ročník 21.
číslo 1/2015
zadarmo
Obec Krajné

IČO: 00311715

Peter Kaminský

Apríl 2015
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POĎAKOVANIE
Starosta obce a zamestnanci obecného
úradu ďakujú bývalému starostovi obce
Ing. Vladislavovi Šusterovi a bývalým poslancom obecného zastupiteľstva za vykonanú
a odvedenú prácu v prospech obce Krajné
počas svojho volebného obdobia.

UZNESENIE Č. 1/2015 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 22. 1. 2015
A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. zámer predať časť pozemku p. č. 232/10 v k. ú.
Krajné po zhotovený plot a na základe násobku
trhových cien, aktualizácie žiadosti a priloženého GP
4. zámer predať pozemok p. č. 17412/22 v k.ú. Krajné
za n násobok ceny, ktorá sa bude odvíjať zo znaleckého posudku, ktorý dá zhotoviť kupujúci
5. členov jednotlivých komisií v nasledovnom zložení:
• sociálna: p. Slavka Lehoczká,
Mgr. Denisa Konečná, Mgr. Petra Očkajáková,
p. Anna Ďurišová
• kultúrna: Mgr. Danka Marková,
p. Andrea Batková, Miriama Mramúchová,
p. Jaroslav Obuch
• finančná: Ing. Jozef Čechovič,
Ing. Jaroslav Sadloň
• životného prostredia: Ing. Emil Valášek,
p. Rastislav Kubiš
• športu: Ing. Pavol Egreši, p. Ján Kubus,
p. Štefan Škodáček
• obrany a riadenia: Ing. Miloš Kment,
MUDr. Pavol Halaš, p. Ján Sedílek
• prešetrenie sťažností: p. Dušan Nedorost,
p. Miloš Šagát
• stavebná: Ing. Igor Mozolák,
p. Radovan Marek, p. Ľuboslav Bukovčan,
p. Miroslav Konečný
• plánovania a sociálneho rozvoja: Ing. Vladimír
Baran, p. Jana Vičanová, Mgr. Denisa Konečná
6. predĺženie Kontokorentného úveru vo výške
20.000,- € z Prima banka Slovensko, a. s. so
sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slovenská

republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH
SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve
7. vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky
z kontokorentného úveru
8. poskytovanie mesačného príspevku na doplnkové
poistenie a životné poistenie pre zamestnancov
obce vo výške 20,- € a spoluúčasť zamestnanca
najmenej 16,50 €
9. schvaľuje 5 % spoluúčasť na akcii „Výmena okien
a dverí zdravotné stredisko Krajné
a OcÚ Krajné“.
10. Plán práce kontrolórky obce na I. polrok 2015
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. protest prokurátora Okresnej prokuratúry Nové
Mesto nad Váhom voči VZN č. 1/2001, ktorým
sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich
predmet služobného tajomstva obce Krajné.
3. petíciu občanov – Rozvoj obce Krajné a na
uvedenú petíciu odpovie starosta obce.
4. správu o hospodárení v obecných lesoch
Ing. Ľubomíra Mikláša
5. externých spolupracovníkov starostu obce:
Mgr. Júliusa Meszároša, Ing. Miloša Kmenta,
Mgr. Alenu Pražienkovú , združenia: MAS
Kopaničiarsky región, RRA, Európska RA a iných.
6. Programové vyhlásenie starostu obce a poslancov
7. vyššie členské v MAS Kopaničiarsky región na
rok 2015 v sume 1,50 €/obyvateľ, s tým, že
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MAS vypracuje PHSR obce v rámci uvedeného
poplatku.
8. predložené Stanovy stavebnej komisie
C) Poveruje starostu obce
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru predať časť pozemku p.č. 232/10 v k.ú. Krajné na webovej stránke
obce podľa §9a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
2. zabezpečiť zverejnenie zámeru predať pozemok
p. č. 17412/22 v k.ú. Krajné na webovej stránke

obce podľa §9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
D) Ruší
1. VZN č. 1/2001, ktorým sa stanovuje zoznam
skutočností tvoriacich predmet služobného
tajomstva obce Krajné
2. uznesenie OZ č. 5/2007 zo dňa 28. 6. 2007 časť
A) bod
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

INVESTIČNÉ ZÁMERY OBCE KRAJNÉ
a) Zameranie projektu: Rekonštrukcia centrálnych častí obce Krajné
Stručný popis investičného zámeru: Posilnenie
vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie
sídiel
Oblasť, na ktorú je projektový zámer zameraný:
životné prostredie, cestovný ruch
Odhadovaný rok zahájenia realizácie investičného zámeru: 2015/2016
Odhadované náklady investičného zámeru
v EUR: 658 123,35 €

c) Zameranie projektu: Zberný dvor – na zavedenie separovaného zberu odpadov v obci Krajné
Stručný popis investičného zámeru: zriadiť obecný zberný dvor na zefektívnenie separovaného
zberu odpadov
Oblasť, na ktorú je projektový zámer zameraný:
životné prostredie
Odhadovaný rok zahájenia realizácie investičného zámeru: 2015/2018
Odhadované náklady investičného zámeru
v EUR: 431 597,29 €

b) Zameranie projektu: Rekonštrukcia vzdušného verejného osvetlenia: Krajné – lokalita Matejovec, Zbehy, Podvrch, Žadovica,
Luskovica
Stručný popis investičného zámeru: Rekonštrukcia
z dôvodu nevyhovujúceho technického a ekonomického stavu jestvujúceho osvetlenia
Oblasť, na ktorú je projektový zámer zameraný:
životné prostredie, sociálna infraštruktúra
Odhadovaný rok zahájenia realizácie investičného zámeru: 2015/2018
Odhadované náklady investičného zámeru
v EUR: 66 123,52 €

d) Zameranie projektu: Krajné II. etapa – tlaková kanalizácia: Rozšírenie existujúcej siete
Stručný popis investičného zámeru:
Dobudovanie kanalizačných prípojok
Oblasť, na ktorú je projektový zámer zameraný:
životné prostredie
Odhadovaný rok zahájenia realizácie investičného zámeru: 2015
Odhadované náklady investičného zámeru
v EUR: 119 500,- €
e) Zameranie projektu: Rekonštrukcia, rozšírenie verejného vodovodu
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Stručný popis investičného zámeru: Rekonštrukcia,
rozšírenie existujúceho vodovodu v miestnych
častiach Žadovica, Matejovec a Podvrch
Oblasť, na ktorú je projektový zámer zameraný:
životné prostredie

Odhadovaný rok zahájenia realizácie investičného zámeru: 2015/2018
Odhadované náklady investičného zámeru v €:
nevieme definovať výšku v €, nie je spracovaný
zatiaľ projekt

AKO SME VOLILI V REFERENDE
Dňa 7. februára 2015 sa konalo referendum,
kde oprávnení občania hlasovali za otázky týkajúce
sa zákona o rodine. V obci Krajné boli určené 2
okrsky – v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
a v Kultúrnom dome v Matejovci. Z celkového
počtu oprávnených občanov 984 v okrsku č. 1 bolo
vydaných hlasovacích lístkov 121 a z celkového
počtu oprávnených občanov 324 v okrsku č. 2 bolo
vydaných hlasovacích lístkov 49.
Oprávnení občania mohli rozhodnúť o nasledovných otázkach týkajúcich sa zákona o rodine:
Otázka č. 1:
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
Otázka č. 2:
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo

umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich
následná výchova?
Otázka č. 3:
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo
deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Otázka

1.
2.
3.

Okrsok č. 1 – Krajné
Počet hlasov Počet hlasov
„ÁNO“
„NIE“
111
9
107
14
103
16

Okrsok č. 2 – Matejovec
Počet hlasov Počet hlasov
„ÁNO“
„NIE“
48
1
46
1
46
2

Účasť v referende bola v Krajnom 12,30 %
a v Matejovci 15,12 %. Ďakujeme členom okrskových komisií a obyvateľom našej obce za pokojný
a plynulý priebeh hlasovania.
Bc. Miroslava Matejovičová

ZMENA PRI NADOBUDNUTÍ NEHNUTEĽNOSTI DEDENÍM
Upozorňujeme všetkých daňovníkov, ktorí
nadobudnú nehnuteľnosť dedením, že podľa novely
zákona o miestnych daniach (č. 268/2014 Z. z),
ktorá nadobudla účinnosť 15. októbra 2014, vzniká
daňová povinnosť dedičovi prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného
dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Priznanie k dani z nehnuteľností
je daňovník povinný podať najneskoršie do 30 dní
od vzniku daňovej povinnosti miestne príslušnému
správcovi dane, na ktorom území sa nehnuteľnosť
nachádza a na tlačive, ktorého vzor ustanovilo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne

záväzným právnym predpisom. K daňovému
priznaniu z nehnuteľnosti treba priložiť právoplatné
osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve
musí byť vyznačený dátum právoplatnosti.
Ak nehnuteľnosť zdedili viacerí spoluvlastníci, každý
z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie
k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do
výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca,
ktorého písomnou dohodou určili spoluvlastníci,
pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.

OZNAM
Hľadám šikovnú a spoľahlivú predavačku do kvetinárstva v Krajnom. Jedná sa o prácu na dohodu.

Bližšie informácie na tel. č. 0908/144 037, alebo
osobne v kvetinárstve DADA Dekor v Krajnom.
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR KRAJNÉ
SA OBRACIA NA OBČANOV S VÝZVOU:
JAR
JA
RN
N É V Y PAĽ
P AĽ O V A
AN
NIE T
TR
RÁVY JE ŠKO
OD
D LIVÉ
LI VÉ
„V teréne treba dbať na zvýšenie pozornosti
lesnej a poľnej stráže či stráže prírody, no je
dôležité, aby aj bežný občan neváhal a nahlásil
takéto porušenie zákona na polícii. Potrebná je aj
prevencia. Požiare vznikajú v dôsledku nedbanlivosti
pri založení ohňa v prírode, takisto pri hre detí so
zápalkami, odhadzovaní cigariet, či podcenením
okolností a poveternostnej situácie pri vypaľovaní,
ale aj úmyselným podpaľačstvom.“ Zdá sa, že
niektorí ľudia sú nepoučiteľní a neodstraší ich ani
zákon o požiarnej ochrane, ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Nie vždy sa
podarí vypátrať osobu, ktorá oheň založila. Môže
za to ľahostajnosť ľudí voči dianiu okolo nás a malá
statočnosť. Ak sa stanete svedkom vypaľovania
trávy a lesných porastov, boli ste tak svedkom
porušenia zákona a treba to nahlásiť na políciu.
Zákonné spôsoby, ako sa zbaviť suchého biologického odpadu z porastov, je kompostovanie. Preto Vás
aj týmto spôsobom chceme upozorniť na základné
povinnosti fyzických osôb a teda každého občana,
ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi,
kde je okrem iného uvedené, že fyzická osoba je
povinná:
• dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy
a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
• dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Fyzická osoba nesmie:
• vypaľovať porasty bylín,kríkov a stromov,
• zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach,
kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
Fyzická osoba a teda každý občan má okrem
toho aj tieto povinnosti:
• oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas
spaľovania na príslušné okresné riaditeľstvo na
telefónne číslo 150,
• sleduje klimatické a poveternostné podmienky
a kontroluje miesto spaľovania,
• ukladá horľavé látky do upravených hromád vo
vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým
teplom alebo poletujúcimi horiacimi časticami
okolité objekty a iné skladované alebo uložené
horľavé materiály ani porasty,
• zabezpečí potrebné množstvo vhodných
hasiacich prostriedkov, pracovné náradie na
zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací
prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
• vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykoná dohasenie
zvyškov po spaľovaní a skontroluje okolie.

AKTIVITA DHZ
Záverom roka v našom dobrovoľnom hasičskom
zbore bola výročná členská schôdza, na ktorej bol
predložený plán hlavných úloh, a tiež plán práce na
I.polrok 2015. Je len potešiteľné, že život v zbore
začal už od prvých dní nového roku. Bol vyrobený
nový prechod pre hadice cez vozovku a taktiež bol

vykonaný zásah pri čerpaní vody na hlavnej hradskej cez obec. Prvýkrát sa zišiel výbor na prejednanie priorít plánu práce na I.polrok. Nakoľko sa
dohodlo, že aj naďalej budú bývať členské schôdze
v prvý piatok v mesiaci,stanovil výbor plán na školenia členov postupne na každú schôdzu. V januári sa
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odstrojoval vianočný strom, prepracovala sa inventúra z konca roka a vo februári sa vykonala obhliadka povaly hasičskej zbrojnice a bolo treba vykonať
zameranie a zakreslenie možného postupu opravy.
Vo februári prebehol aj kurz pilčíkov na reťazovú
motorovú ručnú pílu. Na tomto kurze sa zúčastnili
členovia DHZ a pracovníci obecných služieb. Každý
absolvent obdržal preukaz spôsobilosti s platnosťou
na 5 rokov. Pokračovalo sa v opravách techniky
a to ako prenosných striekačiek, tak aj džberových
striekačiek. Funkcionári pôsobiaci v OV DPO
Myjava sa zúčastňovali na VČS v DHZ, do ktorých
boli delegovaní. Dňa 24. 2. 2015 naši hasiči odprevadili na poslednej ceste brata hasiča Jána Talábu
z Jablonky. Život nám prináša aj takéto chvíle.
Je tu marec a s ním nastávajú pre hasičov povinnosti upozorniť občanov na jeden nešvár, ktorý sa
každoročne prejavuje a tým je vypaľovanie suchej
trávy. S prichádzajúcou jarou sa zväčša začnú
objavovať aj prípady vypaľovania trávy občanmi.
Vypaľovanie nielen ničí životné prostredie a zabíja
živočíchy, ale môže spôsobiť obrovské hospodárske
škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy, napomáha rozširovanie agresívnych
druhov rastlín, ničí drobné živočíchy. Ľudia môžu
za to zaplatiť aj svojím životom. Vypaľovanie trávy
znamená okrem toho aj porušenie zákonov a z neho vyplývajúce sankcie. Občan môže dostať

pokutu do výšky 332 eur v správnom konaní
a na mieste to môže byť aj bloková pokutu
do 99 eur. Právnická osoba môže zaplatiť
16 596 eur. Ak požiar spôsobil veľkú škodu,
hrozí aj trestné stíhanie. Je nevyhnutné, aby sa
situácia s vypaľovaním trávy zlepšila. Dbajme preto
na túto skutočnosť a nevystavujme sa zbytočnému
nebezpečenstvu finančného postihu, ale v horšom
prípade aj ujmy na zdraví či živote.
Preto radíme nevypaľujte!!!
V prípade nutnosti telefonicky kontaktujte:
112
– linka tiesňového volania
150
– záchranný hasičský zbor
0908 503 687 – DHZ Krajné
Nedbálek Karel tajomník DHZ Krajné

Vypaľovanie trávy je zakázané
Aj z malého ohniska hrozí veľký požiar, ktorý môže mať katastrofálne následky.

CEZ HUDBU K VÁM – MUZIKOTERAPIA PRE
AUTISTOV V KOMUNITNOM CENTRE DRAHUŠKOVO
S týmto názvom zrealizoval FS Krajňaneczdruženie v spolupráci s OZ Drahuškovo zaujímavý
projekt, finančne podporený Nadáciou Volkswagen
Slovakia. Jeho zámerom bolo prostredníctvom hudby ako univerzálneho komunikačného prostriedku

podieľať sa na terapeutickom procese ľudí s autizmom a podobnými postihnutiami.
Do projektu boli zapojení dospelí mladí ľudia
– klienti DSS a chránených dielní z Komunitného
centra Drahuškovo a členovia ĽH FS Krajnanec.
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Aktivity prebiehali od 31. 10. do 23. 12. 2014
v pravidelných týždňových intervaloch. Počas
terapeutických sedení sa klienti v rámci svojich
možností a schopností zúčastňovali na aktivitách,
ktoré pozostávali z dychových a rytmických cvičení,
spevu piesní, hudobných improvizácií, pohybovo-tanečných hier a kreácií. Všetky tieto činnosti slúžili
k vytvoreniu priaznivého prostredia podporujúceho
záujem, motiváciu, kreativitu, motorické a hudobné
schopnosti cieľových skupín. Zásluhou realizátorky
projektu Mgr. Zuzany Bielikovej a členov ĽH FS

Krajnanec mohli klienti KC dosiahnuté výsledky
projektu priebežne prezentovať na spoločnom
vystúpení v rámci Mikulášskeho večierka.
Realizácia projektu sa ukázala ako prínosná pre
obe strany a nadobudla tak ďalší rozmer. Z pohľadu
odbúravania bariér medzi intaktnou populáciou
a ľuďmi s postihnutím napomohla k vzájomnému
spoznávaniu sa a ich integrácii do širšieho spoločenského celku. Vďaka tomu sa členovia FS
Krajnanec rozhodli pokračovať v spolupráci s KC
Drahuškovo aj nad rámec aktivít projektu.

XVIII. ŠKOLSKÝ PLES
Prešli Vianoce aj Traja králi a nastal čas fašiangov.
Je to obdobie, kedy sa organizujú svadby, zabíjačky,
karnevaly a plesy. Aj naša škola zorganizovala už po
osemnástykrát tradičný ples.Tejto každoročnej akcii
predchádza niekoľkodňová príprava, ako vyrábanie
darčekov do tomboly, zháňanie tomboly, propagácia
plesu, výroba výzdoby a množstvo ďalších činností, ktoré
si vyžadujú veľa času a úsilia. Robíme všetko preto, aby
ste sa na našom plese cítili príjemne, aby ste sa dobre
zabavili a zabudli pri tanci na každodenné starosti.
Po všetkých prípravách sa v sobotu 24. 1. 2015
o 19-tej hodine otvorili dvere sály v Jablonke a začali
sa schádzať prví hostia. Hneď vo vstupnej hale ich
čakal uvítací drink a do ucha im zaznela ľudová hudba
od súboru Krajňanec. Pri vstupe do sály si hostia mohli
zakúpiť obálky s tombolou.Vo vyzdobenej sále boli pripravené stoly s občerstvením a ovocím pre 182 hostí.
Keď sa sála zaplnila a stíchla hudba, otvoril ples
svojím príhovorom pán riaditeľ Milan Medveď. Privítal
hostí, potešil sa ich záujmu o ples a odporučil, aby si
lístky na XIX. ples objednávali pre istotu už dnes, aby
sa im ušli, keďže dopyt prevyšuje kapacitu sály. Po
príhovore sa sála rozvírila hudbou a tancom.
Do tanca hrala hudobná skupina MY-ROCK
z Myjavy. Aby hostia neboli hladní, uvarili pre nich

naše zamestnankyne chutnú večeru. Pred polnocou sa
šťastlivci, ktorí si našli v obálke priamu výhru, zišli pri
tombole. Chvíľu trvalo, kým si ju rozobrali, pretože aj
tento rok bola tombola veľmi bohatá. Predalo sa 450
obálok po 10 lístkov. Z toho bolo 175 priamych výhier a 20 cien sa losovalo po polnoci. Podľa počtu to
znamená, že pripadla aspoň jedna výhra na každého
hosťa. Pravdaže záleží aj na šťastí. Tí, čo nič nevyhrali,
mohli sa aspoň utešiť, že majú šťastie v láske.
Naše veľké poďakovanie patrí všetkým podnikateľom, rodičom a priateľom školy, ktorí nám prispeli
do tomboly, taktiež našim kolegom a zamestnancom,
ktorí strávili množstvo času prípravami plesu, pomohli
variť, obsluhovať, upratovať a tak sa pričinili k tejto
vydarenej akcii.
K bohatej tombole prispeli: Molitex s. r. o.,
Neda, Sokrates Colour Slovakia, Leja, Setoop Krajné,
Dada Dekor, Obec Krajné, Obec Jablonka, Obec
Podkylava, Obec Hrachovište, Herbex Hrašné, Bove,
HaM, Pizza STOP, Figura inštalatérstvo, Potraviny
p. Šusterová, Penzión Adam, rodina Batková,
Lekáreň Krajné, p. Robo Sasák, Thermoplastik
Poriadie, AV sport, I. J. R. Stará Turá, Víno Sabo,
Demac, Isabelle, Tesa Myjava, keramický krúžok ZŠ
s MŠ Krajné, košikársky krúžok ZŠ s MŠ Krajné,
krúžok Šikovníček ZŠ s MŠ Krajné, Bižutéria –
p. Balážová, JVD – papiernictvo Myjava, BN Invest,
Mineral-Aquaservis s. r. o., RPD Krajné, Autoškola
A+K, p. Katka Remiášová, p. Oľga Zemanová,
Móda Mora, AutoPneus, p. Vladimír Žák – záhradná
a lesná technika, Ing. Ľuboš Borovský, Sberbank,
Biomila Myjava, Renta, A. M. J. , I. R. J, Mabonex,
p. Ľuboš Proxa, rodina Karliková, Dintech,
p. Gustáv Medňanský, Astera, rodina Ambrušová,
p. Braňo Dlhý, LP Picture, darčekland.sk, MaJa –
AS, s.r.o, p. Boženka Bielková, Ryba, PF optik, PSS,
Bauco stavebniny, p. Roman Pagáč, Aloha kniha,
p. Iveta Krčová – kaderníctvo, Hílek autoškola.
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Zábava trvala až do skorých ranných hodín. Po
posledných tónoch hudby sme sa rozlúčili s tými, čo
vydržali najdlhšie a zapriali im šťastnú cestu domov.
Bolo to potrebné, pretože aj zima sa v tento deň

rozhodla vyblázniť a zafúkala cesty snehom. Dúfam, že
sa všetci dostali v poriadku domov a že sa stretneme
v zdraví najneskôr na XIX. plese v roku 2016.
Fotogaléria z plesu sa nachádza na školskom webe.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Dňa 12. 2. 2015 sa v Základnej škole
Viestova v Myjave konalo okresné kolo
Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovali 3 žiačky. Úspešnými riešiteľkami olympiády sú Lucia Janeková z 9. ročníka a Tereza

Baranovičová z 8. ročníka. Tereza v kategórii
D žiakov 8. ročníka zvíťazila a z 1. miesta
postupuje do krajského kola.

Blahoželáme!

BLAHOŽELÁME
žiačke druhého ročníka Natálke Vičanovej za 3. miesto v okresnej recitačnej súťaži „Šaliansky Maťko.“

ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV DO ŠKOLY
Dňa 2. februára 2015 sa v našej škole uskutočnil
zápis budúcich prvákov. Trieda sa premenila na lúčne
kráľovstvo a malé chrobáčiky zadávali deťom úlohy na
stanovištiach. Každé dieťa dostalo čelenku s chrobáčikmi a malú lienku, na ktorú si všetky deti dokresľovali
bodky za splnenú úlohu. Naša lúka bola plná chrobáčikov a každý čakal s jednou úlohou. Na prvom stanovišti sa včielka presvedčila, či budúci prváci majú dobrý
postreh. Hľadali odlišnosti na podobných obrázkoch.
Druhý chrobáčik – lienka, ukrývala veľmi jednoduchú
úlohu. Deti mali podľa predlohy poskladať vláčik,
ktorým cestujú chrobáčiky do sveta . V tejto úlohe
si lienka zistila ako deti poznajú farby a geometrické
tvary. Tretie stanovište nám otvorilo bránu do sveta
počítania. S mravčekom sme počítali do šesť, dokresľovali, vyfarbovali. Veselé rozprávanie o obrázkoch
nám ponúklo štvrté stanovište, tam nás čakal čmeliak,
ktorý zisťoval, aké vyjadrovacie schopnosti, slovnú
zásobu, ale aj výslovnosť majú naši budúci prváci.

Pri piatom stanovišti sa lúčny koník pozorne prizeral
ako deti ovládajú pojmy vpravo, vľavo, hore, dolu,
nad, pod a podobne. Pozoroval a hodnotil aj grafomotorický prejav detí. Na šiestom stanovišti svrček
zisťoval, či si deti dokážu zaviazať šnúrky na svojich
topánočkách, a či si vedia pozapínať gombíky na
kabáte. V záverečnej úlohe a na poslednom stanovišti
boli pripravené domáce zvieratká a úlohou detí bolo
správne pomenovať každé zvieratko. Za vyriešené
úlohy, za svoju statočnosť a šikovnosť boli všetky deti
odmenené. Deti, ktoré boli zapísané v našej škole do
1. ročníka, ale aj tie, ktoré by si to rozmysleli a chceli
by 2. septembra 2015 zasadnúť do prváckych lavíc
čaká prekvapenie, darček v podobe zakúpenia niektorých učebných pomôcok v hodnote 15 Eur. Tešíme sa
na Vás milí prváci.
pani učiteľky
1. stupňa
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LVVK 2015

V dňoch 22. 2. 2015 – 27. 2. 2015 sa žiaci našej
školy, tak ako po minulé roky, zúčastnili zimnej školy
v prírode. Táto bola zameraná na lyžiarsky výcvik.
Na našich lyžiarov, tak ako vlani, čakal penzión
Gájuz v Oščadnici. Deti mali zabezpečené celodenné
stravovanie prispôsobené detským mlsným jazýčkom,
sladkú desiatu, ovocný olovrant, takisto celodenný
pitný režim pripravený v nádobách pri recepcii vo
forme teplého čaju.
Hoci príroda bola skúpa na snehovú nádielku, vďaka
umelému zasnežovaniu sa kurz mohol bez problémov
uskutočniť.
V Krajnom, v dopoludňajších hodinách, odovzdali
rodičia svoje ratolesti skúseným inštruktorom – p. riaditeľovi Milanovi Medveďovi, vedúcej kurzu p. uč. Janke
Domiňákovej a p. vychovávateľke Danke Sasákovej.
Prišiel veľký autobus s prívesom, do ktorého nebol
problém naložiť lyže, kufre a ostatnú batožinu. Cesta
rýchlo ubehla. V penzióne na nás už čakala pani
domáca a príjemné teplo.
Ubytovanie a vybalenie prebehlo rýchlo a kurz sa
mohol začať. Hneď v nedeľu popoludní vedúci rozdelili
žiakov do skupín podľa ich lyžiarskych zručností,
zároveň deti obdržali tričká s logom školy. V pondelok
ráno začal výcvik rozcvičkou. Prvé a druhé družstvo
potom na veľkom vleku zdokonaľovalo svoje oblúčiky
a nacvičovalo carvingové lyžovanie. Tretie družstvo
začalo s nácvikom chôdze, otáčania, sklzu, zjazdového
postoja, zjazdu po spádnici, zastavenia, naväzovaných
oblúkov v prívrate. Výcvik prebiehal veľmi úspešne.
Hneď na druhý deň všetky deti už dokázali zvládnuť
veľký vlek aj svah. Od poobedia sa už na zjazdovke
vlnili tri 15- členné hady oblečené v lyžiarskych kombinézach, ktoré zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti.
Unavené telíčka si deti zrelaxovali v bazéne, na
biliarde, stolnom tenise alebo hraním na izbách.
Každý večer sa na rozkaze hodnotil priebeh dňa,
kde všetci vedúci mohli iba chváliť snahu, úsilie a výkony svojich zverencov.

Jedeň deň bol zameraný na spájanie skupín. Jeden
zdatný lyžiar z prvého družstva viedol ako inštruktor
jedného menej zdatného lyžiara z tretieho družstva.
Všetko samozrejme prebiehalo pod vedením a dozorom vedúcich inštruktorov. Mladí inštruktori boli veľmi
zodpovední a všetci na svahu boli ohľaduplní a dodržiavali pravidlá bieleho kódexu.
Voľné chvíle deti trávili v bazéne, diskotékou ,
ktorú pripravili Martin Plesník a Ivan Hudec, alebo
sa zabávali pri programe, ktorý pripravili Danielka
Figurová a Emmka Kubišová.
Záverečný večer absolvovali decká po prvýkrát
večerné lyžovanie spojené s karnevalom na svahu.
Na snehu sme mohli stretnúť indiánov, vodníkov,
mimozemšťanov, rómov, nezamestnaných, deň a noc,
mačky... Znova treba vyzdvihnúť, že všetci boli veľmi
ohľaduplní.
Hoci počasie sa každým dňom zhoršovalo, vydržalo počas celého pobytu.
V piatok dopoludnia vedúci zhodnotili kurz, rozdali
diplomy a lyžiacke knižky. Deti naložili svoje batožiny
a unavené cestovali domov. Všetko prebehlo bez
úrazov a chorôb.
Totou cestou chceme vyjadriť veľkú vďaku
p. MUDr. Janke Gellenovej za nezištnú pomoc,
p. Maronovej za prísun teplého čaju na svahu a spoluprácu pri organizovaní činnosti.
Poďakovanie patrí p. Jankovi Kolárikovi – firma
JK-bus Myjava za bezpečný odvoz v parádnom
autobuse.
Pochvalu sme dostali od pani domácej, že máme
dobré deti, čo určite poteší nielen pedagogický dozor,
ale určite to urobí veľkú radosť aj rodičom.
Deti sa už teraz tešia na LVVK 2016.
Fotografie z LVVK si môžete pozrieť v galérii
školských podujatí na webovských stránkach školy.
Mgr. Milan Medveď
Anna Maronová
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PREDSILVESTROVSKÉ STRETNUTIE
SENIOROV JDS KRAJNÉ A JDS HRACHOVIŠTE

Spoločné predsilvestrovské stretnutie seniorov,
členov JDS Krajné a JDS Hrachovište sa uskutočnilo
29. decembra 2014 v zasadacej miestnosti Obecného
úradu v Krajnom. Bolo to už ôsme stretnutie, osem
rokov trvajúca spolupráca organizácií, ktorá je obojstranne výhodná a v klubovej činnosti veľmi prospešná. Prvé spoločné stretnutie bolo 28. 12. 2007.
Organizácia JDS Krajné bude v tomto roku sláviť 10.
výročie svojho založenia – bola znovu založená 10.
novembra 2005. Prvá Jednota dôchodcov Slovenska
v Krajnom bola založená 26. 3. 1998. Po založení sa

práca darila, no postupne stagnovala a tak v mesiaci
máji 1999 organizácia prestala pracovať, až úplne
zanikla. Činnosť organizácie je za uplynulých 9 rokov
veľmi bohatá, pre členov príťažlivá, samozrejme ak tomu niektorým nekladie prekážku horší zdravotný stav.
Informácie o väčšine týchto stretnutí, ako aj o stretnutiach s družobným klubom dôchodcov v Chrliciach
nájdete na stránke obce vo Fotogalérii, alebo v sekcii
organizácie/jds-krajne.
Ivan Gálik

AMERICKÍ LETCI V KRAJNOM – SEPTEMBER 1944
Pri čítaní článku v Kopaničiar expres č. 49 ročník
XVIII, M. G. Danek: Sedemdesiat rokov od pádu
amerických lietadiel v našom kraji som objavil menšie
nepresnosti v uvedenom texte: „Na tábor v Lopušnej
zaútočili Nemci a my sme sa rozdelili do menších skupiniek. Ja som utiekol s Hedem, Colemanom, Bulfinom,
Wilsonom. Odtiaľto sme sa dostali do Podkylavy.“ Istý
Remiáš ich priviedol k Michalovi Knapovi do Krajného.
Z Krajného boli letci presunutí na krajnianské kopanice
Lašteky. Tu sa ukrývali spolu s Dr. Hulkom, až pokiaľ
im spojka neprišla od veliteľa J. Reptu oznámiť, že
môže odcestovať do Banskej Bystrice. Frank Soltész
a N. Cobb sa pustili po prepade cez hory, smer Banská
Bystrica, čo sa im aj podarilo.
Podobne iné nepresnosti som objavil aj v knihe
amerického publicistu Jim Downs: Druhá svetová vojna: Tragédia OSS na Slovensku (Kapitola 9, str. 67).
Pochodovali 6 míľ cez hory do jednej malej dediny
a o dva dni nato odišli do Krajného, väčšieho mestečka, kde zostali ďalšie dva týždne. Jeden z partizánov
ich vzal k Michalovi Knapovi, ktorý viedol mestskú
pekáreň. Fernandesa prekvapilo, koľko ľudí v takej

malej dedine hovorí po anglicky. Michalov brat Martin
viedol hostinec.
Michal Knap zorganizoval skrýše pre mužov v troch
súkromných domoch napriek obrovskému riziku pre
tieto rodiny. Nemecké mobilné hliadky sa pravidelne
pohybovali po dedine. O pár dní sa objavila nemecká
hliadka a pomaly sa vozila po ulici. Miestni obyvatelia
spustili poplach a umožnili tak Wilsonovi, Bulfinovi
a Hedemu povyskakovať cez okná alebo vybehnúť cez
zadné dvere a uháňať do lesa. Coleman a Fernandes
boli v inom dome na druhom konci mesta. Po varovaní
aj oni ušli do lesa. Neskôr Knapova rodina odviedla mužov na usadlosť na kraji mesta, ktorú vlastnili Katarína
a Ján Gálikovci. Katarína bola sestra Michala Knapa.
Nepresnosti mohli vzniknúť aj prekladom zo
slovenčiny do angličtiny a potom späť do slovenčiny.
Aj Milan Varsík: Nepokorená Javorina na strane 182,
183 opisuje príchod letcov takto: Ako uvádza George
Fernandes v liste Michalovi Knapovi z Krajného, po
prepade tábora sa piati americkí letci stratili a dostali
sa do Podkylavy. Našiel ich a priviedol do Krajného
k Michalovi Knapovi istý Remiáš. Tu boli niekoľko
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dní, potom získali kontakt na sovietskeho veliteľa
Andrejeva, ale po jeho smrti a sprísnených prehliadkach v Krajnom ich všetkých piatich radšej odsunuli
na kopanice. Michal Knap z Krajného si ešte dnes
živo spomína na tieto dni. Traja letci spávali uňho
v pekárni. Toho dňa však pribehla ktorási zo žien od
Plesníkovcov s konvičkou na mlieko v ruke – inak by
ju už nepustili – že celá dedina je obsadená nemeckým vojskom. Michal Knap rýchlo zavolal aj ďalších
dvoch letcov a všetkých piatich odprevadil na samotu
Lažteky, kde bola opustená horáreň. Tu sa spolu s istým dr. Hulkom ukrývali znova asi dva týždne. Potom
prišla správa od Reptu, že ich nejaká žena odvedie do
Banskej Bystrice, odkiaľ sa vrátia späť do Talianska.
Pán Varsík pri zbieraní informácií bol časove bližšie
k udalostiam, mohol si lepšie overiť informácie u vtedy
žijúcich pamätníkov udalostí. Vtedy žil Pavol Remiáš,
(otec Mgr. Alžbety Remiášovej, bývalej šéfredaktorky
Slovenky), nemusel napísať istý Remiáš, ani Dr. Eugen
Kulka, ktorého poznalo veľa ľudí z Krajného, nemusel
byť premenovaný na Hulku. Lazčeky nebola opustená
horáreň, ale hospodárska usadlosť, samota (č. d. 631),
trvale obývaná štvorčlennou rodinou, kde našlo
dočasne azyl veľa ľudí. Za ukrývanie týchto ľudí hrozila
domácim smrť, deportácia do koncentráku a vypálenie
samoty. Samozrejme, že represiami by prešla celá blízka rodina Martina a Michala Knapa, ktorá sa podieľala
na organizovaní ich záchrany a veľkej podpore.
Na stránke obce Krajné http://www.krajne.sk/
www/pdf/historia/farma_lazceky_r_1944.pdf je
opísaný príbeh letcov v Krajnom. Opísané sú aj ďalšie
príbehy: Lazčeky – neuverejnené príbehy z roku 1944,
upravené zo SOČ (Stredoškolskej odbornej činnosti)
Ivany Gálikovej na SPŠE v Starej Turej, v školskom roku
1998/99. Aj po zverejnení tejto práce sme získali ešte
niekoľko drobných informácií o ich pobyte v Krajnom.
Napríklad G. L. Fernandes vo svojom dosť rozsiahlom
liste uviedol: Skoro ráno, asi v strede septembra prišli
nemeckí vojaci nečakane do Krajného. Ja a Howard
Coleman sme boli v dome Jána Valáška a jeho ženy.
Rýchle sme sa obliekli a utiekli z domu, aby nás tam

nechytili. Išli sme dlhou poľnou cestou z dediny. Frank
Bulfin bol v blízkom dome. Utiekol cez okno a nasledoval nás po ceste. Bulfin sa schovával v dome u Samuela
Šagáta, na tieto udalosti si spomínali jeho dcéry, Anna
Dlhá a Vlasta Fidrichová. V tom istom okne si môžete
pozrieť aj World War II: OSS tragedy in Slovakia
časti, ktorá opisuje pobyt letcov v Krajnom. Ďalšie
príbehy, ktoré sa odohrali asi o mesiac, podrobnejšie
z historických archívnych materiálov doplnil a upresnil
Mgr. Juraj Krištofík. V SOČ sú to príbehy Židovská
rodina: Po odchode letcov doviedol ujec Martin Knap
židovskú rodinu, učiteľa z Nového Mesta (pravdepodobne N. Mitelmana) s manželkou a 4 ročným dieťaťom.
Čierni partizáni: Títo partizáni sa zameriavali na lúpeže
ukrytých židovských rodín, o ktorých mali miestni čierni
partizáni dobrý prehľad. Teraz už môžeme napísať, že
na Lazčekoch sa skrývala rodina, Alexander Mittelman
s manželkou a malým synom. Čierni partizáni ich aj ďalších olúpili 25. 10. 1944 o všetky cennosti, ktoré mali
pri sebe. Presné informácie sú prístupné v „zápisniciach
z výsluchu“ po vojne, poškodených aj obžalovaných len
historikom, ktorí vedecky pracujú v danej problematike.
Z dokumentov sa dozvedáme aj mená ďalších židovských
rodín, ktoré ukrývali naši obyvatelia, ktorí vďaka nim
prežili vojnu. Článok v skrátenej forme bol uverejnený
v Kopaničiar exprese.
Ivan Gálik

Prijatie George Fernandesa na Obecnom úrade
v Krajnom 31. augusta 1998.

DIAMANTOVÁ PLAKETA PROF. JÁNSKEHO
Tak ako po minulé roky, aj v roku 2014 odovzdával
Územný spolok Slovenského červeného kríža v Senici
svojim darcom krvi zlaté, diamantové plakety profesora
Jánskeho a plakety za humanitné činy v Slovenskom
červenom kríži. Túto poctu darcom krvi práve Senický
červený kríž udeľuje ako jediný na Slovensku v sídle
Medzinárodného výboru červeného kríža v Ženeve.
V podvečerných hodinách 30.7.2014 sme sa
vydali na cestu za krásnymi zážitkami do Ženevy. Naša

prvá zastávka bola v malom talianskom mestečku
Solferíno, pri pamätníku Červeného kríža. Tam sme
sa dozvedeli čo predchádzalo vzniku Červeného kríža
a kto ho založil. Odtiaľ sme putovali do francúzskeho
Chamonix a vystúpili na štít Aiguille du Midi. Pohľad na
samotný Mont Blanc z výšky 3842 m n m bol nádherný
a nezabudnuteľný.
Vo večerných hodinách nás ubytovali v študentskej ubytovni v Ženeve. Ráno sme sa presunuli pred

hlavnú bránu sídla Organizácie
spojených národov a prezreli
si mnohé kongresové sály, kde
prebiehajú dôležité rokovania
o osude sveta a dozvedeli sa
mnoho zaujímavostí o tejto organizácii. Po prehliadke OSN nás už
čakali príjemné chvíle odovzdávania
plakiet profesora Jánskeho v sídle
Medzinárodného červeného kríža v Ženeve.
Pod vlajkami s červeným krížom a červeným
polmesiacom nám ocenenia za bezplatné darcovstvo
krvi a humanitné vyznamenania odovzdala predsedníčka Územného spolku SČ kríža v Senici pani
Dr. Emília Potúčková a PhDr. Miriam Madunická.
Samotný slávnostný akt odovzdávania plakiet spríjemnil hudbou harmonikár Peter Válka, taktiež darca
krvi. Potom nasledovala prehliadka múzea ČK, kde
sme videli archív ČK a rôzne 3D expozície.
Najemotívnejší zážitok v nás zanechala rozstrieľaná sanitka, privezená z bojov v Afganistane.
Poobede sme si prezreli časť starej Ženevy a jej
pamiatky, hlavne 140 metrový vodotrysk a vychýrené kvetinové hodiny, ktorých ciferník menia

štyrikrát do roka a vždy použijú rovnaký počet
kvetín – 6500 kusov.
Na druhý deň ráno sme odišli do Lausanne,
prezrieť si historickú katedrálu a Olympijské múzeum. Popri večne horiacom olympijskom ohni nás
upútala aj bronzová socha Emila Zátopka, štvornásobného zlatého Československého olympijského
víťaza. Odtiaľ naša cesta viedla do mestečka Vevey,
známeho tým, že tu žil, zomrel a je pochovaný
najväčší komik všetkých čias Charlie Chaplin. Na
brehu jazera stojí jeho socha v životnej veľkosti,
s ktorou sa turisti veľmi radi fotografujú.
Spiatočná cesta viedla cez Lichtejnštajnsko
a jeho hlavné mesto Vaduz. Taktiež sme prechádzali okolo firmy Kaiser, ktorá má svoju pobočku
v neďalekých Krakovanoch.
Chcel by som sa poďakovať pánovi starostovi
a zastupiteľstvu obce Krajné, za kladný prístup
k darcovstvu krvi a za uhradenie nákladov na túto
cestu do srdca humanity. V dnešnej neľahkej dobe
je veľmi málo ľudí, ktorí dokážu oceniť bezplatných
darcov krvi a ich humánne činy.
Ľuboš Burík

SPOLOČENSKÁ
Č
Á RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
Nela Zápalková
Lujza Očkajáková
Ondrej Antal
Lívia Tomašechová
Dominika Valášková

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Ing. Martin Očkaják – Mgr. Petra Kuzminová

ROZLÚČILI SME SA
Jaroslav Lukačovič
JUDr. Danka Racková
Martin Cibulka
Dušan Čerešňa

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2015 bude 31. mája 2015, to
znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2015 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do
uvedeného termínu.
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