roãník 16.

Otvorte svoje srdcia dokorán
nech krásna chvíºa Vianoc
môÏe prísÈ aj k Vám.
Nie bohatstvo zlata,
chladného prepychu,
ale ‰Èastn˘m úsmevom,

ãíslo 4/2010

ZADARMO

teplom neÏného dotyku.
Nech u Vás v rodine
svornosÈ panuje,
do Nového roku zdravia, ‰Èastia, lásky
zo srdca vin‰ujeme!

Novoročný príhovor
Vážení spoluobčania,
blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku.
Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať. Vianoce
sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Vianoce sú každoročne očarujúce a vzbudzujú v nás pocit spolupatričnosti. Vianoce sú čas, kedy v kruhu svojich blízkych prežívame neopakovateľné čaro vianočného stromčeka,
radostných iskričiek v očiach našich detí pri rozbaľovaní vianočných darčekov. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi, s ktorými sa
počas celého roka tak často nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra, ktorá patrí k Vianociam sa nedá zabudnúť. Pozastavme sa a v duchu sa poďakujme za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá bola vykonaná pre
nás všetkých. Tešme sa z maličkosti a z každého úprimného úsmevu.
Mnohí z nás spomínajú na roky minulé a porovnávajú ako sa oslavovali sviatky kedysi a ako dnes. Keď sa tak
zamyslím, tak v dnešnej uponáhľanej dobe aj tie Vianoce akoby trvali len malý okamih. Veľa, veľa príprav a nákupov,
aby bolo všetko dokonalé a ani sa nestačíte obzrieť a všetko je zrazu preč.
Pripravme sa teda na Vianoce spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám
rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, i iné dobroty a štedrý večer nech zanechá v srdciach stopu
pohody a radosti.
Po Vianociach prichádza Nový rok. Tento deň nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok
zažili, vykonali i nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené
trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej
stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov.
Dúfam, že aj vy občania ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce
s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci.
Napriek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným
finančným zdrojom som presvedčený, že zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa nám spoločnými silami darí. Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia,
práce, jednaní, projektov, ale i dobrej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie. Využívam túto príležitosť poďakovať sa
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách nás občanov.
Zaželajme si do nastávajúcich krásnych dní, aby boli plné pohody, porozumenia, naplnenia najtajnejších snov
a plánov, nech sa nám v srdci rozozvučia tóny, ktoré nám dušu zaplnia nehou a šťastím, láskou k najbližším,
milosťou ku všetkým ľuďom dobrej vôle.
Šťastné a veselé Vianoce a úspešné vykročenie do Nového roku 2011
Vám všetkým želá
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce,
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN

V˘sledky komunálnych volieb
Miestna volebná komisia zverejňuje výsledky z volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 27. novembra 2010.
V obci Krajné bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
určený 1 volebný obvod a 2 volebné okrsky. Okrsok č. 1 – volebná
miestnosť zasadačka Obecného úradu v Krajnom a okrsok č. 2 –
volebná miestnosť Požiarna zbrojnica Matejovec. Z celkového
počtu 1329 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb
zúčastnilo 746 voličov. V Krajnom bolo zapísaných voličov 1000,
volieb sa zúčastnilo 564 voličov a v Matejovci bolo zapísaných
voličov 329, volieb sa zúčastnilo 182 voličov. Počet platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva bolo 737 za obidva okrsky. V Krajnom bolo 558 platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva a v Matejovci bolo 179 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva. Počet platných
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hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce bolo 742 za
obidva okrsky. V Krajnom bolo 561 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce a v Matejovci bolo 181 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce.
Z počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
obce podľa poradia na hlasovacom lístku získali kandidáti tento počet
platných hlasov:

Anna Haššanová, ĽS – HZDS, SMER
Ján Konečník, JUDr., nezávislý kandidát
Igor Mozolák, Ing., SaS
Miriam Olšavská, Mgr., nezávislý kandidát
Ján Sadloň, Mgr., nezávislý kandidát
Radoslav Sivák, SNS
Vladislav Šuster, Ing., SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH

Počet platných hlasov
Krajné
Matejovec
Spolu
56
18
74
85
68
153
37
3
40
27
3
30
126
50
176
5
17
22
225
22
247

Za starostu obce pre ďalšie volebné obdobie bol zvolený Ing. Vladislav Šuster.
Z 25 kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení 9 kandidujúci s najväčším počtom platných
hlasov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Danka Marková, Mgr., SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Emil Valášek, Ing., nezávislý kandidát
Hana Kubaláková, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Pavol Macúch, Bc., ĽS – HZDS, SMER
Vladimír Baran, Ing., SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Marek Ďuriš, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Ondrej Lančarič, Ing., SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Rastislav Kubiš, nezávislý kandidát
Pavol Kravárik, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH

Počet platných hlasov
Krajné
Matejovec
Spolu
250
61
311
246
62
308
260
31
291
214
37
251
218
29
247
222
24
246
198
28
226
194
22
216
166
45
211

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu platných hlasov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dana Kovárová, ĽS – HZDS, SMER
Ján Kubíček, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Slávka Lehoczká, ĽS – HZDS, SMER
Ján Kubus, ĽS – HZDS, SMER
Ján Konečný, Ing., SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Pavol Papulák, ĽS – HZDS, SMER
Dušan Konečník, ĽS – HZDS, SMER
Drahomíra Michalidesová, ĽS – HZDS, SMER
Jozef Pardavý, SDKÚ – DS, MOST – HÍD, KDH
Milan Gajar, Ing., SaS
Štefan Škodáček, SaS
Štefan Horák, ĽS – HZDS, SMER
Štefan Mramúch, nezávislý kandidát
Vladimír Turan, nezávislý kandidát
Radoslav Sivák, SNS
Ján Mocko, ĽS – HZDS, SMER

Počet platných hlasov
Krajné
Matejovec
Spolu
106
104
210
171
32
203
160
38
198
75
122
197
160
33
193
64
125
189
125
49
174
138
27
165
144
16
160
134
12
146
134
12
146
96
24
120
103
15
118
101
15
116
31
70
101
72
11
83

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 bola v Krajnom 56,4 % a v Matejovci 55,32 %.
Ďakujeme členom okrskových volebných komisií, miestnej volebnej komisie a občanom za pokojný
a plynulý priebeh volieb.
Bc. Miroslava Matejovičová
zapisovateľka miestnej volebnej komisie
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Voºby starostov a poslancov
do Obecného zastupiteºstva v Krajnom
Pred 20. rokmi, 23. a 24.novembra 1990 konali sa
voľby do orgánov samosprávy obcí. V Krajnom vtedy
ešte spolu s Podkylavou, kandidovalo 42 občanov na
poslancov a dvaja kandidovali na funkciu starostu.
Vtedajšie politické spektrum kandidátov bolo: 17 VPN,
17 DS a 8 KSS. Volieb sa zúčastnilo 77,4% voličov, do
Obecného zastupiteľstva v Krajnom boli zvolení 11.
poslanci VPN a 7. poslanci DS.

viac hlasov získal nezávislý kandidát, šiesti boli za
SDKÚ – DS, dvaja za ĽS HZDS.
Pri voľbách 27.novembra 2010 mali občania ponuku
sedem kandidátov na funkciu starostu, troch nezávislých, kandidát ĽS HZDS - SMER, kandidát SaS, kandidát SNS a kandidát SDKÚ - DS. Na 9 poslaneckých
miest do OZ bolo 25 kandidátov. Za stranu SDKÚ – DS
9 kandidátov, za ĽS HZDS 9 kandidátov, štyria nezávislí
kandidáti, za SaS dvaja kandidáti a za SNS jeden kandidát.
Na tému volieb je veľa zaujímavostí v Obecnej kronike Krajného. Napríklad pred voľbami do obecného
zastupiteľstva v júni 1938 bolo 10 kandidátnych listín na
obsadenie 30 miest v OZ. Široké spektrum strán a
združení so 122 kandidátmi. Všetky komplikované vzťahy, väzby, kto s kým proti komu „vyriešili“ nové voľby,
voľby do Slovenského snemu 18. decembra 1938: Bola
dovolená len jediná strana – hlasovať sa mohlo za nové
a šťastné Slovensko – alebo nič – toto neodovzdaním
hlasu, čiže prázdnou obálkou. Krajňanci, veriac v najlepšie možné, hlasovali asi na 93% „áno“ - podobne
priemerne na celom Slovensku, však už Podkylavci a na
Prašníku hlasovali omnoho horšie.(Pamätná kniha obce
Krajné, str.104)
Veľmi dobré skúsenosti s týmto systémom volieb
uplatnili sa aj v novom politickom systéme po prevrate
roku 1948. Všetci sme boli jednotní, jednotný bol návrh
kandidátov národného frontu, jednotne sme všetkých
navrhovaných kandidátov zvolili. Všetci občania išli
voliť, iba ak nejaká desatina percenta kde tu chýbala,
nie 50% ako teraz, ale aj nad 100% hlasov získali niekde kandidáti NF, čo v priemere potom vyšlo na 100%.
Prvé dve fotografie sú z volieb pred viac ako
30.rokmi, nebolo treba plentu, ani obálky. Samozrejme,
že plenta vo volebnej miestnosti bola, ale nikto za ňu
nechodil.
Ivan Gálik

V komunálnych voľbách 18. a 19.novembra 1994
kandidovali na funkciu starostu dvaja kandidáti, jeden
za DS, druhý nezávislý kandidát. Demokratická strana
nominovala na poslancov 12 kandidátov, HZDS 17 kandidátov, SDĽ 6 kandidátov, pričom z 35 bolo 23 nezávislých, neboli členmi strany, ktorá ich nominovala.
Výsledok volieb bol taký, že z 18 poslancov boli 13. nezávislí.
Voľby 18. a 19. decembra 1998 mali na funkciu starostu dvoch kandidátov, na poslancov do OZ bolo
37 kandidátov, DS nominovala 18 kandidátov, HZDS
16 kandidátov, po jednom kandidátovi
boli za ZRS, SNS, SDĽ. Do OZ boli zvolení pätnásti za DS a traja za HZDS.
Pri štvrtých voľbách 6. a 7.decembra
2002 sa znížil počet poslancov na 9. Na
funkciu starostu kandidovali traja občania, na funkciu poslancov kandidovali
25 občania. V archíve, štatistike pri
týchto voľbách nie sú uvedené stranícke nominácie. Po 12. rokoch ukončil
funkciu starostu Ing. Emil Valášek,
nastúpil Ing. Vladislav Šuster, obaja ako
nezávislí kandidáti.
Vo voľbách 2.decembra 2006 na
post starostu kandidovali dvaja kandidáti, na funkciu 9 poslancov OZ kandidovali 17.občania. Za SDKÚ – DS
8 kandidátov, za ĽS HZDS, SMER, SNS
8 kandidátov a 1 nezávislý. Účasť občanov vo voľbe poslancov bola 44%, naj-
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Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 5/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 28. 10. 2010
A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. rozsah miestnych, účelových komunikácií a verejných priestranstiev a dokumentáciu Pasportu
miestnych komunikácií obce Krajné
4. úpravu rozpočtu na rok 2010
5. predaj pozemku č.p. 17415/25 vo výmere 465m2
a p.č.17415/64 vo výmere 16m2 – zastavaná plocha v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Obce Krajné „O zásadách hospodárenia s majetkom obce Krajné“. Minimálna cena
pozemku určeného k odpredaju bude stanovená
znaleckým posudkom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z.
Všetky náklady spojené kúpou hradí kupujúci.
Zmluvu vyhotoví právnik obce

B) Ukladá
1. trvale zabezpečovať správu a údržbu miestnych,
účelových a verejných priestranstiev v schválenom rozsahu, pri dodržaní pravidiel ich financovania z obecného rozpočtu.
C) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. správu kontrolórky obce
3. informáciu Ing. Galiovského a Mgr. Meszároša
a ukladá vedeniu obce, aby predložili členom OZ
materiály na preštudovanie k vyriešeniu financovania kanalizácie, tak, aby sa dalo hlasovať o uvedenej problematike na nasledujúcom zasadnutí
OZ. Na ďalšie OZ bude prizvaný i Mgr. Meszároš
4. námietku p. Boženy Blahovej, Krajné 470. OZ
neeviduje žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 12769/4
a 12769/5 a týmto je námietka p. Blahovej bezpredmetná.
5. Informácie starostu obce
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 6/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 9. 12. 2010
a školských ariadení so sídlom na území obce
Krajné.

A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013
4. VZN č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. VZN č.4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
6. prenájom nehnuteľnosti p.č. 7127/5 vo výmere
518 m2 zastavané plochy a nádvoria od prenajímateľa SR – Lesy SR,š.p.
7. kúpu časti uvedeného pozemku č.7127/5 podľa
geometrického plánu a znaleckého posudku,ktoré
sa budú realizovať v roku 2011
8. kontokorentný úver pre obec VÚB banky v sume
40.000,-€ a zároveň súhlasí so zabezpečením
úveru podľa zmluvy o úvere,vo forme vystavenia
vlastnej blankozmenky Dlžníka a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej Dlžníkom a Veriteľom
9. Dodatok č. 2 k VZN č.1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v obci
Krajné pre potreby obce Krajné v rokoch 2003 –
2010
3. informácie starostu obce
C) Zvolilo
1. za členov volebnej komisie pre voľbu hlavného
kontrolóra obce: Ing.Ivana Janeku, Ing. Milana
Gajara a p. Štefana Horáka
2. za hlavného kontrolóra obce p. Vieru Macúchovú
na obdobie 6 rokov od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2016.
D) Ruší
1. uznesenie č. 5/2007 časť A bod 10, p. Vratislavovi
Hašanovi bude vrátená zaplatená suma 69,70 €
poštovou poukážkou
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 1/2010 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
zo dňa 9. 12. 2010
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. zloženie:
mandátovej komisie: Ing. Emil Valášek, p. Hana
Kubaláková, p. Pavol Kravárik
volebnej komisie: Mgr. Danka Marková, Bc. Pavol
Macúch, p. Marek Ďuriš

5

návrhovej komisie: Ing. Vladimír Baran, Ing. Ondrej Lančarič, p. Rastislav Kubiš
3. inštaláciu verejného osvetlenia miestneho rozhlasu v časti obce Záhumenice

E) Volí
1. Členov obecnej rady: Mgr. Danka Marková
Ing. Vladimíra Barana
Bc. Pavla Macúcha
2. Predsedov komisie:
plánovania a sociálneho rozvoja: p. Mareka Ďuriša
stavebnej: p. Pavla Kravárika
sociálnej: p. Hanu Kubalákovú
kultúrnej: Mgr. Danku Markovú
finančnej: Ing. Ondreja Lančariča
životného prostredia: Bc. Pavla Macúcha
športu: Ing. Vladimíra Barana
obrany a riadenia: p. Rastislava Kubiša
prešetrenia sťažností: Ing. Emila Valáška

B) Berie na vedomie
1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce.
3. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing.
Vladislava Šustera
4. Poverenie zastupovaním starostu obce
5. Poverenie poslancov obecného zastupiteľstva,
funkciou zástupcu sobášiaceho
6. Informácie starostu obce

F) Určuje
1. OZ určuje mesačný plat starostu obce v súlade so
zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami. Plat je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a 2,2 násobku platovej skupiny
č.3 (§4 ods.1) plus odmeny vo výške 40% súčtu
mesačného platu,

C) Konštatuje,že
1. Novozvolený starosta obce Ing. Vladislav Šuster
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Ing. Vladimír Baran
Marek Ďuriš
Pavol Kravárik
Hana Kubaláková
Rastislav Kubiš
Ing. Ondrej Lančarič
Bc. Pavol Macúch
Mgr. Danka Marková
Ing. Emil Valášek

G) Ukladá
1. Zvoleným predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na
členov komisií obecného zastupiteľstva.

D) Zriaďuje
1. Obecnú radu
2. Komisie: plánovania a sociálneho rozvoja, stavebnú, sociálnu, kultúrnu, finančnú, životného prostredia, športu, obrany a riadenia krízových situácii
mimo času vojny a vojnového stavu, prešetrenie
sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce
a hlavného kontrolóra.

H) Poveruje
1. Bc. Pavla Macúcha poslanca obecného zastupiteľstva,ktorý je oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie
obecného zastupiteľstva - §12 ods. 2 a ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

ëakujeme za dôveru
Vážení obyvatelia Krajného,
čas plynie so svojou precíznosťou, rovnakým stálym
tempom. Strieda sa deň s nocou, ročné obdobia si
podávajú žezlo svojej vlády, roky sa vpisujú do letokruhov.
Stretnutia a lúčenia, víťazstvá, prehry, úspechy i neúspechy sú súčasťou ľudského života. Uplynuli ďalšie štyri
roky z nášho života počas ktorých sme prežili čo sa
v živote človeka dá len zažiť. Áno je tomu tak opäť, opäť po
štyroch rokoch sa konali voľby aj do samosprávy miest
a obcí a neobišlo to ani našu obec ako ani okolité obce
v našom okrese, obvode, kraji, na celom Slovensku.
Chceme a prináleží nám poďakovať sa, poďakovať sa
tým obyvateľom obce, ktorí neveria na sľúbované vzdušné zámky, ale snažia sa objektívne posúdiť možnosti
našej obce a čo sme si mohli My Krajňanci naložiť na
ramená a za čo mohli poslanci obecného zastupiteľstva
zahlasovať a čo mohol starosta našej obce so svojim
kolektívom spolupracovníkov zrealizovať.

Vážení obyvatelia našej obce, ale aj vážení občania
Slovenskej republiky, ktorí vlastníte majetok na katastrálnom území našej Obce Krajné, vedzte, že hlavne u nás je
momentálne samospráva až na „poslednom“ mieste
v stupnici dnešného ponímania obcí..., lebo naša obec je
v prvom rade firma, ktorá nie len vlastní, ale aj prevádzkuje vodovody, kanalizáciu s ČOV, vlastné lesy, cintorín,
cesty...., po tom nastupuje prenesený výkon štátnej
správy (všetky štátne úrady), ktoré s nami „úradníkmi“
musíte pretrpieť a potom niekde obďaleč je samospráva
a veci s tým súvisiace. Nuž ďakujeme, že ste sledovali
ako sa snažíme všetci zasvätení čo najlepšie a najmenej
bolestnejšie kráčať vpred so všetkým čo naše Krajné
tlačí k zemi a vaša voľba je aj ocenením všetkých pracovníkov obce, ktorí pod vedením skúsených manažérov
- prednostky obecného úradu, riaditeľa technického úseku obce a konateľa obecnej spoločnosti v jednej osobe,
a v neposlednom rade aj s riaditeľom ZŠ s MŠ, museli nie
ľahké rozhodnutia obecného zastupiteľstva a starostu
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premieňať na drobné pri chode našej obce. Sme radi, že
sa Vám, ale aj všetkým Krajňancom môžeme poďakovať,
že ste Vašou dôverou ocenili našu prácu v prospech
Krajného a dali nám mandát opäť riadiť obec ďalšie roky
spolu s obecným zastupiteľstvom, ktoré nie je tiež v závideniahodnej pozícii, lebo práve ono musí na základe
našich návrhov prijímať tie nie najpopulárnejšie rozhodnutia, ale keď je inde na Slovensku nie najlepšie, nie je ani
u nás dvakrát dobre. Sme si všetci vedomí, že je to pocta, dôvera, ale hlavne veľká, veľká zodpovednosť nie
len voči nám žijúcim, ale hlavne voči budúcej generácii,
ktorá príde po nás.......!
Viem, všetci chceme počuť sľuby, lebo si človek v kútiku duše myslí, že keď to človek na určitom poste sľúbi,
tak to musí aj splniť! Áno My tiež sľubujeme, že sa
budeme snažiť nájsť to najsprávnejšie východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek všetkých Krajňancov
a k ďalšiemu napredovaniu našej obce vo všetkých
oblastiach. Veľakrát si kladieme otázku, či naše činy a naše skutky vždy zodpovedajú všeobecným požiadavkám
a objektívnym očakávaniam. Tešíme sa z toho, čo sa nám
spoločným úsilím podarilo a čo slúžilo nášmu obyvateľovi, ale aj spoluobčanovi. Ale opäť si kladieme otázky,
ktorých je mnoho – urobili sme toho dosť, alebo sme
mohli niekedy viac? Aktuálna otázka pre jednotlivca,
aktuálna otázka pre nás všetkých je čo treba urobiť, aby
sme mali radosť zo života spoločne so všetkými obyvateľmi tejto obce – našej obce, kde žijeme, obce, ktorá sa
nám stala domovom. Človek musí pochopiť význam a
zmysel svojho poslania – vzniknutého z dôvery obyvateľov obce. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kom-

promisu, umenie presvedčiť obyvateľov a prijať správne
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho konania a
vedieť niesť aj zodpovednosť. Som presvedčený, že spoločne s odchádzajúcim obecným zastupiteľstvom sa nám
to darilo a verím, že aj s novozvoleným zastupiteľstvom
sa nám bude táto neľahká úloha dariť správne realizovať.
S uznaním a úctou Vám všetkým ďakujeme, Vám, ktorí
ste v predchádzajúcom volebnom období svojim umom,
prácou a láskou našu obec dotvorili do tejto dnešnej podoby. Chceli by sme poďakovať 6 poslancom za vykonanú prácu v prospech obce, konkrétne p. Ing. Milanovi
Gajarovi, p. Anne Haššanovej, p. Štefanovi Horákovi, Ing.
Ivanovi Janekovi, p. Ing. Jánovi Konečnému a p. Štefanovi Škodáčkovi. Prejavujeme Vám úctu a vďaku za
vyčerpávajúce hodiny hľadania najlepších ciest a riešení
k odstráneniu problémov, ktoré ťažili našu obec a jej obyvateľov. Lebo len každodennou a usilovnou prácou sa
mení nielen obec, dnešok, ale hlavne zajtrajšok.
Na záver dovoľte mi všetkým nám spoločne popriať
veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov a splnenie osobných predsavzatí. Verím, že naša vzájomná spolupráca sa bude úspešne rozvíjať. Zo srdca Vám ešte raz
ďakujeme.
A hlavne - Šťastné a veselé vianočné sviatky, veľa zdravia a osobných úspechov v novom, nie ľahkom roku.
Novokonštituované obecné zastupiteľstvo obce
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
a riadiaci pracovníci v školstve, službách a vedenia
úradu

Zborník – Krajné v spomienkach...
Obec Krajné vydáva zborník autorov Mgr. Zuzany
Bielikovej a Jána Kubíčka pod názvom „Krajné v spomienkach...“
Zborník je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zborník je zostavený z výstupov terénnych etnografických výskumov
tradičnej ľudovej kultúry obce Krajné a priľahlých kopaníc.

výskumov tradičnej ľudovej kultúry obce Krajné a jej
priľahlých kopaníc, realizovaných od januára do októbra
roku 2010. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme mali možnosť a zároveň
veľkú snahu zaznamenať toho počas týchto mesiacov
čo najviac. Uvedomujeme si však, že každá z jednotlivých oblastí ľudovej kultúry by si zaslúžila samostatný
výskum.
Zborník, ktorý držíte v rukách, nie je vyslovene
odbornou publikáciou. Je skôr akousi „studnicou“ spomienok ľudí, ktorý v tejto obci a na kopaniciach prežili
celý život alebo jeho podstatná časť. Pre nás, tvorcov,
jeho význam spočíva v tom, že prostredníctvom poskytnutých spomienok, zážitkov a informácií, doplnených
zápismi z pamätnej knihy obce, aspoň sčasti podáva
obraz o určitej dobe našich kultúrnych dejín. Prioritne
sa zameriava na obdobie od začiatku 20. storočia do
jeho približne 60. rokov, ktorého obraz je vytvorený na
základe spomienok informátorov. Tie si uchovali prevažne z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov.
Z toho dôvodu nemožno jednotlivé fakty posudzovať
ako pravdivé alebo nepravdivé, zovšeobecnené či neúplné – sú jednoducho podané tak, ako boli prežité,
zapamätané a následne sprostredkované. Táto kniha je
preto istým prejavom úcty k tým, ktorých spomienky
a zážitky tvoria jej základ...

Úvod
„Vo svete je toho pre nás tak veľa, že musíme mať len
oči, aby sme to videli, srdce, aby sme to milovali a ruku,
aby sme si toho nabrali...“
...a odhodlanie, aby sme aspoň časť z ponúkaného
bohatstva zachovali. Tým bohatstvom mám na mysli
hmotné i duchovné dedičstvo, ktoré nám poskytuje
ľudová kultúra. Z nej pramenia hodnoty, ktoré sa po stáročia uchovávali v podobe zvykov a tradícií, podmieňovali konanie a myslenie ľudí a ovplyvňovali celý ich
život. Ale tak, ako všetko vo svete má svoj čas zániku,
ani jej prejavy nemajú nekonečné trvanie. Je preto
nevyhnutné, aby sme išli čo najskôr ku zdroju poznatkov a snažili sa z nich zachytiť toľko, koľko sa ešte dá –
aby aj ostatné generácie vedeli, čo formovalo našich
starých a prastarých rodičov, a prečo sa nám od nich
dostávalo to, či ono. Práve s týmto zámerom vydávame
tento zborník. Je výstupom z terénnych etnografických

Mgr. Zuzana Bieliková
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DRAHU·KOVO – Komunitné centrum Krajné – Îadovica
„V živote má zmysel len to, čo sme urobili pre druhých.“
24. septembra 2010 sa v osade Žadovica konalo slávnostné otvorenie Komunitného centra pre osoby s autizmom a s inými podobnými postihnutiami. Slávnostné
pozvanie prijali mnohí naši vzácni podporovatelia Drahuškova, významné osobnosti i vážený pán starosta
obce Krajné Ing. Vladislav Šuster spolu s obecným zastupiteľstvom.
Oficiálnym začatím slávnostného otvorenia boli príhovory MUDr. Jozefa Šótha, Csc., koordinátora celého projektu a Mgr. Filipa Marka Kuboviča, manažéra projektu
a riaditeľa centra. Pútavé vystúpenie súboru Krajňanček
spolu s ľudovou hudbou očarilo prítomných hostí. Pred-

stavitelia súboru svojimi piesňami a tancami hosťom priblížili tradíciu z kopaničiarskeho kraja.
Vážení duchovní otcovia katolíckej i evanjelickej cirkvi,
sme vďační za vašu ekumenickú návštevu Drahuškova
a osobné povzbudenie na ceste diela lásky v starostlivosti o tých, ktorým sa chceme venovať.
Zo srdca ďakujeme všetkým dobrým ľudom, ktorí nám
pomohli zrealizovať víziu Drahuškova. Poďakovanie patrí
aj všetkým vám, ktorí nám venujete svoju priazeň
a úprimne držíte palce, aby sme vytrvali.
Komunitné centrum
Drahuškovo 828
916 16 Krajné

DRAHU·KOVO v projekte dobrovoºníctva
8. októbra 2010 sa Drahuškovo – Komunitné centrum
zapojilo do projektu dobrovoľníctva, 72 hodín bez kompromisu. Do akcie stavania domčeka pre naše zvieratká
a čistenie ich areálu sa zapojili vo veľkom počte dobrovoľníci z občianskeho združenia Bol raz jeden človek so
sídlom v Bratislave, študenti Pedagogickej fakulty v Bra-

tislave i miestni ľudia, ktorých pomoc nám zabezpečil
Obecný úrad v Krajnom. Za pomoc všetkým úprimne
ďakujeme. Aj vďaka vašej pomoci sme o krôčik vpred.
Komunitné centrum
Drahuškovo 828
916 16 Krajné

Stretnutie po rokoch
V malebnom údolí, ktoré je
lemované Myjavskou pahorkatinou, Krajnianskou horou a
Čachtickými karpatmi je učupená
malá dedinka Krajné s 1585 obyvateľmi. A práve tu sa dňa 25.
septembra 2010 stretli spolužiaci
zo ZŠ v Krajnom, dnes už vyše 70
roční po 11 rokoch od posledného stretnutia pri pizzérii
STOP.
I keď po skončení školského roka 1952/53 končila
školopovinná dochádzka prišlo k reorganizácií školstva
s tým, že žiaci mali možnosť ukončiť štúdium v tretej
meštianke. Prechodne bola však zriadená na jeden
nasledujúci rok aj štvrtá meštianka pod názvom kurz.
Po ukončení povinnej školskej dochádzky sme sa
rozpŕchli po celom Československu do rôznych škôl
a učňovských zariadení.O to milšie bolo naše stretnutie
po mnohých desaťročiach.
Od pizzérie STOP v Krajnom sme prechádzkou po
dedinke prešli do našej školy na dolnom konci. Mnohí
sme boli prekvapaní s jej pekným vzhľadom. Tu sme sa
stretli nasledujúci spolužiaci: Duchoňová – Krajčovičová Viera, Fajnorová – Štepanovičová Viera, Holota
Pavol, Horák Štefan, Klasovitá – Žáková Vlasta, Klimek
Ján, Kolník Jaroslav, Kubiš Ján, Lukáč Pavol, Manák
Milan, Michalcová – Turanová Anna, Ochodnícka –
Mocková Anna, Papuláková – Kujková Anna, Polák Ján,
Remiášová – Hulváková Emília, Sadáková – Przybylová
Vlasta, Šenkáriková – Škodáčková Anna, Talábová –
Feriancová Zuzana, Tomka Ján, Vavák Pavol. Niektorí

spolužiaci boli aj so svojími manželskými druhmi. Pozvanie prijali dve naše pani učiteľky: p. Zuzana Konečná
a p. Jozefa Matyášová.
V areáli školy nás čakal pán riaditeľ Mgr. Milan
Medveď, ktorý nás sprevádzal po moderne vybavených
učebniach, kde nechýbala ani výpočtová technika,
novovybudovaná knižnica a ďalšie odborné učebne.
Našu pozornosť upútalo aj multifunkčné ihrisko, kde sa
dá hrať futbal, volejbal, nohejbal, tenis a beh. Ihrisko sa
využíva na hodiny povinnej telesnej výchovy ako aj pre
deti materskej školy počas dopoľudňajšej činnosti.
Taktiež sa tu prevádza činnosť krúžkov a školského
klubu detí. Ihrisko je aj pre verejnosť prístupné. Na
vybudovanie týchto zariadení poskytol financie Úrad
vlády, Obecný úrad, ZŠ a MŠ za čo im patrí vďaka.
S príjemným pocitom, že naša škola opeknela a je
zmodernizovaná sme poďakovali nášmu sprievodcovi
p. riaditeľovi Mgr. M. Medveďovi. Potom sme prešli naspäť do reštaurácie pizzérie STOP. Tu nás čakali pekne
pripravené stoly, ktorých úprava bola na úrovni. Hneď
na začiatku nás privítala hlavná organizátorka podujatia
naša spolužiačka Vlasta Sadáková – Przybylová.
Minútou ticha sme si úctili spolužiakov, ktorí sa tohto
podujatia nedočkali a pozerajú sa na nás už z nebíčka.
Potom mali príhovor pani učiteľky Zuzana Konečná
a Jozefa Matyášová. Bolo milé počúvať ich spomienky
na nás, na školu, na výlety, ktoré sme robili do okolia
Krajného. Po ukončení ich materinských príhovorov za
všetkých spolužiakov odovzdal im bývalý žiak J. Klimek
kytice kvetov. Na ukončenie oficiálnej časti sme si
zaspievali to naše „živió“ so slávnostným prípitkom. Po
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slávnostnom prípitku bolo podávané chutné jedlo, ktoré
pripravil personál reštaurácie. Postupne každý prítomný porozprával v krátkosti svoj prežitý život o svojich
radostiach najmä o vnukoch a vnučkách, ale aj o svojich starostiach a zdraví. A bolo toho hodne čo porozprávať.
Ku koncu sme si zaspievali aj piesne našej mladosti
aj rýdzo krajniansku pieseň „Tá krajňanska lúka“, ktorá
je obľúbenou tzv. „srdcovka“ pani učiteľky Konečnej. Tú
by som navrhoval, aby sa spievala pri každom našom
stretnutí. Vychádzam z toho, že aj folklórny súbor
Kopaničiar, ktorého som bol členom, má svoju hymnu
/: Tá myjavská veža, pekná vysoká :/
Pieseň:

kosili ju chlapci, krajňanskí mládenci
a ja som za nimi zahrabala.
Keď som zahrabala, aj som zaplakala,
kukučka nad nami zakukala,
kukučka nekukaj, ja som dnes mrzutá,
ja som sa s frajerom pohnevala.
Zo stretnutia fotografie a video sú zverejnené na
stránke www.krajne.sk, ktoré nám zabezpečil pán Ivan
Gálik.
Pri rozlúčení vo večerných hodinách sme sa dohodli,
že sa znova stretneme za 4 roky, t.j. v roku 2014 a radi
uvidíme aj tých spolužiakov a spolužiačky, ktorí sa
tohto stretnutia nemohli zúčastniť z rôznych dôvodov.
Ing. Ján Klimek

Tá krajňanská lúka, tristo míl široká
do rána mala byť pokosená,

·kolsk˘ program Ekologická stopa
Základná škola s Materskou školou v Krajnom sa zapojila
do Školského programu Ekologická stopa a získala
Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2009/2010.
Školský program Ekologická stopa realizuje Slovenská
agentúra životného prostredia. Program prebieha prostredníctvom webového portálu www.ekostopa.sk. Zapojiť sa
môže každá materská, základná alebo stredná škola.
Základom je internetový kalkulátor pre výpočet ekologickej
stopy školy – vplyvu školy na planétu Zem. Hlavným edu-

kačným cieľom je pochopiť vplyv našich každodenných
aktivít na životné prostredie. Program bol spustený v septembri 2009. V prvom roku realizácie sa do programu zapojilo vyše 340 škôl, čo ho zaradilo medzi najúspešnejšie
programy na Slovensku. Prvý certifikát získalo 94 škôl
z celého Slovenska, vrátane našej školy. Zoznam všetkých
certifikovaných škôl je prístupný vo verejnej časti portálu
www.ekostopa.sk kliknutím na „Ekostopy škôl“.

Jesenné kolo hasiãskej hry PlameÀ 2010 a Futbal spája generácie
V sobotu, dňa 2. októbra 2010 nadviazali
mladí hasiči z Krajného na okresné a krajské
kolo hry PLAMEŇ a to jesenným kolom.
Napriek chladnejšiemu počasiu, ktoré po celý
čas súťaže panovalo, zapojilo sa 5 družstiev
zložených z piatich mladých hasičov a súťažili
v siedmych disciplínach: rozvíjanie hadíc na cieľ, hod mincami do pohára s vodou, pribíjanie klincov do dreva, spájanie skrutiek s maticami, hod krúžkom na kolík, streľba zo
vzduchovky na terč a streľba zo vzduchovky na figúrky. Na
vydarenom podujatí, i keď bolo chladno a čaj sa musel

variť permanentne, zúčastnila sa riaditeľka OV-DPO
Myjava Ing. Anna Vrbová a starosta obce Krajné Ing.
Vladislav Šuster. Za výdatnej pomoci osemnástich členov
DHZ Krajné, ktorí sa podieľali na príprave, ale i samotnej
súťaži a tým prispeli k zdarnému priebehu celej akcie.
Paralelne organizovala Základná škola s materskou
školou v Krajnom 1. ročník spoločensko – športového
podujatia „Futbal spája generácie“, podporované
Západoslovenskou energetikou, v priestore multifunkčného ihriska ZŠ s MŠ Krajné.
Ivan Gálik
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OZNÁMENIE
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov dane
z nehnuteľností (vlastníkov, správcov, nájomcov alebo
užívateľov nehnuteľností) nachádzajúcich sa v k.ú. obce
Krajné, u ktorých v priebehu roku 2010 nastala zmena
vo vlastníctve nehnuteľností (napr. kúpa, predaj, dedenie, kolaudácia rodinného domu, nadstavenie ďalšieho
obývateľného podlažia RD a pod.), aby si najneskôr do
31.1.2011 podali daňové priznanie správcovi dane, ktorým je obec Krajné. Daňovníci v daňových priznaniach
musia nehnuteľnosti zatrieďovať výhradne podľa údajov
na liste vlastníctva, to sa týka hlavne druhu pozemku,
stavby a bytu.
V prípade ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z nehnuteľnosti
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť musia písomne oznámiť
správcovi dane. Tlačivo nájdete na stránke obce
Krajné.
Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu (aj v prípade
náhradných pozemkov vyčlenených poľnohospodárskou organizáciou), spíše s nájomcom písomnú zmluvu
o nájme a jeden výtlačok zmluvy musí najneskôr do
31. 1. 2011 doručiť obci Krajné. V tomto prípade
nájomca musí podať najneskôr do 31. 01. 2011 obci
Krajné daňové priznanie k dani z tejto nehnuteľnosti.

Upozornenie pre vlastníkov, držiteľov psov. Podľa
zákona je predmetom dane pes starší ako 6 mesiacov
chovaný alebo držaný fyzickou
osobou alebo právnickou osobou. Pokiaľ máte takéhoto psíka,
vzniká Vám daňová povinnosť
prvým
dňom
kalendárneho
mesiaca
nasledujúceho
po
mesiaci, v ktorom sa pes stal
predmetom dane a zaniká prvým
dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie
je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Taktiež upozorňujeme vlastníkov a držiteľov psov na
dodržiavanie VZN Obce Krajné o niektorých podmienkach držania psov, kde sa stanovuje, že voľný pohyb
psov je zakázaný na miestnych komunikáciach a na
verejných priestranstvách. Vodiť psa na miesto so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne
pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť
vôzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii
tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Ďalej
platí, že vstup so psom sa zakazuje do budov ZŠ s MŠ,
zdravotného strediska, do budovy obce, na cintorín,
ihrisko, do obchodov a kostolov.
Andrea Batková
Odd. správy daní a poplatkov

TJ SLOVAN – ROVNOSË KRAJNÉ –
HODNOTENIE JESENNEJ SEZÓNY 2010 – 2011
Po neúspešnej jari 2010 bolo potrebné spraviť
v mužstve zmeny. Výbor sa napokon na schôdzi rozhodol pre zmenu trénera. Tréner M. Štetina s mužstvom
v jarnej časti nedosiahol výsledky, ktoré by nadväzovali
na úspešnú jesennú časť. Dokonca mužstvo nedal
dohromady ani pred majstrovským zápasom v Očkove,
kde nevycestovalo. To sa v našom klube ešte nestalo.
Dochádzka na tréningy nebola na dostatočnej úrovni,
mužstvo si prestalo veriť, tréner z mužstva nevedel
dostať výkony, aké sme od hráčov očakávali.
Hlavne tieto dôvody rozhodli o výmene trénera
Štetinu za nášho úspešného mládežníckeho trénera
Mgr. Andreja Škodáčka. Po úspechoch družstiev žiakov
a dorastu, ktoré dotiahol do súťaží majstrovstiev
oblasti, veríme že dosiahne úspech aj s mužstvom
dospelých, v čom sa mu aj výbor vynasnaží vytvoriť čo
najlepšie podmienky. Želáme mu, aby aj naďalej udržal
mužstvo v eufórii jesennej časti a nadviazal na
posledné dobré výkony.
Zároveň chceme vysloviť poďakovanie rodičom mládežníckych mužstiev za ochotu, pochopenie a starostlivosť o svoje deti, ktoré reprezentujú našu TJ. Hlavne
mamičkám žiackeho mužstva, ktoré pripravil deťom
dôstojné a sladké ukončenie náročnej a ťažkej jesennej
časti súťaže majstrovstva oblasti. Ďakujeme.
Výbor TJ
Mužstvo dospelých
Do novej sezóny vstúpilo viacerými prípravným
zápasmi, z ktorých najzaujímavejší bol ten v Chrliciach,
našej družobnej obci. Prehra 5:4 po dobrom výkone
a následná spoločenská časť návštevy splnil svoj účel.
Spolu s domácim víťazstvom 2:0 nad tímom z II. triedy

Bzince pod Javorinou boli pre nás tieto výsledky povzbudením pred súťažou.
Úvodný domáci zápas jesennej časti s Lubinou
kopanice nezačal priaznivo, keď skóre otvorili hostia.
Naša ofenzívna snaha potom ale slávila úspech a vysoké víťazstvo bolo potvrdené aj ďalším na Bukovci.
Obojstranne najkvalitnejšie zápasy sme odohrali s Poliankou a Pobedimom, keď aj súperi ukázali hernú
vyspelosť. V oboch prípadoch sme za stavu 2:1 siahali
aj po víťazstve. Takéto ťažké zápasy sa však ešte
musíme naučiť vyhrávať, no na hráčoch bolo vidieť
snahu, bojovnosť nasadenie. O zápasoch vonku sa to
ale povedať nedá. Prejavili sa staré „choroby “ krajnianského futbalu z posledných rokov: podcenenie súpera,
neschopnosť vysporiadať sa s menším ihriskom, horším
trávnikom, alebo dôrazom bojovného súpera, sťažovanie sa na rozhodcu a hádanie sa medzi sebou a so
súperom. Keďže sa k tomu opäť pridalo nepremieňanie
šancí, prišli sme v závere o vedenie vo Vaďovciach a na
Chvojnici sme utŕžili jedinú prehru jesene.
Po nej nás však čakali 3 zápasy doma, preto sme sa
rozhodli začať „choroby“ liečiť a prehru odčiniť. Vďaka
väčšej sústredenosti a zodpovednosti sa zlepšila obrana aj využívanie streleckých príležitostí a tieto 3 súboje
skončili našimi presvedčivými výhrami. Najmä proti
Priepasnému, tímu z hornej časti tabuľky, sme strelili
krásne góly a potešili seba a svojich fanúšikov. Posledné dva duely sme si už aktívnou hrou vypracovali prevahu a množstvo šancí a jeseň tak uzatvorili úspešne.
Svedčí o tom 5-zápasová víťazná šnúra so skóre 20:1.
Ďalším pozitívom je fakt, že k tradičnému strelcovi
Andrejovi Lachovi, ktorý opäť strelil viacero veľmi
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dôležitých gólov, sa pridal aj druhý útočník Ján Michalík. O všetkých 38 gólov sa však v 11 zápasoch podelilo až 13 rozličných strelcov (ak nerátame 2 vlastné
góly súperov), čo je skutočne rarita. I to svedčí niečo
o potenciály tohto tímu.
No tieto výsledky sú veľkým záväzkom do jarnej časti
a nadviazať na ne nebude ľahké. Preto ani v zime nesmieme zaháľať. Chceme sa zamerať najmä na techniku
a kondíciu, pretože v týchto oblastiach máme dosť
veľké rezervy. Dúfam, že hráči aj naďalej budú mať chuť
trénovať, pretože bez toho sa kvalitný futbal hrať nedá
a zlepšovať stále máme čo.
Hráči: Jakub Sedlák, Milan Moravec, Martin Arbet,
Miloš Javro, Štefan Škodáček, Pavol Klimek, Dominik
Kubíček, Tomáš Straka, Libor Javro, Marek Otrubčák,
Peter Moravec, Miloš Ďuriš, Stanislav Matys, Tomáš
Vasilik, Milan Kubíček, Ján Michalík – kapitán mužstva,
Peter Podmajerský, Andrej Lacho, Boris Stratil, Roman
Marek, Branislav Drobný, Martin Dlhý, Lukáš Dobrovodský, Tomáš Lackovič, tréner Andrej Škodáček.
Strelci: Ján Michalík 10, Andrej Lacho 8, Boris Stratil
3, Libor Javro 2, Marek Otrubčák 2, Martin Arbet 2,
Branislav Drobný 2, Roman Marek 2, Stanislav Matys 1,
Tomáš Vasilik 1, Miloš Ďuriš 1, Milan Kubíček 1, Martin
Dlhý 1.
Výsledky:
Krajné
- Lubina kop.
Bukovec - Krajné
Krajné
- Polianka
Vaďovce - Krajné
Krajné
- Pobedim
Chvojnica - Krajné
Krajné
- Jablonka
Krajné
- Považany
Krajné
- Priepasné
Lubina
- Krajné
Krajné
- Hrachovište

5:1
1:6
2:2
1:1
2:2
3:2
4:0
4:0
7:1
0:2
3:0

Tabuľka:
1. Pobedim
2. Krajné
3. Polianka
4. Považany
5. Priepasné
6. Lubina kop.
7. Vaďovce
8. Chvojnica
9. Hrachovište
10. Lubina
11. Jablonka
12. Bukovec

11 10 1 0
11 7 3 1
11 7 1 3
11 7 1 3
11 7 1 3
11 5 0 6
11 4 2 5
11 3 2 6
11 3 1 7
11 3 1 7
11 1 2 8
11 0 3 8
Mgr. Andrej

50:9 31 b
38:11 24
35:16 22
26:19 22
24:25 22
19:26 15
16:23 14
19:37 11
18:27 10
17:27 10
12:26 5
7:33 3
Škodáček

DORAST
Naše mužstvo dorastu hrá v tomto ročníku II. triedu
JUH v Trenčianskej oblasti.
V mužstve z vekových dôvodov skončili hráči:
Sedlák Jakub, Elíz Ľubo, Čechovič Ondrej, Kubíček
Milan, Drobný Braňo a Kubečka Daňo. Na hosťovanie
sme pustili na Turú Lúku hráčov Talába Martina, Elíza
Petra, na Hrašné Medveďa Jána a Dršku Pavla.
Z mužstva žiakov prišli: Macáček Miro, Medňanský
Richard, Kostelný Marcel, Turan Filip, ďalej Melicher
Martin, Karlik Ján a Parči Dominik, ktorí však z rôznych
dôvodov ešte v zápasoch nenastúpili. Zaregistrovali
sme Lacha Andreja (brankár) a na hosťovanie zo Starej
Turej prišiel Červenka Peter, na prestup z Myjavy sa vrátil Vavák Samko. Po odmlke sa do mužstva vrátil a bol
prínosom Macháč Ján, Kamačaj Lukáš, Kovár Miloš a
spolu z hráčmi: Dlhým Martinom, Dobrovodským Lukášom, Medveďom Dominikom, Macúchom Tomášom,
Slezákom Ivanom, Kúdelom Matejom a Tížikom Filipom
to bol káder, ktorý odohral jesennú časť súťaže.
Po jesennej časti je mužstvo s 21 bodmi na prvom
mieste, pred mužstvami z Potvoríc a Částkoviec. Dosiahli skóre 32:6 a na góloch sa podieľali hráči takto:
Macúch 6, Tížik a Vavák po 5, Dlhý 4, Medveď 3, Dobrovodský a Kamačaj po 2, Macáček a Turan po 1 a tri
góly za kontumáciu, keď na Vrbovciach postavili neoprávnene domáci hráča.
Umiestnenie je lepšie ako predvedená hra, lebo keď
si odmyslíme vysoké víťazstvo 15:0 nad Hornou Stredou a kontumáciou s Vrbovcami, výsledky bol tesné
pre nás.
Jediná prehra v Částkovciach 3:1 sa však dá odčiniť
na jar len s oveľa lepšou hrou a nasadením. Forma
hráčov mala kolísavú zostupnú krivku, čo má na svedomí už tradične slabá účasť na tréningoch ale veková

skladba mužstva, keď chýbajú hráči starších ročníkov,
čo však v budúcnosti môže byť devízou.
V jarných odvetných zápasoch sa bude rozhodovať
už prvých kolách, takže uspieť môžeme iba vtedy, keď
budú mať všetci hráči poctivo natrénované, zlepšia sa
silovo a zapoja sa aj hráči, ktorí na jeseň absentovali.
Trénerom mužstva v prebiehajúcej sezóne je Kostelný
Vladimír.
Spísal Mramúch Štefan, vedúci mužstva
ŽIACI
Družstvo žiakov vstupovalo do novej sezóny MO
(Majstrovstvá oblasti – 4. liga) taktiež s novým trénerom
Marekom Puškárom, no po odchode opôr v zadných
radoch v útoku výrazne omladené. Zaznievali tak názory s obavami o ich účinkovanie v tejto súťaži, k čomu
sa navyše pridali 2 vysoké prehry na úvod. Chlapcov a
jedno dievča však neodradili, naopak, o to viac chceli
trénovať a zlepšovať sa, čoho dôkazom je účasť niekedy až viac ako 20 žiakov na tréningu.
Pre nového trénera ale trénovať takéto množstvo
nebolo ľahké, hoci sme sa mu snažili pomôcť. Našiel sa
čoskoro človek, ktorý sa rozhodol s ním spolupracovať,
a tak vďaka novému vedúcemu žiakov Tomášovi
Lackovičovi máme u žiakov opäť dvojicu trénerov.
Tomáš ako dlhoročný hráč v našom klube má mnoho
skúseností a žiaci sa od neho môžu veľa naučiť.
Tieto zmeny priniesli aj prvé víťazstvá v zápasoch so
Zamarovcami a v Soblahove, z ktorých mali naše deti
obrovskú radosť. Následné zápasy s tímami z hornej
časti tabuľky síce skončili prehrami, boli však už vyrovnanejšie a zlepšenie sa najviac prejavilo v závere jesene. Z posledných 5 zápasov žiaci vyhrali 4 a tým predčili všetky očakávania.
Dokázali tak, že ak sa chce a trénuje, úspech sa vždy
skôr či neskôr dostaví. Hrdinský výkon podali najmä
v Melčiciach-Lieskovom, kde napriek chorobe a zraneniam 7 hráčov základnej zostavy vyhrali aj s mladšími
členmi tímu, navyše ich bolo iba 10.
Našim žiakom prajeme, aby im úžasná radosť z futbalu vydržala po celú ich futbalovú kariéru a dúfame, že
na jar po poctivej zimnej príprave získajú možno ešte
o nejaké to víťazstvo viac. Celkovo im však patrí vďaka
za výbornú reprezentáciu klubu obce, keď aj vďaka trénerovi, vedúcemu a bývalej pani učiteľke Zlate Tomkovej sa vždy prezentujú korektnou hrou a slušným
správaním, čo u dnešnej mládeže nie je vždy samozrejmosťou.
Hráči: Martin Malý, Kevin Klein, Tomáš Tomka, Adam
Dlhý – kapitán družstva, Ľubomír Arbet, Matúš Puškár,
Peter Medveď, Patrik Medveď, Marco Hutira, Branislav
Melicher, Peter Ragan, Alex Klein, Tomáš Balada,
Andrej Homola, Marcel Arbet, Matej Batka, Martin
Herák, Michal Urban, Erik Šutovský a Lucia Kostelná.
Tréner: Marek Puškár, vedúci družstva: Tomáš Lackovič.
Strelci gólov: K. Klein 10, A. Dlhý 5, M. Puškár 3, M.
Hutira 2, A. Homola 2, T. Tomka 1, Patrik Medveď 1, M.
Batka 1, E. Šutovský 1, Ľ. Arbet 1.
Výsledky:
Krajné
- Dolná Súča
Horná Súča - Krajné
Krajné
- Zamarovce
Krajné
- Stará Turá
Soblahov - Krajné
Krajné
- Záblatie
Z.Podhradie - Krajné
Krajné
- Selec
Omšenie
- Krajné
Krajné
- Častkovce
Horné Srnie - Krajné
Krajné
- Tr.Turná
Melčice-L. - Krajné
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0:8
6:1
6:1
0:5
1:8
2:3
4:0
0:2
1:2
4:2
6:0
2:0
0:2

Tabuľka:
1. Horná Súča 13 11 0 2
2. Z. Podhradie 13 10 1 2
3. Záblatie
13 9 1 3
4. Stará Turá 13 9 1 3
5. Horné Srnie 13 8 2 3
6. Selec
13 8 1 4
7. Dolná Súča 13 8 1 4
8. Krajné
13 6 0 7
9. Častkovce 13 5 2 6
10. Omšenie
13 5 1 7
11. Trenč.Turná 13 3 1 9
12. Soblahov
13 2 0 11
13. Zamarovce 13 1 0 12
14. Melčice-L. 13 0 1 12
Mgr. Andrej

86:9 33
62:7 31
89:24 28
67:18 28
76:20 26
68:35 25
56:29 25
27:39 18
64:59 17
36:64 16
24:29 10
21:121 6
7:117 3
6:118 1
Škodáček

Oznámenie
Novootvorená predajňa DADA

DEKOR (Kvetinárstvo a záhradkárske potreby)

Ponúkam:
 viazanie a aranžovanie kytíc
 zhotovovanie smútočných vencov
 výzdoba sál, kostolov,...
 interierové a exteriérové dekorácie
 návrhy, realizácie a údržba záhrad

Dana Konečníková
0908/144037

PON – PIA 9:00 – 16:00 hod.
SOBOTA
8:30 – 11:00 hod.

Na požiadanie zákazníka:
• vykonávam donáškovú službu v hodnote nad 10 € priamo k vám domov
• otvorím i mimo otváracích hodín

TEŠÍM SA NA VAŠU NÁVŠTEVU!

Ospravedlnenie
OspravedlÀujeme sa obãanom za vyhlásenie v miestnom rozhlase zo dÀa 28. 11. 2010 o 00:15 hod.,
kedy sme vyhlasovali v˘sledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ãím sme poru‰ili noãn˘ kºud.
Miestna volebná komisia v Krajnom
a vedenie obecného úradu

Uskutoční sa:

Zo života obce

- v mesiaci december vianočný program FS Krajnanec
- dňa 31. decembra 2010 Silvester v Požiarnej zbrojnici Krajné a v Požiarnej zbrojnici Matejovec

Konalo sa:
- dňa 30. októbra 2010 22. slávnostný obrad pri
príležitosti Pamiatky na zosnulých v Dome smútku
v Krajnom

Oznam
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny
č. 1/2011 bude 28. februára 2011, tzn. že príspevky do Krajnianských
novín č. 1/2011 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.
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