčenie.

Teda mlyny, ich zbytky, sú nemými svedkami
vyspelosti našej obce. Patrí sa povedať, že na
začiatku 15. stor. mala obec Vaďovce významné
miesto medzi obcami čachtického panstva, bola
vlastne najväčšou obcou, keď nepočítame mestečká
Čachtice a Vrbové. Veľkosť sa počítala podľa tzv.
„port“, t. j. brán, cez ktoré prejde voz – rebrinák
naložený senom. Vaďovce mali 16 port, kým
Kostolné 13 a pol porty, Lubina a Krajné po
11 portách a Stará Turá bola len kopanicou s 5
portami (až zrada na husitskom vodcovi Janovi
Švehlovi im umožnila daňové výhody a tým i rozvoj
remesiel).
Okrem mlynov tu bola i rozvinutá tkáčska výroba, kováčstvo a kolesárstvo a neodmysliteľná výroba
dechtu – „smoly“ z borovice (preto nás aj prezývajú
„Smolári“). A čo viacej, v polovici 18. stor. sa
začína v Suchom doli (medzi Nezom a Mestskými
hájmi) ťažiť hnedé uhlie (lignit), ktoré sa vozilo až
do Trnavy. Bola to jediná ťažba na západnom
Slovensku. Páleničiarstvo ani nespomínam, tým sa
slávilo celé Myjavsko. Z poľnohospodárskych plodín
sa okrem obilnín darilo ľanu, chmeľu a vinohradníctvu, čo svedčí o miernejšom podnebí v minulosti…
Ale odbočil som od mlynov. Najprv pár slov
k ich konštrukcii a typu.
Vzhľadom na to, že vaďovský potok (nazývaný
v minulosti to Teplice, to Topolecký a teraz Tŕstie)
je pomerne hlboko zarezaný do nánosov, má veľmi
premenlivý ročný prietok. Preto nebolo možné
ustanoviť mlynské koleso priamo v koryte potoka,
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ako to bývalo vo väčších riečkach. Riešenie majstri
mlynári našli v systéme mlynských náhonov. To
boli také odbočky od koryta rieky do úzkych, umelo
vybudovaných kanálov s neveľkým spádom. Tieto
umožňovali trvalý prítok vody na hnacie koleso.
Tieto kanály sa viedli po úpätí sklonov lemujúcich
dolinu potoka a pravdepodobne boli majetkom
obce, pretože zaberali časť jej pôdy. Na tú dobu
to boli náročné inžinierske diela – primitívnou
meracou technikou bolo treba zabezpečiť neveľký
rovnomerný spád. Voda do kanálov sa dostávala
z potoka vzdutím hladiny pomocou stavov (pozri
obr.), v ktorých si nielen deti urobili kúpaliská.
Pre malý spád sa mlynské náhony rýchlo zanášali,
preto ich bolo treba čas od času čistiť silami obce,
takpovediac „brigádnicky“. Pre chlapcov to bol čas
na chytanie rakov, ktorých bolo hojne po spustení
vody.
Nezachovalo sa veľa písomných správ o vaďovských mlynoch. Najviacej v mojom „rodinnom
archíve“, o tom v Kúte.
O najvyššom – v Jazeri, sa zmieňuje vo svojej
knihe „Dva razy zomrel“ spisovateľ Laco Zrubec
v súvislosti s básnikom Sandorom Petőfim
(Alexandrom Petrovičom): „Na jeseň v roku 1722
do neveľkej obce Úľany nad Žitavou, neďaleko
Šurian, k mlynárovi Jurajovi Petrovičovi, čo mal
mlyn v osade Agáč, prišiel agent až z Čachtického
hradu. Presviedčal ho, aby prišiel mlynárčiť do
Vaďoviec na myjavské kopanice, vykresľoval mu
to, ako je tam krásne, akí sú tam dobrí ľudia.“ Tým
viacej, že Turci šarapatili už v Leviciach. To, že
o fungovanie mlyna sa staralo až čachtické panstvo
svedčí o tom, že mlyny patrili jemu a mlynár bol len
nájomník. Zabezpečoval pre hrad nielen múku, ale
mal povinnosť napr. vykŕmiť jedného brava ročne,
všakovú hydinu a robiť tesárske práce na hrade.
Gazdom na tom mlyne bol mlynár Pažitka
a mlyn sa nachádzal povyše modlitebne cirkvi
Adventistov. Zostali po ňom základy. Mlynár
Petrovič sa poradil s manželkou, ktorá pod srdcom
nosila dieťa a za nejaký čas zapriahol rebriňák,
naložil najnutnejší inventár a vydal sa na dlhú cestu
do Vaďoviec. Dobre urobil, pretože Turci skutočne
dorazili do Ulian, vyrabovali a zničili jeho mlyn
v Agáči.
Čoskoro, dňa 20. 9. 1723, sa im vo Vaďovciach
narodí syn, ktorého nazvú Jurajom. Ten založí
vaďovskú Petrovičovskú vetvu Marišiných. Naviac
sa stane prapradedom budúceho veľkého maďarského básnika, ktorý písal pod pseudonymom
Sandor Pétőfi. Totiž jeden vnuk Tomáš, narodený
v r. 1768, sa v mladých rokoch odsťahuje na Dolnú
zem a zanechá mlynárčenie. Zaujímavá je okolnosť,

že prvorodený Juraj (1723) sa oženil v r. 1747
s dcérou bývalého mlynára Barborou Pažitkovou,
čo sa podobne zopakuje neskôr na mlyne v Kúte.
Nejako to so synmi mali naši mlynári poslabšie.
Druhý mlyn v poradí sa nachádzal v Kúte (pod
cintorínom) a bol poháňaný z náhonu založeného
až v Jazeri poniže Pažítkech mlynu. Ten mlyn
je najzachovalejší a bol funkčný až do polovice
50-tych rokov minulého storočia. Mám niekoľko
starých listín, ktoré sa uchovali v pozostalosti mojich
predkov, nakoľko počnúc mojím pradedom Jánom
Miklášom (nar. 1833) z Kostolného tam mlynárčili
tri generácie Miklášovcov. Pre krátkosť miesta spomeniem len základné údaje: Teda mlyn bol založený
už pred rokom 1661 a remeslo tiež vždy neprechádzalo po meči. Prvými prisťahovanými majstrami
mlynármi bola rodina Lutherovcov (otec Norbert)
až z Čiech, z Náchodského panstva. Určite v tom
museli mať prsty agenti z Čachtického hradu. Roku
1798 majster N. Luther, už v rokoch, prichádza
na mlyn so svojím synom Františkom (Frantzom),
manželkou a troma dcérami, aby priženil syna do
mlyna. Nevesta sa volala Anna Kováčiková. Žil
krátky život, o čom svedčí testament z r. 1845 (je
uverejnený v brožúrke VAĎOVCE 600 rokov). Mal
tri deti, ale syn zomrel v detstve, a tak „mlynárkou“
sa stala najstaršia Katarína (nar. 1814), ktorá sa
vydala za nejakého Michala Hučku. Dve jeho dcéry
Katarína (nar. 1833) a Eva (nar. 1837) sa stali
mojimi prababkami. Do Evy sa zahľadel tovariš
Ján Mikláš (nar. 1833) a spolu so svokrom začali
mlynárčiť na mlyne. V r. 1870 k starému mlynu
pristavili jednoposchodovú prístavbu, nazývanú tiež
hoferský dom, teda prenajímal sa aj na bývanie.
Z prvej generácie Miklášovcov mlynárčil len dedov
brat Martin (nar. 1874), ktorý sa však v r. 1900
vysťahoval a v r. 1926 spolu s dedom predali svoje
čiastky Jánovi Šimovi, ktorý prišiel z Kálnice. Na
starom mlyne spolumlynárčil tiež Kostolanec Ján
Mikláš (nar. 1888), ktorého prezývali Zemanech
(odtiaľ i názov mlyna).
S mlynom je spojená tragická legenda
o Neminárovi, ktorý patril asi k potomkom z rodu
mlynára Hučku (1853 – 1908). Tretím starým
mlynom je Pavelkéch mlyn na Briežku, poháňaný
z rovnakého náhonu ako Zemanéch mlyn. Môj rovesník Ján Ježo z Briežku podľa rozprávania dedka
udáva: Mlyn patril ich rodine, avšak bolo v ňom
niekoľko vlastníckych čiastok, ktoré sa vyplácali
ešte po 1. svetovej vojne. Žid Adler ho iba prenajímal. Poslednými majiteľmi boli Pavelkovci, do
rodiny ktorých sa priženil Michal Držík-Reganéch
z Bukovinky. Posledný štvrtý mlyn stojí ako stavba
doteraz na hranici s Hrachovišťom, tzv. Lysých
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mlyn. Je hodne menší ako spomínané tri. Mlynský
náhon bol od potoka odrazený tak asi na úrovni
železničnej stanice, tam sme sa ako chlapci chodili
kúpať. Podľa údajov na hradách budov bol mlyn
budovaný v rokoch 1835 a 1859. Na mlyne sa tiež
vyrábali válovy pre svine a dobytok.
Po druhej svetovej vojne v 50-tych rokoch, keď
sa potieralo súkromné podnikanie, končí i dlhodobá
sláva vaďovských mlynov. Vlastne pomaly doznieva,
nakoľko boli morálne zastarané – stará technológia
mlynských kameňov, ktorým konkuroval moderný
lobottovský mlyn v Hrachovišti.

Vzhľadom na ich význam v živote obce by bolo
treba udržať, čo sa udržať dá a niečo i rekonštruovať, napr. vodné koleso na Zemanéch mlyne, ktorý
vzorne udržiava nový vlastník p. Pavol Fraštia.
Ing. Vlado Mikláš
Je aj autorom článku: Korene slávneho maďarského básnika Petöfiho hľadajme u nás na Slovensku
– vo Vaďovciach, ktorý vyšiel v „KOPANIČIAR
expres“ č. 20, 14. 7. 2009.
Ivan Gálik

VÝLET SENIOROV NA BAŤOV KANÁL

Internetová adresa:
https://www.batacanal.cz/plavba/veseli-nad-moravou.html

Výbor ZO JDS Krajné pripravil zájazd pre seniorov obce Krajné, ktorý sa uskutočnil 10. 9. 2019
a zúčastnili sa aj členovia ZO JDS Hrachovište.
Autobusom nás viezol pán Bielčik, mnohým dobre
známy šofér z cestovania do práce na Starú Turú.
Pôvodná trasa plavby kanálom mala ísť z Veselí nad
Moravou do Strážnice, ale pre vysoký stav vody
na rieke Morave sme plávali len do Vnorov a späť.
Spoločný obed bol v Strážnici v hoteli Strážnice.
(internetová adresa: http://hotelstraznice.cz/)

Poobedný program si mohli účastníci zvoliť sami:
prehliadku Strážnického zámku, Múzea vesnice
jihovýchodní Moravy, alebo menej pohybliví individuálne podľa kondície. (internetová adresa: http://www.
straznice-mesto.cz/straznicky-zamek/d-1024)
Počasie sa vydarilo, celý čas bola dobrá nálada,
domov sme sa vrátili spokojne unavení. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave zájazdu,
šoférovi za bezpečné dopravu a Obecnému úradu
v Krajnom za úhradu nákladov za autobus.
Ivan Gálik
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ZA ING. VLADIMÍROM KUČEROM…
Človek odchádza, už sa nevracia, už sa neopakuje, a predsa tu zanecháva vždy niečo po sebe,
niečo, čo môže zostať jedine po človeku. Je to
práca, je to činnosť, ktorú počas života vykonal pre
spoločné dobro ľudskej spoločnosti. Sú to materiálne hodnoty, ale predovšetkým tie neraz ťažko
merateľné, ťažko postihnuteľné hodnoty ducha,
jeho skutky. Jeho choré srdce dobilo. Doznel tlkot,
prestala bolesť, ústa onemeli, oči stratili lesk a telo
stvrdlo.
Smrť preťala vlákno života, vryla do sŕdc jeho
najbližších boľavú ranu, aby na ňom zostala trvalá
jazva ako dôsledok straty blízkeho človeka. Tak, ako
bývajú v živote chvíle pokoja, šťastia a pohody, tak
sa nás, žiaľ, dotýkajú aj chvíle smútku a zarmútenia.
Jedna takáto chvíľa nastala 10. 8. 2019, kedy sme
odprevadili na poslednej ceste priateľa, ktorý bol
na prvopočiatku družobného vzťahu medzi obcou
Krajné, zastúpenou starostom Ing. Vladislavom
Šusterom, a miestnou časťou Brno-Chrlice, zastúpenou starostom Ing. Vladimírom Kučerom.
Družobná spolupráca sa rozvinula v celej šírke
medzi hasičmi, futbalistami i dôchodcami a trvá už
15 rokov.
Všetci sme ho poznali ako čestného človeka,
a preto budeme na neho spomínať s úctou a láskou. Smrťou sa končí všetko. No nekončí láska
a vďačnosť za to, čo dobrého náš zosnulý vykonal.
Preto, i keď sa smrťou končí jeho život, výsledky
jeho práce sú pre nás odkazom i výzvou k ďalšiemu

vylepšovaniu družobných vzťahov. Toto pomyslenie
je útechou nám všetkým, ktorí v zosnulom strácame
nášho drahého priateľa.
Karel Nedbálek

ŠKOLSKÝ VČELÁRSKY KRÚŽOK
Pri Základnej škole s materskou školou Krajné
pracuje od školského roku 2016/2017 ako súčasť záujmovej činnosti žiakov včelársky krúžok.
S podporou vedenia školy a s odbornou garanciou
Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov
(ZO SZV) Krajné včelársky krúžok pokračuje už
4. rok. V krúžku je zapojených okolo 10 žiakov.
Vyučovanie prebieha v triede s možnosťou využitia
audiovizuálnej techniky na premietanie obrázkov
a filmov so včelárskou tematikou pre zvýšenie
záujmu žiakov a názornosti vyučovania.
V školskom roku 2017/2018 boli v ovocnom
sade nad školou umiestnené dva odložence včiel.
Vyučovanie žiakov v krúžku tým bolo rozšírené
o praktickú časť – starostlivosť a ošetrovanie
včiel. Po úspešnom prezimovaní včiel aj napriek

nepriaznivému počasiu v máji 2019 žiaci ochutnali
med, o ktorý sa sami pričinili. Za účelom kontaktu
žiakov so včelami vedenie školy zakúpilo ochranné
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oblečenia, 2 úľové zostavy, rámiky, medzistienky
a základné prostriedky na ošetrenie.
V decembri 2018 sa škola prihlásila v rámci
nadácie EKOPOLIS do grantového programu
„Zelené oázy 2019“. S pomocou riaditeľa školy
a prispením člena ZO SZV Krajné – stavbára,
projektanta a rozpočtára Ing. Mozoláka, sa podarilo
splniť podmienky uvedeného programu a škola bola
v projekte úspešná. Získala tým finančné prostriedky a aj z vlastných zdrojov prispela na vybudovanie
učebne v prírode, názov ktorej je VČELÁRSKY
MINISKANZEN – náučno-oddychová zóna.
Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov neziskových organizácií, miestnych
organizácií a samosprávy, ako aj školských zariadení,
pri vytváraní, oživení alebo obnove ekologicky hodnotných lokalít. Dôležitým cieľom je podpora dobrovoľnej
spolupráce a partnerstva na lokálnej úrovni uvedených
subjektov. Program podporuje starostlivosť o hodnotné lokality s prístupom záujemcov o vzdelávanie,
ochranu prírody a vytvorených hodnôt.
Program nadácie EKOPOLIS je v obci Krajné
napĺňaný vedením ZŠ s MŠ, Obecným úradom
Krajné, Poľnohospodárskym družstvom Krajné,

Združením rodičov a priateľov školy a členmi ZO
SZV Krajné. Ide o dobrovoľnícku prácu žiakov školy
pod vedením pedagógov, členov ZO SZV a materiálnu a technickú podporu OcÚ. Projekt je realizovaný blízko školy v ovocnom sade, ktorého užívateľom
je Poľnohospodárske družstvo, s jeho technickou
a materiálnou podporou.
V rámci programu bolo vysadených 30 ovocných stromčekov, pripravuje sa záhradný domček
ako sklad pre včelárske náradie, debničky, plásty,
medzisteny, rámiky, ochranné odevy, potreby pre
získavanie a spracovanie včelích produktov, v budúcnosti prechodne i ovocia. V rámci programu
boli zakúpené tiež ďalšie úľové zostavy, rámiky,
medzisteny, medomet, ochranné odevy a včelárske
náradie na ošetrovanie včiel. Pripravuje sa osadenie lavičiek, včelín pre rozšírenie a umiestnenie
včelstiev. Do priestoru vysadených stromčekov sa
umiestňujú staršie úle pre skanzen.
Ukončenie projektu a jeho vyhodnotenie je
v rámci programu určené do 15. októbra.
Máme ešte veľa práce, aby sme to stihli, preto
je treba sústrediť sa na dokončenie prác, ku ktorým
sme sa pri podávaní projektu zaviazali.

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA
Cieľ: Dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, správne reagovať
na svetelnú signalizáciu, spolupracovať,
rešpektovať ostatných.
Žiaci 1. – 4. ročníka v rámci dopravnej výchovy
navštívili dňa 10. septembra 2019 dopravné ihrisko
vo Vrbovom. Teoreticky sa najprv vžili do úlohy
účastníkov dopravy (cyklista, vodič motokáry,
chodec), oboznámili sa s rôznymi dopravnými
situáciami a osvojili si dopravné značky. Následne
využili svoje vedomosti a zručnosti i prakticky.
Praktická časť bola pre všetky deti zaujímavejšia.
Bicykle, motokáry ožili v rukách malých vodičov. Deti
sa spolu s inštruktormi a pani učiteľkami počas jazdy
oboznamovali s dopravnými značkami, svetelnou signalizáciou na semaforoch. Zdôvodňovali si ich význam.

Deťom sa jazdenie veľmi páčilo, pozorne počúvali a riadili sa inštrukciami. Na ich tvárach žiaril úsmev a radosť
nielen z pekného zážitku, ale aj zo slnečného dňa.
Na záver pani učiteľky pochválili deti za šikovnosť, pozornosť a disciplinovanosť. Deti sa poďakovali inštruktorom a s radostnými tváričkami odchádzali späť do školy. Deň na dopravnom ihrisku sa
skončil, veríme, že sa deťom páčil.
Pani učiteľky primárneho vzdelávania
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HRA(N/V)É LETO V KRAJNOM 2019

Už štvrtý ročník letného premietania pod holým
nebom sa uskutočnil 16. a 17. augusta na ihrisku
v Krajnom. Súčasťou bolo i sobotňajšie popoludnie venované deťom pod názvom Hra(n/v)é leto
v Krajnom 2019.
Počasie nám prialo, a tak sme si mohli v piatok
vychutnať americkú rozprávku Ako vycvičiť draka 3.
Príbeh o priateľstve dospievajúceho chlapca a jeho
maznáčika. Štikútovými očami sme videli, aké silné
puto môže vzniknúť medzi dvoma rôznorodými bytosťami. Toto predsa prežívame všetci, aj keď pritom
nelietame v takom vizuálne podmanivom svete.
V sobotu krátko po obede sa v obecnom športovom areáli rozliehal detský džavot a smiech. Pre
deti bola pripravená veľká nafukovacia lezecká veža
a nafukovací hrad.
Zároveň prebiehala súťaž, tento rok zameraná na
všetky svetové kontinenty. Stretnúť sme mohli afrických obyvateľov – úlohou detí bolo zvládnuť výstup
na horu Kilimandžáro v podobe 6 m vysokej nafukovacej veže. V Ázii deti sadili ryžu za pomoci šmykľavky. V severských krajinách pomáhali Eskimákovi
postaviť príbytok v podobe iglu a s moreplavcom sa
plavili po rozbúrených vlnách riek. Poslednou zastávkou bola Amerika, kde Mickey Mouse spoločne
s Minnie po splnení úloh venovali deťom šiltovku ako
odmenu za ich šikovnosť. Neskôr popoludní sa deti
zábavnou formou učili spoznávať svet a jeho chute

spolu s divadlom Králiky z klobúka. I v tejto oblasti
boli veľmi šikovné a krásne spolupracovali.
V priebehu hier bolo postarané i o občerstvenie
v podobe chutných jedál, ale zároveň, tak ako
každý rok, pani učiteľky z miestnej školy a materskej
škôlky pripravili ukážku tvorby a ochutnávku jedál,
ktoré sú nášmu kraju blízke. Tento rok to boli
domáce slíže s makom, tvarohom alebo orechmi.
Pri pohľade na šúľanie a hlavne krájanie sme občas
strácali dych (škoda, že fotka to nezachytí).
Čas plynule prešiel k večeru, opäť sa nafúklo
premietacie plátno, zaplnili miesta na sedenie, státie
i ležanie, rozohrial stroj na pukance a spoločne sme
si vychutnali českú komédiu Ženy v behu. S behaním je to úplne rovnaké ako v živote. Dôležité je
vydržať a nevzdávať sa, keď je cieľ na dosah…
Nemôžeme zabudnúť poďakovať za výborné jedlo,
na ktorom sme si opäť veľmi pochutnali a občerstvenie, ktoré v teplom počasí veľmi dobre zahasilo smäd.
Obec Krajné ako organizátor Hra(n/v)ého leta
v Krajnom 2019 považuje tento ročník za vydarený.
Touto cestou ďakujeme každému, kto priložil ruku
k dielu, u koho myšlienka vzbĺka, ale i tomu, kto ju
dokázal dotiahnuť do úspešného konca. Tešíme sa na
Hra(n/v)é leto v Krajnom 2020 (14. a 15. 8. 2020).
Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju
za opätovnú finančnú podporu vo výške 1 200 €.
Mgr. Jana Mozoláková
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ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
V KRAJNOM V ROKU 2019
V tomto článku chceme čitateľov Krajnianskych
novín oboznámiť s činnosťou Dobrovoľného hasičského zboru v Krajnom. Tento rok je pre našu
organizáciu významný, pretože si v ňom pripomíname 125. výročie založenie nášho hasičského zboru.
Akcie, ktoré sme usporiadali, sa niesli v znamení
tohto významného výročia.
Náš dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval pri
hasičskej zbrojnici v posledný aprílový deň tradičné
stavanie mája, zabezpečil občerstvenie a posedenie
pri hudbe.
Pri príležitosti osláv 100. výročia úmrtia
M. R. Štefánika na Bradle dňa 4. 5. 2019 vypomáhalo desať našich členov pri zabezpečovaní tejto
akcie.
V obci Kostolné sa dňa 18. 5. 2019 uskutočnila
okresná súťaž DHZ, na ktorej sa zúčastnilo pätnásť
súťažných družstiev mužov a tri súťažné družstvá
žien. Súťažné družstvo mužov DHZ Krajné sa
umiestnilo na peknom štvrtom mieste.
Členovia nášho súťažného družstva boli pozvaní
na 3. ročník Memoriálu Jána Kubiša v Hrachovišti,
ktorý sa uskutočnil dňa 15. 6. 2019. Súťažilo sa
v netradičných disciplínach, v ktorých bolo naše súťažné družstvo najúspešnejšie a získalo prvé miesto.
V obci Pobedim sa v júni uskutočnila krajská
súťaž DHZ Trenčianskeho kraja, na ktorej sa naši
členovia zúčastnili v úlohe rozhodcov.
Pri príležitosti 125. výročia založenia DHZ
v Krajnom sme usporiadali koncom júna tradičný
Memoriál Jána Dlhého v netradičnom šate. Na
začiatku slávnostnej časti boli povýšení a odmenení
členovia DHZ Krajné za obetavú prácu, ktorú vykonávajú v našom zbore. Počas súťažno-zábavného
popoludnia nesúťažili hasičské družstvá, ale členovia

DHZ s rodinnými príslušníkmi a pozvaní hostia
z priateľských DHZ a družobnej obce Brno-Chrlice.
Zábava a dobrá nálada trvala až do večerných
hodín.
Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala dňa
23. 7. 2019 v rámci projektu modernizácie technického vybavenia Dobrovoľných hasičských zborov
hasičské auto IVECO DAILY pred požiarnou zbrojnicou v Krajnom Dobrovoľnému hasičskému zboru
Matejovec, za účasti starostu obce JUDr. Jána
Konečníka, predsedu TSK, zástupcov DPO SR,
ďalších pozvaných hostí a občanov obce Krajné.
Členovia DHZ Krajné sa podieľali na uskutočnení
tejto akcie.
Dobrovoľný hasičský zbor Vrbovce uskutočnil
začiatkom augusta pohárovú súťaž hasičských družstiev pri príležitosti 130. výročia založenia zboru, na
ktorej sa zúčastnilo aj naše súťažné družstvo. Z desiatich prihlásených družstiev sme sa umiestnili na
siedmom mieste. Naši členovia p. Karel Nedbálek
a Bc. Pavol Macúch boli pri tejto príležitosti ocenení
za dlhoročnú spoluprácu.
Obec Krajné usporiadala dvojdňovú akciu Hravé
leto, na ktorej sme zabezpečovali občerstvenie.
Veľkú časť našej aktivity venujeme aj práci
s najmladšími hasičmi. Po generačnej výmene
sme začali pracovať s novým kolektívom, ktorého
vytvorenie a stmelenie nám trvalo viac ako rok.
V zimných a jarných mesiacoch sme trénovali
v telocvični základnej školy a v letných mesiacoch
na ihrisku a pri hasičskej zbrojnici. Svoju zručnosť
ukázali počas akcie MDD, kde predviedli požiarny
útok s prekážkami (CTIF) a požiarny útok s vodou.
Naši mladí „Plameňáci“ sa v posledný augustový
deň zúčastnili Okresného kola hry Plameň v obci
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Vrbovce. Na veľmi dobre pripravenej súťaži ukázali
svoju šikovnosť a získali prvé miesto, za čo im výbor
DHZ Krajné vyslovil pochvalu. Veľká vďaka patrí aj
rodičom, ktorí podporujú svoje deti v tejto činnosti.
Výbor DHZ Krajné ďakuje všetkým aktívnym členom DHZ za zásahové práce v teréne, reprezentáciu na súťažiach a za prácu na poriadaných akciách.
Vďaka parí aj tým obyvateľom obce Krajné, ktorí
nám nezištne pomáhajú pri organizovaní našich
akcií. Rodinným príslušníkom ďakujeme za pochopenie a podporu.
Pavol Moravec, tajomník DHZ

ČO SA STALO, ČO NESTALO…

...touto piesňou vítali v druhý septembrový
piatok súboráci pána učiteľa Vladimíra Jánoša na
oslave jeho životného jubilea – 80 rokov, ktorú pre
neho dodatočne pripravili. Zablahoželať mu tak
prišli nielen členovia FS Krajňanec, ale aj žiaci zo
ZUŠ a muzikanti zďaleka i blízka. A keď sa takáto
partia folklórne zanietených ľudí zišla pospolu, nemožno hovoriť o dákej formálnej oslave. Pán učiteľ
sa hneď v úvode zhostil primášovania a o zábavu
bolo postarané. Z muzikantského talónu vyťahoval

také hitovky, až sme mali pocit, že si ich nechával
na výnimočnú udalosť, ktorou táto oslava pre nás
všetkých zaiste bola.
A čo prajeme tomuto – pre nás tak vzácnemu
človeku? Hlavne pevné zdravie, večnú pohodu,
kopec elánu a hlavne, nech mu naďalej robí radosť
to, čomu venoval podstatnú časť svojho života.
Jeho práca a posolstvo zostáva v nás.
S láskou a úctou Vaši súboráci

ZAPOJTE SA DO VIANOČNÉHO TRHU V NAŠEJ OBCI.
Obec Krajné dňa 14. 12. 2019 plánuje usporiadať vianočný trh pred Požiarnou zbrojnicou
v Krajnom, na ktorom bude možné predávať
len sortiment tovaru s vianočnou a príbuznou
tematikou, napr. med, čaje, oplátky, sviečky,
vhodné remeselné výrobky, vianočné ozdoby

a iné dekoračné vianočné predmety. Občania,
ktorí majú záujem o predaj svojich výrobkov, sa
môžu prihlásiť na Obecný úrad v Krajnom do
30. 11. 2019 osobne, prípadne telefonicky na
č. 032/74 08 526 alebo na adresu:
sekretariat@krajne.sk.

DLÁTA LACA GERGELA
Pán Laco Gergel, bývalý učiteľ našej základnej školy s materskou školou, v súčasnosti už na
dôchodku, sa začal venovať nezvyčajnej a zriedkavej záľube – vyrezávaniu reliéfov a sošiek z dreva. Dňa 21.9.2019 bola
slávnostne otvorená výstava pod názvom „Dláta
Laca Gergela“ v zasadačke obecného úradu. Na
slávnostnom otvorení sa prítomným prihovoril
starosta obce a následne i pán Gergel. Atmosféru
vernisáže spríjemňovalo hudobné vystúpenie
pána primáša Vladimíra Jánoša s harmonikárom

Milošom Noškom a Petrom Obuchom, ktorý ich
doprevádzal na base.
Výstava mala úspech, trvala celý týždeň od
23. 9. do 27. 9. 2019 a navštívilo ju veľa ľudí
z našej aj okolitých obcí a tiež vyše 150 žiakov
z našej školy. Každý z prítomných obdivoval
zručnosť a um, ktoré sú potrebné pri vytváraní
drevených reliéfov.
Želáme pánovi Lacovi Gergelovi ešte veľa
tvorivých nápadov v jeho rezbárskej záľube.
OcÚ Krajné

TANEČNÁ ZÁBAVA
tanečná zábava, na
ktorej hrala skupina
UNI SONG.

Dňa 24. 8. 2019
sa na futbalovom
ihrisku uskutočnila

PRÍCHOD MIKULÁŠA

OZNAM

Dňa 5. 12. 2019 Vás obec Krajné pozýva na
stretnutie s Mikulášom pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom, predpokladaný začiatok bude
o 17,00 hod.

Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre
Krajnianske noviny č. 4/2019 bude 30. novembra
2019, to znamená, že príspevky do Krajnianskych
novín č. 4/2019 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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