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VÁŽENÍ „KRAJŇANCI“
Touto cestou by som sa chcel srdečne poďakovať všetkým občanom Krajného, ktorí prišli voliť. Je
vidieť, že im nie je ľahostajné dianie v našej obci
a preto uplatnili svoje volebné právo a vyjadrili svoj
názor. Osobitne vyjadrujem vrúcne ĎAKUJEM tým
236 spoluobčanom, ktorí ma podporili. Som vďačný
a mám dobrý pocit z toho, že je okolo mňa množstvo
správnych ľudí, ktorí mi veria a na ktorých sa môžem
vždy s dôverou spoľahnúť.
Zároveň vyjadrujem poďakovanie volebným komisiám za odvedenú prácu a bývalým spolukandidátom
za férovú predvolebnú kampaň.
Ďakujem Vám za dôveru a teším sa na priateľskú
spoluprácu.
PRAJEM VÁM ŠŤASTNÉ, VESELÉ A POŽEHNANÉ
SVIATKY.
Váš starosta

Ing. Peter KUBIS

Peter Kaminský
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Prichádza sviatočný čas,
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha,
Vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok,
zanechajme zvady,
buďme k sebe milí, dobrí
a majme sa radi.
Prišiel čas Vianočný,
zvonček tíško cinká,
každému sa splní túžba,
aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
a potom spoločne vykročme do nového roku.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, lásky a nech je Nový rok 2015 rokom plný
radostných chvíľ a splnených prianí Vám všetkým želá
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
Miestna volebná komisia zverejňuje výsledky z volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa
15. novembra 2014.
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 1311 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb zúčastnilo 829 voličov. V Krajnom bolo
zapísaných voličov 986, volieb sa zúčastnilo 637
voličov a v Matejovci bolo zapísaných voličov 325,
volieb sa zúčastnilo 192 voličov. Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva bolo 808 za obidva okrsky. V Krajnom
bolo 622 platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva a v Matejovci
bolo 186 platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva. Počet platných

hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
obce bolo 817 za obidva okrsky. V Krajnom bolo
631 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby starostu obce a v Matejovci bolo 186 platných
hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu
obce.

3

Z počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce podľa poradia na hlasovacom
lístku získali kandidáti tento počet platných hlasov:

Miroslav Knap, nezávislý kandidát
Pavol Kravárik, nezávislý kandidát
Peter Kubis, Ing. , SMER-SD
Drahomíra Michalidesová, SDS
Igor Mozolák, Ing. , SIEŤ
Vladislav Šuster, Ing. , SDKÚ-DS
Ján Vavák, Ing. , nezávislý kandidát

Počet platných hlasov
Krajné Matejovec Spolu
50
8
58
51
10
61
145
91
236
148
19
167
78
9
87
86
28
114
73
21
94

Za starostu obce pre ďalšie volebné obdobie bol
zvolený Ing. Peter Kubis.
Z 23 kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení 9 kandidujúci s najväčším počtom
platných hlasov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Počet platných hlasov
Krajné Matejovec Spolu
Hana Kubaláková, SDKÚ-DS
323
35
358
Pavol Macúch, Bc., SMER-SD
273
31
304
Marián Halaš, Mgr., SDKÚ-DS
146
145
291
Ľubica Poláková, SDKÚ-DS
159
132
291
Rastislav Kubiš, SMER-SD
260
27
287
Ondrej Lančarič, Ing., SDKÚ-DS
228
25
253
Dušan Mozolák, Ing., SMER-SD
230
17
247
Ján Konečník, JUDr., nezávislý kandidát
132
107
239
Alena Štefková, Ing., nezávislý kandidát
225
8
233

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

Pavol Egreši, Ing., SDKÚ-DS
Marek Puškár, SDKÚ-DS
Peter Kavický, SMER-SD
Dušan Konečník, SMER-SD
Rastislav Michalides, SDS
Štefan Škodáček, SDKÚ-DS
Igor Mozolák, Ing., SIEŤ
Peter Krecháč, nezávislý kandidát
Denisa Konečná, Mgr., SDKÚ-DS
Milena Zmeková, SDKÚ-DS
Zdenka Mocková, Mgr., SMER-SD
Soňa Hutirová, SDS
Ján Sedílek, KSS
Ján Mocko, SMER-SD

Počet platných hlasov
Krajné Matejovec Spolu
179
46
225
207
18
225
88
122
210
151
59
210
192
11
203
180
17
197
162
10
172
144
27
171
146
20
166
99
13
112
85
14
99
88
6
94
77
11
88
57
3
60

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2014 bola v Krajnom 64,6 % a v Matejovci
59,1 %.
Ďakujeme členom okrskových volebných komisií,
miestnej volebnej komisie a občanom za pokojný
a plynulý priebeh volieb.

Bc. Miroslava Matejovičová
zapisovateľka
miestnej volebnej komisie

… POHODOVÝ DEŇ VÁM VŠETKÝM…
LEN PÁR VIET NA „KONIEC“, NIE Z MOJICH ÚST,
AŽ NA TÚ POSLENÚ!!!
Nikdy sa nevracaj do minulosti, zabíja to tvoj drahocenný čas.
Príbehy sa neopakujú, ľudia sa nemenia.
Nikdy nikoho nečakaj. Nestoj na mieste. Choď
len vpred neohliadajúc sa. Ľudia, ktorí ťa potrebujú
naozaj, ťa dobehnú, alebo budú s tebou kráčať tou
istou cestou… a hlavne treba nechať ľudí odísť, ak

sa vrátia, patria k Tebe, ak nie – nikdy ani k Tebe
nepatrili… !!! Mám rád veľa ľudí, ale nie všetkých.
Odpúšťam veľa, ale nie všetko. Zabúdam rýchlo,
ale nie vždy. Koho mám rád, ten o tom vie. S kým
nechcem mať nič spoločné, ten to vycíti. Pre pravých priateľov prejdem aj peklom…, tým ostatným
tam cestu ukážem.
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Klebety sú zaobstarané neprajníkmi, rozširované
hlupákmi a akceptované idiotmi… Klebety vznikajú
zo závisti, ktorá je najvyššou formou uznania, pretože najviac Vás odsudzujú za to, čo Vám závidia!
Úprimnosť je drahý dar, ktorý od lacných ľudí nemôžeš nikdy čakať.
Řekni, co si myslíš a budeš nenáviděn. Udělej, co
uznáš za vhodné, a odsoudí tě. DĚLEJ, CO VŠICHNI
CHTĚJÍ, A STANEŠ SE FIGURKOU NA HRACÍM
POLI.
Je těžké být individualistou, stát za svým a bojovat, ale vydrž a jednou si řekneš: Žil jsem tak, jak
jsem chtěl a měl… !!!
Dobrá nálada nevyrieši všetky vaše problémy, ale
naserie toľko blbých ľudí, že stojí si ju pre to stále
udržať.

Sláva nie je v tom, že nikdy nezažijeme pád, ale
v tom, že zakaždým vstaneme.
… Víťazstvo prichádza často oneskorene a len
zriedka na vrchole odvahy… Myslím, že na vrchole
odvahy je sloboda. Sloboda, ktorá prichádza s poznaním, že ťa nedokáže zlomiť nijaká pozemská sila, že
nezlomný duch je jediná vec, bez ktorej nemôžeš žiť,
že je to v konečnom dôsledku odvaha tvojho presvedčenia, ktorá hýbe vecami a umožňuje všetky zmeny.
NA KAŽDÚ SERIÓZNU VÝZVU SI MUSÍTE
TRÚFNUŤ NAJPRV SAMI V SEBE.
Mne osobne neznámi autori.
Všetkým a za všetko veľmi pekne ďakujem.
S úctou
Ing. Vladislav Šuster

POĎAKOVANIE
Pán Miroslav Knap touto cestou ďakuje za dôveru, ktorú ste mu svojimi hlasmi prejavili a víťazovi Ing. Petrovi
Kubisovi praje úspešné starostovanie.

ČINNOSŤ ZPOZU ZA ROK 2014
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. Vôňa tohto času do nás vnáša príjemné pocity, s ktorými sa chceme podeliť so svojimi
blízkymi a drahými. A preto si tento sen vychutnajme
plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich
srdciach.
Mnohí z nás si určite spomenú na svojich blízkych, ktorí odišli za prácou do zahraničia alebo už
nie sú medzi nami, aby sa mohli tešiť s nami.
Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade
v Krajnom práve v tomto období, tak ako každý rok,
bilancuje a hodnotí svoju prácu. V kalendárnom roku
2014 obsahovala naša práca celý život človeka od
narodenia až po smrť – uvítanie detí do života sa
konalo dňa 26. apríla 2014, uvítali sme 4 deti do
života a dňa 25. októbra 2014 sa uvítalo do života
5 detí. V roku 2014 boli do kníh zapísané 4 uzavretia manželstva – dňa 17. mája 2014 sme zosobášili
našich spoluobčanov Jiří Heráka a Irenu Kačányovú,
dňa 24. mája 2014 sme sobášili občanov, ktorí nemajú v Krajnom trvalý pobyt a 2 sobáše boli cirkevné. Dňa 25. októbra 2014 sme oslávili i 25. výročie
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uzavretia manželstva – striebornú svadbu v sobášnej
sieni Obecného úradu v Krajnom s Mgr. Dankou
Markovou a jej manželom Pavlom Markom. V mesiaci október sme si uctili našich spoluobčanov nad 70
rokov, ktorým sme zasielali malú pozornosť vo forme
stravných poukážok v hodnote 5 €. V neposlednej
miere k činnosti ZPOZ-u patria aj posledné rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi. V roku 2014 nás
opustilo 28 našich spoluobčanov z toho so 7 sme sa
rozlúčili občianskou rozlúčkou. Dva občianske pohreby sa konali pre bývalú občianku z obce Podkylava
a našu bývalú spoluobčianku žijúcu v Alžírsku. Každý
rok vždy 1. novembra v Dome smútku v Krajnom si
spomíname na našich blízkych a spoluobčanov, ktorí
zomreli počas roka a uctíme si ich pamiatku spolu
s Evanjelickou cirkvou a. v. v Krajnom.

Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou
znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčou hodnotou života.
Prajeme Vám šťastné a veselé prežitie vianočných
sviatkov.
Členovia ZPOZ v Krajnom

OHLIADNUTIE SA…
Keby som mal vymenovať všetky aktivity
hasičov počas celého roka, bolo by toho veľa,
ale snáď môžem spomenúť tie najdôležitejšie.
Začiatok roka sme mali poznačený zásahmi
u troch požiarov za sebou. Nakoľko VČS
odsúhlasila členskú schôdzu raz za mesiac,
uskutočňovali sa tieto podľa vopred stanoveného plánu. V marci prevzal predseda DHZ
v Bratislave na MV z rúk JUDr. Kaliňáka pamätnú medailu III. stupňa MV SR, ale tiež sme
odprevadili na poslednej ceste nášho dlhoročného člena zboru Milana Moravca. V apríli
prebehlo v klubovni DHZ základné školenie
hasičov, na ktorom sa zúčastnili aj hasiči z DHZ
Babulicov Vrch. Tajomník zboru Karel Nedbálek
sa zúčastnil na republikovej komisii histórie, ktorá
zasadala v Bratislave. V tomto mesiaci prebiehalo
upratovanie hasičskej zbrojnice a príprava na stavanie
mája pre HZ. Začiatok mája už tradične patrí našej
účasti na Memoriáli Leopolda Šroma v Chrliciach,
na ktorom sa zúčastnili naši členovia i s rodinnými
príslušníkmi. Prebehli Informačno-metodické zamestnania v okrskoch a 10. mája prevzal Karel Nedbálek
„Rad sv. Floriána“ a zároveň spolu so starostom
Ing. Vladislavom Šusterom sa zúčastnili na hasičskej
púti v Šaštíne. Na konci mesiaca sme zvalili máj a pripravovali sme sa na okresnú súťaž DHZ v Turej Lúke,
ktorá sa konala 7. júna. Naše družstvo sa umiestnilo
na 13. mieste. Po súťaži sa začalo veľmi intenzívne
s prípravou 120. výročia založenia zboru a I. ročníka
Memoriálu Janka Dlhého za výdatnej pomoci obce
a pod záštitou starostu obce. Z veľmi pozitívneho
ohlasu vyplýva, že oslava bola dôstojná. Z pozvaných

významných hostí sa zúčastnili generálny sekretár
DPO SR Vendelín Horváth, čestný prezident
DPO SR JUDr. Jozef Minárik, prednosta okresného výboru Myjava Ing. Juraj Bakoš a zástupcovia OV DPO Myjava, starostka M. Č.
Brno-Chrlice Bc. Ivana Telecká, Ing. Vladimír
Kučera, bratia hasiči z družobnej obce Chrlice
a rodina Janka Dlhého. Pri tejto príležitosti
boli odovzdané medaily a to ako pre zbor, tak
i jednotlivcom, na historickú zástavu pribudli
stuhy od zastupiteľstva obce Krajné a od bratov hasičov z Chrlic. V auguste sme asistovali
pri oblastnej výstave psov na miestnom OŠA.
Na členskej schôdzi sa prejednala výmena veliteľa
obecného hasičského zboru, kde z uznesenia vyplynula povinnosť zastupiteľstva menovať nového veliteľa
OHZ. Z podnetu prednostu OV Myjava Ing. Bakoša
prebehlo v lesnej časti obce Poriadie „Taktické cvičenie“, za účasti hasičov Krajného, Babulicovho Vrchu,
Poriadia a Turej Lúky, pod názvom „Horiaci les“. 12.
9. nás po výdatnom daždi postihla kalamitná situácia,
ktorá vyústila až do III. stupňa povodňovej aktivity.
V mesiaci september zastupiteľstvo akceptovalo návrh z uznesenia DHZ z mesiaca august na menovanie
nového veliteľa OHZ podľa zák. 314 a vyhl. 121
o obecných hasičských zboroch, kde veková hranica veliteľa OHZ je 60 rokov. Nakoľko vek Bc. Pavla
Macúcha presiahol túto hranicu už o 3 roky, bolo
treba ho nahradiť. Zastupiteľstvo následne odvolalo
Bc. Macúcha a menovalo Rastislava Kubiša, novovyškoleného člena DHZ Krajné. Niektorí členovia sa
s rodinnými príslušníkmi zúčastnili „Burčákových slavností“ v Brne – Chrlicích. Koncom septembra sme si
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zakúpili nové stoly do klubovne z vlastných prostriedkov. V októbri sme usporiadali posedenie pre členov
a rodinných príslušníkov. Predseda a tajomník zboru
sa zúčastnili na rokovaní republikovej komisie história
v Dyčke pri Vrábloch. Na poslednej členskej schôdzi
pred uzávierkou týchto novin sme určili termíny pre
vykonanie inventarizácie a usporiadane VČS.
Karel Nedbálek

POĎAKOVANIE
Dobrovoľný Hasičský Zbor ďakuje všetkým, čo
nás podporili akýmkoľvek spôsobom v našej činnosti
a praje všetkým ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie
sviatkov vianočných, bezpečný a šťastný nový rok.

MODERNIZÁCIA REKREAČNO-ODDYCHOVÝCH ZÓN
V OBCI KRAJNÉ

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí.“
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva 14. 6.
2012 bol schválený projekt vybudovania detského
ihriska v areáli ZŠ s MŠ a na Obecnom športovom
areáli v rámci projektov Kopaničiarsky región – MAS.
Poslanci boli oboznámení s projektom vybudovania
rekreačnej zóny, finančná komisia bola splnomocnená na výber bankového subjektu pre financovanie projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou
úniou z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre

rozvoj vidieka, vo výške 80 % z celkového finančného nákladu. V prvej polovici roku 2013 bol schválený projekt, vo výške nenávratného finančného
príspevku: 61 073,44 €. Potom mohli pokračovať
ďalšie kroky na zabezpečenie realizácie projektu.
Z ponúk po výberovom konaní dodávateľom stavby
stala sa spoločnosť SLV s. r. o, Krajné, uzatvorením
zmluvy 13. 8. 2013. Prvé práce v teréne začali
v júni 2014, súbežne v obidvoch areáloch. Koncom
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augusta firma PLAYSYSTEM s. r. o. začala s montážou zostáv a komponentov, pre cvičenie a relax detí.
Nepriaznivé daždivé počasie trochu komplikovalo
montážnikom ich prácu, detské ihrisko v OŠA úspešne obstálo aj veľkú vodu 12. 9. 2014. Začiatkom októbra už finišovali posledné práce na úprave okolia,
aby dodávateľ stavby SLV s. r. o, Krajné odovzdal
obci ukončené dielo. Oficiálne bolo dielo obci Krajné

odovzdané 13. 10. 2014, čím bola splnená podmienka pre žiadosť refundácie projektu, nenávratného finančného príspevku z Eurofondu. Celkové
náklady na realizáciu projektu sú 62 023,44 €.
Viac informácií o projekte nájdete na stránke
obce.
Ivan Gálik

DETSKÉ IHRISKO
Pred niekoľkými rokmi som písal článok o tom,
že by sme chceli v areáli školy vybudovať miesto pre
športovanie, oddych a relax. Priestor, ktorý by slúžil
všetkým občanom – od najmenších až po tých najstarších. Športovcom, folklóristom, batoľatám, babkám, dedkom, maminám s kočíkmi. Bolo to v čase,
keď sme dobudovali multifunkčné ihrisko a v rámci
projektu Futbal spája generácie sme realizovali zastrešenie a osadenie mobiliára. Teraz môžem už
napísať, že sa nám to podarilo. V októbri bola skolaudovaná posledná časť modernizácie a prestavby
školského areálu, ktorou bolo vybudovanie detského
ihriska pre najmenších obyvateľov obce. Podarilo
sa nám vybudovať kultivovaný a bezpečný priestor
pre šport, oddych, hry detí, stretnutie ľudí. Chcel by
som pripomenúť, že školský areál je otvorený a touto formou pozvať všetkých občanov na návštevu za
účelom športovania, oddychu, alebo len tak na kus
reči. Zároveň upozorňujem, že vstup je na vlastné
nebezpečenstvo a na deti treba v každom prípade dávať pozor. Jednotlivé stanovištia aj dopadové plochy
podliehajú prísnym bezpečnostným pravidlám a sú
certifikované, avšak riziko úrazu detí je tu neustále.
Pripomínam dodržiavanie pokynov uvedených na
vstupnej orientačnej tabuli. Súčasne vyzývam všetkých návštevníkov nielen k ochrane zdravia, ale aj
ochrane prvkov, oboch ihrísk a celého areálu školy. Slúžiť majú všetkým a po dlhý čas. Jeho ničenie
môže poškodiť zdravie návštevníkov a bude mať za
následok obmedzenie v používaní a samozrejme finančné škody. Aj preto je celý areál monitorovaný
kamerovým systémom, ktorého záznam môže byť
využitý v prípade poškodenia ihrísk.
Poďakovanie za vybudovanie detského ihriska aj
relaxačnej zóny pri športovom areáli patrí Obecnému
úradu Krajné a hlavne zamestnancom technických
služieb obce, ktorí tu zanechali veľa fyzických, ale
aj psychických síl. Avšak zostalo tu po nich kvalitné
a pekné dielo. Verím, že kedykoľvek sa tu zastavia,
výsledok ich roboty ich vždy poteší. Poďakovanie
patrí pánom: Dušanovi Mozolákovi, Vladovi

Kováčikovi, Milanovi Drškovi, Duškovi Konečníkovi,
Braňovi Mihočkovi, Petrovi Malému, Martinovi
Moravcovi, Vladovi Virglovi, Štefanovi Bielikovi,
Rudovi Špaldonovi a pani Anne Kahúnovej.
Zároveň chcem upresniť informácie ohľadom relaxačných zón: Nie je pravdou, že boli náročky dokončené pred komunálnymi voľbami. Prvá komunikácia
začala už pred tromi rokmi. Stačí sa prísť pozrieť
aspoň občas na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
ktoré o tom pojednávalo na mnohých zasadnutiach.
Nezmyslom je aj akési spájanie politických strán
s realizáciou tohto projektu. Niekomu je čudné, že
vybudovanie realizovali chlapi z technických služieb
obce. Predsa je lepšie dať prácu domácim pracujúcim, navyše finančné prostriedky čerpané z projektu
zostali v obci. Alebo sa radšej mali vyplatiť firme
z Veľkých Kapušian? A ešte k cene ihriska. Súhlasím,
že cena nebola nízka. Ale finančné prostriedky boli
poskytnuté z Európskej únie a takisto musia byť aj
čerpané podľa pravidiel a smerníc EÚ. To znamená,
že ak vyžadujú na detskom ihrisku prvky a dopadové
plochy s certifikátmi podľa smerníc EÚ, tak to musí
byť tak aj zrealizované. Preto sa nemôžu osadiť doma vyrobené lacnejšie stanovištia. A certifikáty niečo
stoja. Finančná spoluúčasť obce podľa výšky pridelených prostriedkov činila 5 %, čo je 3600 eur. A čítal
som aj niečo o tunelovaní a nabalení sa. K tomu iba
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toľkoto. Je to moderné slovo, ale nie všetci ľudia sú
tunelisti, nie všetci chcú tunelovať. Existujú faktúry,
objednávky a doklady.

Verím však, že ihrisko nám bude všetkým k spokojnosti slúžiť čo najdlhšie.
Milan Medveď

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom, podnikateľským subjektom za priazeň, materiálnu, finančnú
alebo osobnú pomoc, ktorú poskytli škole v kalendárnom roku 2014 pri zabezpečovaní a organizovaní podujatí pre deti či činnosti školských zariadení.
Poďakovanie patrí všetkým ľuďom a subjektom,
ktorí venovali 2 % zo svojich daní nášmu občianskemu združeniu pri ZŠ s MŠ Krajné. Finančné prostriedky sú používané na nákup učebných pomôcok,
vstupného na výchovné koncerty, návštevy múzea,

dopravného ihriska, dopravu na exkurzie. Sú
používané so súhlasom predsedu a kontrolované
pokladníčkou rodičovského združenia.
Zároveň ďakujeme Ing. Vladislavovi Šusterovi
za 12-ročnú spoluprácu v pozícii starostu obce.
Želáme mu pevné zdravie a úspechy v jeho ďalšom
pracovnom i osobnom živote.
Za deti a zamestnancov
Milan Medveď

ŽELANIE
Dym z komínov, vôňa čaju a teplo šíriace sa
z radiátorov svedčia o tom, že prichádza zima.
A s ňou aj obdobie vianočných dní. Tie prinášajú so sebou prívetivosť, náklonnosť, priateľskosť,
spolupatričnosť. Ale sú spojené aj s neopakovateľnou atmosférou, štedrosťou, pokojom, pohodou.
Ani v dňoch štedrosti by sme však nemali zabudnúť,
že podstatou Vianoc nie je to, čo môžeme dostať,
ale čo môžeme dať, darovať. Nemusí to byť vždy

materiálny dar. Ale trebárs dlho odkladaná návšteva, telefonát, priateľstvo, slovo, či smiech.
Prajem Vám všetkým prežitie pokojných, ničím
nerušených vianočných dní, radosť z obdarovania,
zo stretnutí v kruhu rodiny a priateľov. Želám pevné
zdravie, veľa šťastia a spokojnosti v roku 2015.

Milan Medveď

ŠKOLSKÝ VÝLET BRATISLAVA
Dňa 29. 10. 2014 sme sa (žiaci 5.
– 8. ročníka) vybrali spolu s pani učiteľkami Markovou a Boorovou na výlet do
Bratislavy.
Naším hlavným cieľom bola výstava
Tutanchamón, ktorá sa nachádzala
v priestoroch Incheby. Pri vstupe na výstavu sme si odložili batožinu i oblečenie
a dostali sme špeciálne prístroje-sprievodcov, z ktorých sa po stlačení určitého čísla ozval výklad k exponátu označenému rovnakým
číslom. Každý mohol ísť svojím vlastným tempom.
Výstava zaberala viacero veľkých miestností.
Nachádzalo sa tam veľa obrovských a krásnych
exponátov, navštívili sme aj mini kino. Dozvedeli
sme sa mnoho o objavení Tutanchamónovej hrobky
a pokladoch v nej i o samotnom faraónovi. Výstava

bola taká rozsiahla, že za dve hodiny,
čo sme tam strávili, sme si ani nestihli
vypočuť celý výklad a prezrieť všetky
exponáty. Na záver sme si mohli zakúpiť
aj suveníry.
Neskôr sme sa presunuli k Auparku,
kde sme mali na hodinu a pol rozchod
a rozbehli sme sa po obchodoch.
Napokon sme prešli cez Sad Janka
Kráľa k mostu SNP, po ktorom sme
prešli na druhú stranu, pričom sme obdivovali
mohutný Dunaj. Na kopci sme videli Bratislavský
hrad, neskôr Dóm svätého Martina, Slovenské
Národné Divadlo, prešli sme aj cez Hviezdoslavovo
námestie, kde sme sa zabavili kŕmením holubov
a vrátili sme sa cez most, neďaleko ktorého nás už
čakal autobus, aby nás zaviezol domov.
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Bol to skvelý, zaujímavý a poučný výlet, z ktorého sme si iste všetci odniesli mnoho poznatkov

a pekných zážitkov a bol príjemným spestrením
nášho vyučovania.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
Po druhýkrát sa naša škola zapojila do česko – slovenského projektu
na podporu čítania prostredníctvom
výmeny záložiek do kníh. Žiaci
ľubovoľnou technikou stvárnili svoju
obľúbenú knihu. Aj keď žijeme v dobe, v ktorej naše deti uprednostňujú
virtuálny svet pred knihou, vždy sa nájde dosť žiakov, ktorí dajú prednosť dobrej knihe, ktorú si prečítajú v knižnici alebo si ju požičajú domov. Naša
školská knižnica je obohatená každý rok o nové
tituly, preto naši žiaci mali pri tvorbe záložiek

širokú škálu výberu kníh, ktoré sa
mohli stať ich námetom. Výmena
záložiek prispela k prehĺbeniu spolupráce s českou partnerskou školou.
Už minulý školský rok sme nadviazali
kontakt so základnou školou Klobuky
a návzájom sme si vymieňali nielen záložky, ale aj informácie o živote v škole.
Tento školský rok sme v spolupráci pokračovali.
Ďakujem všetkým pedagógom, pretože k splneniu
tejto úlohy pristúpili zodpovedne. Verím, že deťom
z partnerskej školy sa naše záložky páčili.

OCENENIE V CELOSLOVENSKOM PROJEKTE
„MODRÝ KRUH“
Téma zdravia, zdravá výživa, dôsledky
používania niektorých látok, boj proti
cukrovke boli náplňou projektu Modrý
kruh. Aj naša Základná škola s materskou školou Krajné sa zapojila do tohto
celoslovenského projektu . My sme si
zvolili názov, Filipove dobrodružstvá
za zdravím. A oplatilo sa, pretože sme
vyhrali spolu s ďaľšími deviatimi školami. Dňa 15.
novembra 2014 sme boli pozvaní do Bratislavy
na slávnostné odovzdávanie cien. Naše deti mali
možnosť prezentovať projekt pred verejnosťou.
Reprezentovali sme nielen obec Krajné, ale aj okres
Myjava a v neposlednom rade aj Trenčiansky kraj.
Naše deti ukázali, čo všetko sa naučili. Navštívili
sme tri krajiny, Krajinu zdravia, Zlovestnú krajinu
a Krajinu potravín. K dobrej nálade prispela návšteva
milej bábky „Filipa“. Táto postavička sprevádzala
deti vo všetkých krajinách. Najkrajšia a najzdravšia
bola Krajina zdravia. Pripravovali sme ovocné šaláty
a zdravé nátierky. Filip nás naučil, že sa máme každý
deň umývať, musíme dodržiavať pitný režim, nesmieme zabúdať na pohyb a zdôraznil konzumáciu ovocia
a zeleniny. Toto všetko je dôležité pre zdravý život.
V druhej Zlovestnej krajine nám bábka Filipa vysvetlila, že alkohol, drogy a fajčenie sú nebezpečné látky
a naše deti sa naučili mať pred nimi rešpekt. Žiaci 4.
ročníka zhotovili k tejto téme zaujímavý plagát, ktorý

odprezentovali aj v Bratislave. V Krajine
potravín sme si potraviny rozdelili na
zdravé a nezdravé. Z tých nezdravých
nám Filip rozprával hlavne o cukroch.
Zdôraznili sme si vplyv cukrov na zdravie
každého človeka. V druhom ročníku sme
vytvorili zaujímavé plagáty, ktoré tiež boli
odprezentované na javisku v Bratislave.
Nezaostávali ani naši tretiaci, pretože spolu s p. učiteľkou Mgr. Jarmilou Kozárovou zhotovili nádherné
čelenky s ovocím, ktoré zdobili naše deti na hlavnom
programe. Počas projektu sme si recitovali básne
o zdravej výžive, vitamínoch, baciloch, cvičili sme
na fit loptách, ale aj vyučovacie hodiny sme mali
spestrené telovýchovnými chvíľkami. A aby nám bolo
veselo, tak sme si spievali. Každé stretnutie a návšteva novej krajiny sa začínala spevom. Naša pieseň
V Krajine zdravia, sa stala pre nás hymnou, zaznela
aj v Bratislave a mala úspech. Myslím si, že sme našu
školu reprezentovali s veľkou cťou a som hrdá za
výkony našich detí. Úsmev na ich tvárach, rozžiarené
očká hovorili za všetko. Boli sme plní krásnych
a neopakovateľných zážitkov Poďakovanie patrí pani
učiteľke Mgr. Veronike Vydarenej, ktorá pripravila do
hlavného programu v Bratislave prezentáciu a pomohla mi pri organizácií s deťmi.
PaedDr. Ľubica Karliková
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INFORMATICKÁ SÚŤAŽ „IBOBOR“.
V dňoch 11. a 18. novembra sa 21 žiakov 1.
stupňa a 25 žiakov 2. stupňa našej školy zúčastnilo
on-line internetovej súťaže s názvom iBobor. Táto
súťaž určená pre žiakov základných a stredných škôl
sa v tomto školskom roku konala už po desiaty krát.
Aj naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do
tejto súťaže v troch kategóriach – Bobríci (3. – 4.
ročník ZŠ), Benjamíni (5. – 7. ročník ZŠ a Prima
a Sekunda osemročných gymnázií) a Kadeti (8.
– 9. ročník ZŠ a Tercia a Kvarta osemročných
gymnázií). Pred hlavnou súťažou prebiehalo školské kolo, ktorého úspešní riešitelia postupovali
v jednotlivých kategóriach do hlavnej súťaže.
V nej riešili v každej kategórii 15 súťažných
úloh, ktoré boli z oblasti matematických
základov informatiky, logiky, algoritmizácie
a programovania, porozumenia informáciam,

terminológie a histórie informatiky, praktických
a technických otázok a informačno-komunikačných
technológii. Žiaci z našej školy v nej obstáli so cťou:
V kategórii Bobríci 1 žiačka získala titul úspešný
riešiteľ, v kategórii Benjamíni boli úspešní riešitelia 4
žiaci a v kategórii Kadeti sa stali úspešnými riešiteľmi
8 žiaci našej školy. Celkove sa súťaže v týchto katagóriach zúčastnilo 49 036 žiakov z 975 slovenských
škôl, úspešných riešiteľov bolo celkom 16 641.
Najúspešnejšími riešiteľmi spomedzi prvostupniarov bola Svetlanka Oružinská (3. ročník) s úspešnosťou 92 % a medzi druhostupniarmi Michaela
Naďová (7. ročník) s úspešnosťou 99 %.
Podrobnejšie informácie o úlohach
a priebehu súťaže možno nájsť na internete
na adrese: www.ibobor.sk
RNDr. Ladislav Gergel

Pracovníci
ovníci ZŠ s MŠ v Krajnom pozývajú všetkých priateľov ško
školy na

XIX. školský ples

Stretneme sa 24. 1. 2015 o 1900 hodine v kultúrnom dome v Jablonke.
Do tanca a spevu hrá MY-ROCK a folklórna hudba Krajňanec.
Cena vstupenky je 15 € (eur). V cene je zahrnutá večera, 0,5 l vína, minerálka, ovocie.
Vstupenky je potrebné zakúpiť do 22. 1. 2015 v budove ZŠ s MŠ Krajné.
0915792159, 032 7786 107, prípadne objednať na: riaditel@zskrajne. sk
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

POĎAKOVANIE
Chcem touto cestou vysloviť veľké poďakovanie p. MUDr. Gellenovej a p. magistre Eľkovej za záchranu
života mojej manželky.
S úctou a vďakou Jaroslav Lukačovič
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FUTBALOVÁ JESEŇ 2014
Každá nová sezóna prináša nové výzvy a má
svoje špecifiká. Aj naša 7. liga JUH teraz začala
v auguste za skutočne zaujímavých, ale najmä náročných podmienok. Z dôvodu ohlásenej reorganizácie
s následným znížením počtu účastníkov zo 16 na 14
a preradením všetkých tímov novomestského okresu
do tejto ligy pripúšťa možnosť vypadnutia väčšieho
počtu mužstiev, v najkritickejšom prípade dokonca
až 6.
Všetky tímy, vedomé si tejto skutočnosti, sa snažili čo najlepšie pripraviť, či už zháňaním posíl alebo
samotnou letnou prípravou. Tak sme do bojov aj my
vstupovali so snahou o čo najlepšiu východiskovú
pozíciu z pohľadu vylosovania aj tréningového procesu a prípravných zápasov. Do kádra pribudol odchovanec Marcel Kostelný, inak zostal tím v takom
zložení, ako na jar.
Po
odohratí
pekného
zápasu
s Melčicami-Lieskovým (výsledok
4 : 3) v rámci osláv 80. výročia
založenia nášho klubu sme
následne
obec
kvalitne
reprezentovali na turnaji
v Hrnčiarovom (2. miesto,
výsedky: Lubina kop. –
Krajné 0 : 3, Stará Turá –
Krajné 2 : 0, Krajné – Lubina
7 : 2) a v posledných domácich
prípravných zápasoch prekvapivo porazili aj mužstvá z vyšších súťaží,
Pobedim (6. liga) 3 : 2 a Podolie (5. liga!) 2 : 1.
Pred úvodnými dvoma domácimi zápasmi súťaže tak vládla pozitívna nálada a viera v schopnosti
pohybovať sa v strede tabuľky na priečkach zabezpečujúcich istotu záchrany. Vrbovce prišli v omladenej
zostave a výsledok polčasu 2 : 0 po aktívnej útočnej
hre potvrdzoval očakávania. Následne sa ale ukázalo,
že jednoduché to predsa v lige s viacerými kvalitnými
tímami nebude. Víťazstvo 2 : 1 v prvom zápase sme
udržali, v druhom s Trenčianskymi Bohuslavicami
sme ale ratovali bod až v závere pri remíze 3 : 3. Veľká
pohroma ale prišla v Novej Vsi, posilnený súper
ašpirujúci na postup a náš z pohľadu defenzívy úplne
nevydarený výkon znamenali vysokú prehru 10 : 2!
V domácom zápase s Považanmi sme ale bojovnosťou ukázali, že debakel bol spôsobený momentálnou
indispozíciou a víťazstvo 3 : 1 znamenalo rehabilitovanie sa a uspokojivých 7 bodov do tabuľky po 4
kolách. Navyše prišlo pekné víťazstvo 3 : 2 v Hrádku,
kde sme napriek chybám rozhodcu, ktorý nás poškodil, prekvapili krásnym gólom Borisa Stratila 7 minút

pred koncom napriek oslabeniu rozhodli. Turá Lúka
bola aj kvôli absencii niektorých hráčov nad naše
sily, prehra 1 : 2 bola jedinou zo všetkých 8 domácich zápasov jesene. Dôležité stretnutie so susedom
v tabuľke v Lúke n/V s výsledkom 2 : 2 znamenal
plusový bod a ďalšie víťazstvo v derby s Kostolným
(Stará Turá B) 3 : 0 posilnilo naše postavenie v 1.
polovici tabuľky. Spokojnosť mohla byť väčšia, ak
by sme premenili vypracované šance v ďalšom očakávanom derby u nováčika na Hrašnom, keďže sa
tak nestalo, bojovný zápas na malom ihrisku vyhrali
domáci 1 : 0. Následne platilo: doma výhry (Bzince
5 : 2, Kálnica 2 : 1), vonku vysoké prehry (Kočovce
v oslabenej zostave 9 : 2, na Brestovce v peknom
zápase privysokých 7 : 2). Posledný zápas doma
už na ťažkom teréne s Poliankou nepriniesol očakávaný výkon a znamenal remízu 1 : 1. 3 mínusové
body v tabuľke pravdy sa ale podarilo
zmazať kolektívnou hrou a víťazstvom 1 : 0 v Potvoriciach. Hru
možno v globále hodnotiť ako
bojovnú, predviedli sme vo
viacerých zápasoch aj úseky
hry s kombináciami a peknými akciami, najmä doma
aj s potrebným gólovým
zakončením, treba ale odstrániť veľké výkyvy vo výkonoch
vonku, ktoré vyústili do 3 vysokých
prehier.
Cieľ jesene je tak splnený a 24 bodov na 8. mieste, ktoré uzatvára hornú polovicu tabuľky, je prísľubom do jarnej časti. Ešte nie je nič vyhraté, ale ak sa
mužstvo zodpovedne v zime pripraví, môže na jar
pomýšľať na obhájenie súčasnej ťažko vybojovanej
pozície.
Dorast
Naši mládežníci po jari bez prehry vstupovali do
nového ročníka so zmeneným modelom súťaže,
prvé 4 tímy po jeseni postupujú do nadstavbovej
časti. Cieľ tak bol jasný. Prvý zápas doma proti
ZDD Brezová/Polianka (združené družstvo dorastu)
nevyšiel – prehra 0 : 2, dôležité víťazstvo na horúcej
pôde v Kočovciach ale zahájilo úspešnú sériu víťazstiev, keď najlepšie výkony prišli proti tímom z čela
tabuľky doma (Kálnica 4 : 1, Čachtice 5 : 3). Jediná
strata bodov prišla pri remíze 1 : 1 na Hrašnom,keď
pravidlo derby nemá favorita opäť platilo. Náš dorast
sa pod vedením trénera Pavla Konečného a vedúceho Rastislava Nedbálka prezentoval zodpovednou
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tímovou hrou v bránení a v dôležitých momentoch aj
schopnosťou vytvoriť pekné futbalové akcie zakončené gólmi.
Preto postupový cieľ aj tu splnený bol, navyše
s umiestnením na 1. mieste. To znamená, že náš
tím sa stal najlepším družstvom južnej časti ObFZ
Trenčín (okresy NM+MY) a do nadstavby nastúpi
s bonusom 3 bodov.
Treba im zapriať, aby si udržali vytvorený kolektív,
pretože hráčov v tejto vekovej kategórii veľa nemáme
a zodpovedne trénovať. Jarná časť bude už totiž iba
o ťažkých zápasoch, ktoré ale pri správnom prístupe
môžu znamenať cenné skúsenosti pre chlapcov do
ich budúceho futbalového pôsobenia aj v kategórii
dospelých.
Žiaci
V našom najmladšom družstve nastali veľké zmeny, viacerí chlapci vekovo u žiakov skončili a pribudli
hráči, ktorí ale s futbalom iba začínajú. Cieľom tak je
záchrana v najvyššej súťaži riadenej ObFZ Trenčín.

Prvá výhra v Bošáci, ktorá hrá skôr s mladšími žiakmi tak bola povzbudením, no potom prišli aj viaceré
vyššie prehry. Chlapci ale neustále prejavovali chuť
trénovať, učiť sa a zlepšovať sa. Trénerovi Marekovi
Puškárovi tak chodilo na tréningy okolo 20 detí
a pomohli mu z postu vedúceho aj hráči A-mužstva
Samuel Vavák a Marcel Kostelný. Snaha bola postupne odmenená, keď prišli vyrovnanejšie zápasy,
remízy aj zopár ďalších víťazstiev.
Treba vyzdvihnúť všetkých hráčov, najmä však
kapitána Matúša Puškára, ktorý ako stopér riadil
obranu a útočníka Mateja Batku, ktorý strelil s výnimkou jedného gólu všetky. Pomohol aj nový brankár Michal Samul z Vaďoviec. Ten prišiel v priebehu
jesene na hosťovanie z Nového Mesta n/V a bol
správnou oporou a istotou v bráne.
Veríme, že po poctivej tréningovej príprave v zimnom období chlapci predvedú na jar ešte lepšiu hru,
získajú potrebné body a budú statočne reprezentovať
náš klub aj našu obec.
Mgr. Andrej Škodáček

SLÁVNOSŤ 230. VÝROČIA POSVÄTENIA
CHRÁMU ECAV V KRAJNOM
v typickom slohu tolerančných kostolov. Táto
kronika je prístupná na našej stránke v časti história, Ján Eľko: Z dejín ev. a. v. cirkevného zboru
v Krajnom. Slávnostné služby Božie celebrovali:
Mgr. Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD ECAV na
Slovensku, Mgr. Zuzana Durcová, zborová farárka
CZ Košariská-Priepastné, Mgr. Ján Sadloň, námestný farár CZ Bukovec a domáci farár Mgr. Ivan
Novomestský. Po úvodnej liturgii vystúpil spevokol
CZ, ktorý vedie zborová kantorka MUDr. Martina
Figurová. Svojou kázňou vystúpil dištriktuálny biskup
Mgr. Milan Krivda, ktorej základom boli Slová Písma
Svätého v liste apoštola Pavla rímskym kresťanom
Pre väčšinu obyvateľov obce Krajné bola nedeľa
19. októbra 2014 príjemným dňom, lebo to bola
hodová nedeľa. Zvlášť významným dňom bola pre
cirkevný zbor ECAV v Krajnom, preto že si pripomenul 230. výročie posvätenia chrámu Božieho.
V kronike zboru, ktorú napísal farár Ján Eľko pri
príležitosti 200. výročia posvätenia, píše: Kostol
bol v osemnástu nedeľu po Sv. Trojici posvätený
a odovzdaný na službu Božiu, čo pripadá na 10.
októbra l784. Mohutný kostol postavený z tvrdého materiálu, kameňa, má v základoch dĺžku 13
siah, šírku 6 a výšku štyri siahy. Bo1 postavený
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v 10. kapitole od 12. po 17. verš. K prítomným prihovoril sa námestný farár Mgr. Ivan Novomestský,
stručne sa zameral na niektoré významné historické obdobia cirkevného zboru a na dejateľov v tých
obdobiach. Temperamentnejším rytmom, živšími
melódiami na chválu Pána vystúpila naša mládežnícka hudobná skupina Eleos, ktorá onedlho oslávi
10. výročie svojho pôsobenia. Potom dostal priestor
na príhovor hosť, primátor mesta Hlohovec Peter
Dvoran, ktorý s poslankyňou mestskej časti Šulekovo
Silviou Rybnikárovou si v rámci neformálnej družby
prišli uctiť pamiatku Vilka Šuleka. Za všetkých obyvateľov obce odovzdal pri tomto pamätnom dni starosta
obce Krajné Ing. Vladislav Šuster spomienkový dar

cirkevnému zboru. Svoj vzťah k cirkevnému zboru
a obci vyjadrili hosťujúci farári, Mgr. Zuzana Durcová
a Mgr. Ján Sadloň. Záverečné slovo mal zborový
dozorca Vladimír Malý. Po záverečnej liturgii, požehnaní dištriktuálnym biskupom sa odobrala väčšina zúčastnených na pietnu spomienku pri pamätnej
tabuli na fare. Položením vencov k pamätnej tabuli
a záverečnou piesňou „Kto za pravdu horí“ skončila
sa oficiálna časť. Stretnutie hostí pokračovalo v rodinnom prostredí pána farára a spoločným obedom
v zborovej miestnosti. Viac informácií uvidíte na
stránke obce.
Ivan Gálik

POSVIACKA OLTÁRA A KOSTOLA
RÍMSKO-KATALÍCKEJ CIRKVI V KRAJNOM
Tak ako bol 19. október sviatočným dňom pre
evanjelikov, 230. výročie posvätenia Chrámu, tak 25.
október 2014 bol sviatočným dňom pre veriacich katolíkov. Kostol RKC v Krajnom je zasvätený svätému
Michalovi Archanjelovi, preto ich hody bývali v nedeľu, po mene Michal. Presný dátum, ani obrad posvätenia (konsekrácie) nie je nikde dochovaný, preto pri
príležitosti posvätenia oltára bol posvätený aj chrám.
K slávnosti konsekrácie bol vydaný informačný list,
z ktorého si dovolím Vás informovať: Oltár má byť
pevne spojený s podlahou, z kameňa, alebo murovaný. Avšak vrchná doska – menza má byť vždy
z prírodného kameňa (u nás je to Tasovský granit).
Po posviacke sa oltár stáva posvätným predmetom
a miestom, kde sa v Eucharistickej obete spája nebo so zemou. Podľa archeologického prieskumu je
kostol v Krajnom stredovekou stavbou, asi zo XIV.
stor., s viacerými prestavbami. Pretože sa jedná
o starý kostol, bude vysvätený podľa obradu konsekrácie kostola, v ktorom sa už slávia bohoslužby.

Príprava na obrad konsekrácie bola pre organizátorov
dosť náročná a precízna. Pred kostolom sa zhromaždili duchovní blízkych farností aj spriaznených vzdialenejších farností, veriaci, aj veriaci ecav, aby privítali
vdp emeritného biskupa Dominika Tótha. Po pozdravení veriacich vdp biskupom, prečítal stručnú históriu kostola Ing. Jozef Lančarič. Požehnaním oltára
a veriacich požehnanou vodou pokračovala prvá časť
omše – Bohoslužba slova. Potom nasledoval obrad
uloženia relikvií do oltára, pomazanie oltára a múrov
kostola posvätným olejom, ukončený rozsvietením
svetiel v chráme. Zástupcovia veriacich priniesli na oltár obetné dary, omša pokračovala svätým prijímaním
a potom uložením Sviatosti do zrekonštruovaného
pastofória. Na znak prítomného Krista bolo zapálené
večné svetlo. Po požehnaní, ktoré udelil vdp emeritný biskup Dominik Thót, sa veriaci rozišli do svojich
domovov. Výročie posviacky kostola sa každoročne
slávi ako slávnosť a to v samotný deň, alebo počas
najbližšej nedele.
Viac informácií nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik
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ROZHODLI STE SA?
Vážení občania!
Dňa 1. 1. 2002 vstúpil do platnosti zákon č.
561/2001 Z. z. o daniach z príjmov. Tento umožňuje zamestnaným a podnikateľským subjektom
rozhodnúť sa a poukázať 2 % zo zaplatenej dane
presne určeným prijímateľom.
Základná škola s materskou školou Krajné je
zaregistrovaná Notárskou komorou v centrálnom
zozname. Takže je možné škole túto čiastku

venovať. Venovanie 2 % z daní je bez poplatkov
a nezvyšuje Vaše daňové zaťaženie. Čiastku na
základe Vášho rozhodnutia vráti daňový úrad škole
z dane, ktorú ste Vy v minulom roku štátu odviedli.
Tlačivá a ďalšie informácie nájdete v škole, na
webovej stránke školy (www.zskrajne.sk) alebo na
t. č. 032/7786107.
Ďakujeme!

ČO SA STALO, ČO NESTALO
Na prvú časť nadpisu obľúbenej piesne Vladimíra
Jánoša, „Čo sa stalo, čo nestalo“ dá sa veľmi dobre odpovedať. Podvečer piatok 31. októbra 2014
v Matejovci bolo uvedené do života CD-čko s názvom „Čo sa stalo, čo nestalo“, dielo hudobníkov ľudovej hudby FS Krajnanec. Stovky hodín strávených
pri nácvikoch a vystúpeniach, priniesli svoje ovocie
v podobe 16. piesní, zaznamenaných na CD nosiči.
Manažérkou projektu je Zuzana Bieliková, hudobným
producentom Peter Obuch. Projekt finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, odborne spolupracovalo
Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Samozrejme je
ešte celý rad podporovateľov folklórneho súboru ako
celku, aj ako hudobnej skupiny. Bez snahy vedúcej
súboru Zity Kukučkovej, by pravdepodobne nedosiahli také úspechy doma i v zahraničí. Hudobné dielo
nesie punc hudobníka, pedagóga Vladimíra Jánoša,
propagátora a šíriteľa krajnianskeho a regionálneho
myjavského folklóru. Z jeho žiakov sa vyprofilovali
primáši, Janko Karlik a Peter Valúch, sekundanti,
Vladko Janeka, Matej Kúdela, Milan Kubíček, Róbert
Mramúch, Jakub Sedlák a Ján Kubíček. Spevácku
podporu majú v speváčkach Anne Antalovej, Zuzane

Bielikovej, Renáte Kubišovej, Simone Kulichovej,
Miriame Mramúchovej a Monike Svítkovej. Mužské
hlasy v piesňach tvoria sami muzikanti s podporou
Jána Konečného, Petra Obucha a Ladislava Remiaša.
V piatich piesňach má sólo Vladimír Jánoš. V niektorých piesňach ako hudobníci vystupujú aj hostia
– Miloš Noška, Pavol Michalička a Peter Obuch.
Dúfajme, že druhú časť nadpisu „čo nestalo“ čaká
pokračovanie v podobe ďalšieho CD-čka.
Viac informácií nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik

KRAJNIANSKA TYLOVÁ ČIPKA
V polovici septembra sa na našej internetovej
stránke objavil oznam „Kurz krajnianskej paličkovanej čipky“ v termíne od 20. 9. 2014 do 08. 11.
2014. Projekt pripravilo Centrum tradičnej kultúry
(CTK) v Myjave OvZP TSK, v spolupráci s Klubom
pletenej cipky Brezová, s finančnou podporou
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Celý kurz
sa uskutočnil v priestoroch „U Bórika pod vežou“,
ktorý viedli členky Klubu pletenej cipky Brezová.
Po ukončení kurzu CTK v Myjave pripravilo výstavu
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paličkovanej čipky v KD Samka Dudíka v Myjave, na
ktorej boli prezentované práce absolventov kurzu,
činnosť Klubu pletenej cipky Brezová, ako aj zozbieraný autentický materiál z pôvodných centier výroby
tylovej čipky, Centrom tradičnej kultúry v Myjave.
Vernisáž výstavy sa konala 11. 11. 2014, výstava

bude končiť 21. 11. 2014. Dušou tohto projektu
je Mgr. Zuzana Bieliková, ktorá chce toto kultúrne
dedičstvo uchovať vo svojej rodnej obci, stálou expozíciou a podporou klubovej činnosti. Viac informácií
nájdete na stránke obce.
Ivan Gálik

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA, 3. ČASŤ
V tejto časti sa prenesieme na deň 11. novembra
1918, kedy sa skončila prvá svetová vojna, ktorá priniesla smrť osem miliónom vojakov a utrpenie ďalším
miliónom ľudí. Aktom podpísania prímeria 11. 11.
o 11. hodine a 11. minúte prijali americkí veteráni
v USA roku 1920, Veterans Day (Deň veteránov)
symbolom červeného maku, ako spomienky na vojnové hrôzy, aby si uctili pamiatku padlých. O vzniku symbolu sa môžete viac dozvedieť na internete.
V ďalších rokoch ju nasledovala Kanada a krajiny
západnej Európy. V posledných rokoch si táto tradícia nachádza svoje dôstojné miesto aj na Slovensku,
ako Deň vojnových veteránov. Aj naši občania si
prvý krát v tomto roku pripomenuli tento deň. Po
vyzváňaní kostolných zvonov o 11. hodine a 11.
minúte, po slávnostnom príhovore Štefana Horáka,
delegácia žiakov našej školy položila kyticu z červených makov k pamätníku padlých vo svetových
vojnách, pred obecným úradom. Bolo by dôstojné
pokračovať v tejto tradícii. Z monografie PhDr. Jána
Lukačku, Csc. : Krajné 1392*1992 vybral som
časť, ako sú zapísané udalosti pred 11. novembrom
1918. Podrobnejšie opisuje vojnu a udalosti po jej
skončení farár Michal Bodický, vo svojom memoárovom diele „Rozpomienky a pamäti“, ktoré nájdete
na internete. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/
Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/8
V priebehu novembra 1918 už bolo aj v Krajnom
jasné, že Uhorsko sa neudrží. Z vojny sa vracali
ostrieľaní frontoví vojaci, mnohí aj so zbraňami.
Peklo vojny ich zbavilo povestnej slovenskej bázlivosti pred vrchnosťou. V Krajnom postŕhali všetky
maďarské nápisy a potom sa vrhli na krčmu Jakuba
Herza, počastovali sa do vôle, časť nápojov aj porozlievali. Miestni žandári im v tom vôbec nebránili. K vojakom sa pridali aj miestni ľudia a začali
Herza rabovať. Hnev ľudí sa obrátil aj proti notárovi
Nozdrovickému a jeho rodine. Rozgurážení vojaci
prišli na obecný dom a dožadovali sa tabaku. Pri
tejto príležitosti mu prehľadali celý byt a po nájdení
tabaku a cukru notára opustili. Ten na druhý deň
ráno prišiel na faru i s celou rodinou s prosbou, aby
ho Bodický zachránil. O chvíľu sa nad farou zhromaždil dav ľudí, ktorí žiadali notára, aby im vydal

obecné peniaze. Všeobecne sa myslelo, že chce
s nimi ujsť. Bodického pokojné vystúpenie schladilo vášne a spoločne sa potom odobrali na obecný
dom skontrolovať kasu. Tu sa ukázalo, že peňazí
bolo v pokladnici viac, ako malo byť a dav sa utíšil.
Bodického veľkorysosť sa prejavila aj pred žandárskou stanicou, kde ľudia obklopili vozy naplnené
kuframi a debnami odchádzajúcich predstaviteľov
starého režimu. Medzi nimi bol aj slúžny Filberger.
Bodický aj tu utíšil dav a umožnil svojim niekdajším
neprajníkom slobodný odchod. So slúžnym, notárom a žandármi odišli z dediny všetci reprezentanti
maďarského panstva. Aj dovtedajšie obecné zastupiteľstvo sa 5. novembra 1918 samo rozpustilo.
Potom nastalo na istý čas bezvládie, ktoré využili
niektorí Krajňanci (najmä kopaničiari) na rabovanie notárovho majetku a niektorí odchádzali aj do
Vrbového, kde „navštevovali“ židovských obchodníkov. Zásluhou Bodického aj toto však skoro prestalo. Na jeho radu zriadili v obci 12-člennú stráž,
ktorá najmä v noci dohliadala na poriadok v dedine. Neskôr na zhromaždení pred obecným domom
zvolili nové obecné predstavenstvo na čele s richtárom (starostom) Jánom Zmekom zo Žadovice.
V nasledujúcu nedeľu nové predstavenstvo zložilo
v chráme prísahu a Bodický ich zaviazal k vernosti
svojej slovenskej vlasti. Potom do Krajného prišli
prví predstavitelia nového štátu četníci a začali robiť poriadky.
PhDr. Ján Lukačka, Csc. : Krajné 1392*1992.
str. 46 a 48
Ivan Gálik

INZERCIA PRACOVNEJ POZÍCIE –
VODIČ AUTOBUSU
Pozícia: vodič autobusu, osobnej
a nákladnej dopravy, obsluha traktora, mechanizmov, práce v údržbe
vozidiel, vodovodov a kanalizácie, obecného majetku – kumulovaná pozícia
Miesto práce: Krajné
Termín nástupu: 1. kvartál roku 2015, bližšie
upresnený dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok, príp.
dohoda o vykonaní práce (len pre pozíciu šoféra
autobusu)
Náplň práce, zodpovednosti:
• nepravidelná preprava žiakov základnej školy,
športovcov, drobné služby obyvateľom obce
v rámci okresu, vybraných okresov trenčianskeho,
trnavského kraja
• základná starostlivosť o čistotu a bežná údržba
a drobné opravy zvereného vozidla,
vedenie povinnej agendy
• ďalšie úlohy a povinnosti
vyplývajúce z pracovného pomeru, práca
s inými mechanizmami, práca fyzická
spojená i s inými
výkonmi ako len
s vedením vozidiel.

Požiadavky na zamestnanca a osobnostné
predpoklady:
• vodičský preukaz skupiny „D“(„C“)
• slušné a zdvorilé vystupovanie
• profesionálny prístup k práci, práca v teame, práca i mimo bežného pracovného času, cez víkendy
(preprava športovcov)
• občianska a dopravná bezúhonnosť
• psychická a zdravotná spôsobilosť
• kvalifikačná karta vodiča
• prax na autobuse nutná
• stredoškolské vzdelanie bez maturity
• vyučenie v odbore automechanik, opravár poľnohospodárskej techniky, ovládanie ďalších pozícií
(obsluha traktora, nakladača, kolesového rýpadla),
bydlisko v Krajnom je pre posudzovanie vhodnosti
adepta výhodou.
Informácia o výberovom konaní:
• osobne, telefonicky na čísle 032 7408521,
0905358322
• žiadosti so štrukturovaným životopisom zasielať
na adresu: Obec Krajné, 916 16 Krajné 52 do
20. 12. 2014
• s každým uchádzačom prebehne pohovor, príp.
overovanie získaných zručností
• kontaktovaný bude len vybraný uchádzač
• obec má právo odmientnuť všetky ponuky bez
udania dôvodu

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
Soňa Bukovčanová
Karin Remiašová
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Dominik Kubíček – Jana Malovicová
Vladimír Valášek – Michaela Feriancová

ROZLÚČILI SME SA
Ján Ďuriš
Ľubica Yassine
Alžbeta Poláková
Anna Dobrovodská
Alžbeta Michalcová
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