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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 18. 6. 2015
Uznesenie č. 3
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva

Uznesenie č. 10
OZ jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu za
rok 2015.

Uznesenie č. 4
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 11
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 1/2015
o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce
Krajné v čase náhlej núdze formou jednorázovej
sociálnej dávky i s pripomienkami poslancov OZ.

Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.
2014

Uznesenie č. 12
OZ schvaľuje dlhodobé užívanie pozemku
p. č. 232/49 vo výmere 22 m2 manželom Dane
a Radovanovi Oškovým, trvale bytom Krajné,
s tým, že za uvedený pozemok budú obci Krajné
platiť dane z nehnuteľnosti.

Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014

Uznesenie č. 13
OZ jednomyseľne schvaľuje zriadenie spoločného
školského obvodu s obcami Kostolné a Vaďovce

Uznesenie č. 8
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2014 zdrojom peňažných fondov
nasledovne:
• Rezervného fondu vo výške 866,96 €
• Fondu opráv vo výške 7 802,63 €

Uznesenie č. 14
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozšírenie práce
kontrolóra obce o povinnosť riešiť oznámenie protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Konštatovanie č. 4
OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového
hospodárenia obce za rok 2014.
Uznesenie č. 9
OZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolóra
obce Krajné na II. polrok 2015

Uznesenie č. 15
OZ jednomyseľne schvaľuje kúpu pozemkov od
SVP, š. p. Banská Štiavnica pod PZ Krajné podľa
vyhotoveného GP G1-187/2007 zo dňa 16. 7.
2007 v nasledovnom rozsahu: parcela registra
KN-E číslo 315 s výmerou 659 m2, druh pozemku
vodné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina,
por. č. v časti B1, parcela registra KN C číslo
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315/1 s výmerou 20 044 m2, druh pozemku vodné plochy, spoluvlastnícky podiel 1/1-ina, por. č.
v časti B1, zapísané na LV číslo 3582 vedenom
Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor.
Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcemu
a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníctva
v katastrálnom území Krajné, obec Krajné, okres
Myjava: – diel 2 s výmerou 52 m2, odčlenený
geometrickým plánom č. 87/07, úradne overeným pod číslom G1-187/2007 zo dňa 16. 07.
2007 od pôvodného pozemku KN-E p. č. 315,
druh pozemku vodné plochy k novovytvorenému
pozemku KN-C p. č. 366/9, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, – diel 5 s výmerou 99
m2, odčlenený geometrickým plánom č. 87/07,
úradne overeným pod číslom G1-187/2007
zo dňa 16. 07. 2007 od pôvodného pozemku
KN-E p. č. 315, druh pozemku vodné plochy
k novovytvorenému pozemku KN-C p. č. 366/11,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, – diel
6 s výmerou 20 m2, odčlenený geometrickým
plánom č. 87/07, úradne overeným pod číslom
G1-187/2007 zo dňa 16. 07. 2007 od pôvodného pozemku KN-E p. č. 315/1, druh pozemku
vodné plochy k novovytvorenému pozemku KN-C
p. č. 366/11, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria
Konštatovanie č. 5
OZ berie na vedomie informáciu o nasledovnom
názore obce: Obec Krajné ani jej vodárenská spoločnosť SLV, s.r.o. Krajné nezodpovedá za kvalitu
a stav vody vo verejných studniach (umiestnených
na pozemkoch obce). Tieto studne nie sú prevádzkované a teda odber vôd z týchto zdrojov je len na
vlastnú zodpovednosť každého odberateľa. Voda
t. č. nespĺňa parametre úžitkovej vody a nie je ani
monitorovaná.
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie informácie starostu obce

Konštatovanie č. 7
OZ berie na vedomie informáciu o zostavených
komisiách k tvorbe PHSR:
Sociálna: p. Hana Kubaláková,
Mgr. Denisa Konečná, Ing. Vladimír Baran,
Hospodárska: Ing. Ondrej Lančarič,
Ing. Dušan Mozolák, Ing. Ján Konečný,
Environmentálna: Bc. Pavol Macúch,
Ing. Emil Valášek, p. Rastislav Kubiš
Uznesenie č. 16
Počet prítomných poslancov: 9
Za:
Mgr. Marián Halaš, JUDr. Ján Konečník,
p. Rastislav Kubiš, Ing. Ondrej Lančarič,
Bc. Pavol Macúch, p. Ľubica Poláková
Proti:
Ing. Dušan Mozolák, Ing. Alena Štefková
Zdržal sa: p. Hana Kubaláková
OZ určuje mesačný plat starostu obce v súlade
§ 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest, ktorá ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu
počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na
ich území trvalý pobyt. Starostovi patrí plat, ktorý
je súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov
Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá činí 858,- € a násobku podľa § 4
ods.1, ktorý pre obec Krajné je 1,98 čo činí základný plat 1 699,- €. Obecné zastupiteľstvo môže tento
plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Podľa § 3 ods.
2 plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslanci
OZ priznali starostovi obce zvýšenie platu o 20 %,
čo činí 340,- €. Plat starostu pozostáva z 1 699,- €
– základný plat + 340,- € zvýšenie platu odsúhlasené obecným zastupiteľstvom, suma celkom plat
starostu 2 039,- €, na základe § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Jana Hudecová
Prednostka OcÚ
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 27. 8. 2015
Uznesenie č. 17
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva.
Uznesenie č. 18
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie a overovateľov zápisnice.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 19
OZ jednomyseľne schvaľuje predloženie ŽoNFP
v rámci opatrenia 2.2. OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Krajné“.
Uznesenie č. 20
OZ jednomyseľne schvaľuje zabezpečenie
realizácie projektu „Obnova verejného osvetlenia

v obci Krajné“ v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Uznesenie č. 21
OZ jednomyseľne schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci
Krajné“ vo výške rozdielu celkových výdavkov
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Uznesenie č. 22
OZ jednomyseľne schvaľuje predĺženie platnosti
PHSR, ktorý bol schválený uznesením č. 10/2005
časť B bod 3 do doby prijatia nového PHSR.
Konštatovanie č. 9
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.

OBECNÉ LESY V KRAJNOM
Hospodárenie v obecných lesoch Krajné sa vykonáva v súlade s Programom starostlivosti o lesy.
Prevažnú časť tvoria lesy zaradené do kategórie
ako hospodárske, ktorých účelom je produkcia
dreva a ostatných lesných produktov pri súčasnom
zabezpečovaní ich mimoprodukčných funkcií.
Hospodársky spôsob, ktorý je systém hospodárenia
a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby
charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom
a zameraním výchovy lesa, je zväčša podrastový.
Tento sa uskutočňuje postupným ťažením rubných
stromov zameraným na dosiahnutie prirodzeného
zmladenia stanovištne vhodnej drevinovej skladby
pod ochrannou clonou materského porastu. Týmto
postupom sa zabezpečuje potreba trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, aby i následné generácie
mohli využívať produkty, ktoré nám toto prírodné
bohatstvo poskytuje. V rámci obecných lesov je
niekoľko rozpracovaných prvkov obnovy a výchovy. Drevná hmota z týchto porastov ako guľatina
a vláknina je expedovaná spracovateľom tohto
sortimentu. Palivovým drevom sa zásobujú občania

Jana Hudecová
Prednostka OcÚ
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obce, ktorí prejavili záujem. Haluzina a zvyšky po
ťažbe v týchto porastoch sú postupne spracované
občanmi obce v samovýrobe.
Podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch má
každý právo vstupovať na lesné pozemky, pričom
je povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie,
rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka,
správcu, obhospodarovateľa lesa a člena lesnej
stráže.
Na lesných pozemkoch je zakázané:
• narúšať pôdny kryt, odvážať lesnú pôdu alebo
hrabanku,
• zakladať alebo udržiavať otvorené ohne mimo
vyznačených miest,
• jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, skútrom,
motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo

•

•
•
•

vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na
koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy,
vstupovať do lesných porastov na miestach, kde
sa vykonáva technologická príprava pracoviska,
výrub stromov a sústreďovanie dreva na odvozné
miesto,
zakladať skládky odpadov alebo znečisťovať lesné
pozemky odpadmi,
pásť hospodárske zvieratá,
voľne púšťať psov okrem psov poľovníckych
a služobných pri výkone povinností, alebo iné
domáce zvieratá.
Ing. Juraj Kovár
Správa obecných lesov Krajné

SOCIÁLNA POMOC V KRAJNOM
„Niektorí ľudia vstúpia do nášho
života a zasa odídu. Niektorí zostanú
len chvíľu a navždy zmenia naše
životy.“
Pred pár mesiacmi som dostala
možnosť vykonávať sociálnu prácu
v obci Krajné. Mojou náplňou práce bol spoločenský kontakt a pomoc
ľuďom so zdravotným znevýhodnením
a seniorom v Krajnom a okolí, napríklad
nákupom potravín, liekov či vybavením úradných záležitostí. Z práce sa ale stalo niečo viac...
Postupne som spoznávala nových, sympatických
ľudí. V odbornej terminológii by sme ich nazvali
klientmi, ale mne sa toto označenie po čase zdalo
také chladné a nevystihujúce ich.
Každý z nich je originálny a milý. Áno, milí
ľudia, na ktorých som sa tešila. V ich spoločnosti
som sa cítila príjemne a veľa som sa toho naučila.
Asi hlavne to, že človeka musíte najprv spoznať
a nesúdiť ho hneď podľa veku. Veď vek je len číslo,

veľa vám o charaktere nepovie a či má
človek 15 alebo 70, čo z toho usúdite? Spoznala som pár ľudí a mám sa
od nich ešte veru čo učiť.
Rozhovory s nimi nikdy neboli
nudné, ale obohacujúce. Každý
úsmev ma doslova až hrial pri
srdci a mne stačí už len dúfať, že
i pre nich to bolo rovnako príjemné.
Táto práca ma bavila a stala sa pre mňa
zaujímavou a podnetnou.
Škoda, že všetko sa raz musí skončiť. Spomienky
a skúsenosti sa však nedajú vziať a ja budem spomínať na to všetko vždy len v dobrom.
Nemôžem si ešte nechať ujsť možnosť poďakovať
naozaj všetkým ľuďom, ktorých som spoznala bližšie
a ktorí mi pomohli a vždy poradili.
Verím, že myšlienka sociálnej pomoci v Krajnom
bude i naďalej na vzostupe a som vďačná za to, že
som toho mohla byť súčasťou.
Mgr. Beáta Eglová

II. ROČNÍK MEMORIÁLU JÁNA DLHÉHO
V sobotu 11. júla 2015 o 13:00 hodine sa
v Obecnom športovom areáli pod záštitou starostu
obce Krajné Ing. Petra Kubisa uskutočnil II. Ročník
Memoriálu Jána Dlhého.
Samotnému podujatiu predchádzala príprava
terénu a dostupnosť k vodnému zdroju, nakoľko
voda na požiarny útok sa čerpala priamo z potoka.

Memoriálu sa už tradične zúčastnili pozvané
hasičské zbory z okolia Krajného a samozrejme
nemohli chýbať ani priatelia z Brna -Chrlic, ktorých
sprevádzali i zástupcovia mestskej časti na čele so
starostom Ing. Lukášom Fialom a miestostarostom
Leopoldom Šromom, ktorý je zároveň aj starostom
SDH Brno-Chrlice. Starostovia oboch družobných

6

obcí spolu s predstaviteľmi hasičov položili kvety na
hrob Jána Dlhého a tichou spomienkou sa poklonili
i pri hrobe tragicky zosnulého veliteľa DHZ Krajné
Jána Ďuriša.
Za veľmi pekného slnečného počasia nastúpili
družstvá na uvítací ceremoniál, ktorý začal znelkou
„Silenzio“. Predseda zboru v krátkom príhovore
pripomenul osobnosť Jána Dlhého a hlavný usporiadateľ podujatia oboznámil súťažiace družstva
s programom podujatia. Tradičné bolo zápolenie
v požiarnom útoku s vodou, sťaženom prekonaním
prekážky s oknom a výmena „B“ hadice, ďalej
neštandardná štafeta a rozvinovanie hadice na cieľ.
Milým oživením tohto podujatia bola účasť mladých
hasičov „ Plameňákov“, ktorí predviedli požiarny
útok s vodou a predviedli sa veľmi dobre, povzbudzovaní početnými divákmi v hľadisku. Súťaže
sa zúčastnili už spomínaní bratia hasiči z Brna
-Chrlic, ďalej hasiči z Matejovca, Babulícového
Vrchu, Hrachovišťa, Starej Turej a samozrejme
hasiči Krajného. Nemôžem nespomenúť ženské

osadenstvo, ktoré sa veľmi dobre postaralo o stravu.
Ženy – hasičky, manželky a matky hasičov sa priam
majstrovsky zhostili tejto úlohy.
Pri vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien nastala
i slávnostná chvíľa pre dvoch našich členov zboru.
Ing. Emilovi Valáškovi bola odovzdaná medaila za
príkladnú prácu, Pavlovi Moravcovi medaila za výcvik
a z rúk starostu SDH Chrlice aj medaila za medzinárodnú spoluprácu. Starosta MČ Brno-Chrlice
a starosta SDH Brno-Chrlice spoločne odovzdali
nášmu zboru upomienkovú plaketu k 10. výročiu
bratskej spolupráce medzi našimi zbormi. Starosta
MČ Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fiala a starosta obce
Krajné Ing. Peter Kubis na záver celého podujatia
v príhovoroch vyslovili presvedčenie, že naša bratská
spolupráca sa bude aj naďalej intenzívne rozvíjať.
Tým celé podujatie ešte neskončilo, ale sa pokračovalo v priateľských rozhovoroch, pri dobrom občerstvení a hudbe až do večerných hodín.
Nedbálek Karel,
tajomník DHZ
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ŠKOLA VOLÁ...
Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda. Z letných
zážitkov zostali spomienky v podobe fotografií
a suvenírov.
Všetci oddýchnutí nabehli do vlaku, ktorý ich
povezie ďalších 10 mesiacov.
Tento rok sa počet žiakov na našej škole výrazne
zvýšil. V MŠ na 60 a v ZŠ na 165 žiakov.
Aby sa žiaci a učitelia cítili v škole čo najlepšie,
snažili sme sa počas prázdnin vynoviť ďalšie priestory školy.
Pre prváčikov sme pripravili novú triedu – nový
nábytok, interaktívnu tabuľu.
Pre škôlkárov – nové stoličky, vymaľované
steny, šatňové skrinky, nové hračky. Na vymaľovaní
priestorov pre najmenších sa podieľala p. Halašová,
za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Materiálom prispela p. Ardanová.
Aj jej patrí naše poďakovanie.
Nielen žiakov čakali nové priestory, počas prázdnin sa nám podarilo pripraviť novinky aj pre učiteľov. Každý učiteľ má na svojom pracovnom stole

počítač s pripojením na internet. Nová podlaha
v zborovni a nový nábytok by mali prispieť k lepším
pracovným podmienkam.
Okrem materiálového vybavenia nastali zmeny aj
v personálnom obsadení.
Jedna pani učiteľka odišla do dôchodku, na jej
miesto prišla nová p. učiteľka, taktiež sme prijali p.
učiteľku do MŠ a pomocnú silu do kuchyne.
Snažili sme sa, aby sa nový školský rok začal tak,
aby sa všetci cítili dobre a mohli spokojne pracovať.
Teraz je ešte na rodičoch, aby prispeli aj oni svojou troškou do mlyna, aby vytvorili deťom domov
plný lásky, pohody a istoty. Potom sa všetko bude
ľahšie zvládať.
Na začiatku sa ozýval školou plač tých najmenších, ale dúfam, že celý rok sa bude ozývať školou
iba smiech.
Prajem všetkým veľa pracovnej a rodinnej
pohody.
Anna Maronová

DEŇ GRAMOTNOSTI – DEŇ V ROZPRÁVKE
Dňa 8. septembra 2015 počas Dňa gramotnosti sa naše najmenšie deti ocitli v rozprávke.
Prváčikovia prekonávali s Lienkou Školienkou
všetky nástrahy, ktoré na nich čakajú v škole.
Naučili a osvojili si školské pravidlá, s pani učiteľkou
si nakreslili Lienku Školienku. Druháci, tretiaci
a štvrtáci sa hrali so známymi rozprávkami. Skladali
texty rozprávok, hádali hádanky, rozprávali si obsah
známych rozprávok, poznávali známych hrdinov,
počítali úlohy ukryté v rozprávkach, vyfarbovali
a zhotovovali leporelá, ktoré sa naozaj vydarili.

Počas dňa boli deti rozdelené do skupín a každá
skupina mala možnosť ukázať, akým spôsobom
sa dokáže popasovať s rozprávkovými úlohami.
Dnešné deti veľmi málo čítajú, o čom sa pani
učiteľky presviedčajú každý deň na vyučovaní.
Známe rozprávky a postavičky z kníh už upadajú do
zabudnutia. Práve tento deň mal deťom ukázať, že
v knihách je ukrytá nielen múdrosť, ale aj zábava.

Ľubica Karliková
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NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA

Žiaci primárneho vzdelávania navštívili v piatok
11. septembra 2015 dopravné ihrisko vo Vrbovom.
Organizácia dňa bola rozdelená na tri časti. V teoretickej časti sa deti dozvedeli ako sa majú správať na
chodníku, na ceste, po ktorej strane majú chodiť
chodci, ale aj cyklisti. Zopakovali si dopravné značky, snažili sa riešiť jednoduché dopravné situácie.
Praktická časť bola zaujímavejšia. Bicykle, motokáry
ožili v rukách malých vodičov. Mnohí však nevedeli
uplatniť vedomosti z teoretickej časti do praktickej.
Značka „ STOP, “ dala zabrať viacerým deťom,

a tak po porušení predpisov cestnej premávky
museli odložiť dopravné prostriedky a naučiť sa dopravné značky ako chodci. Keď to zvládli, vrátili sa
späť na svoje dopravné prostriedky. Záverečná časť
bola súťaživá. Všetky deti museli prejsť s motokárou
pomedzi kužele a potom veľmi rýchlo nacúvať do
cieľa. Nebola to jednoduchá úloha, ale s pomocou
inštruktorov ju zvládli všetky deti. Deň na dopravnom ihrisku sa skončil, veríme, že sa deťom páčil.
Pani učiteľky primárneho vzdelávania

STRELECKÉ PRETEKY
Vôňa vareného gulášu, cigánskej pečienky
a pečených diviačich rebierok boli tichou predzvesťou už dnes tradičných streleckých pretekov
v streľbe na asfaltových holubov v areáli Borinka
v obci Krajné, ktoré sa uskutočnili dňa 18. 7. 2015.
Samotné streľby sa začali o 09:00 hod. Našťastie

sa nenaplnili obavy pred zmenou počasia a tento
deň sa ukázal ako krásny a slnečný a vysoké teploty
sprevádzali celé podujatie až do večerných hodín.
Chládok a tieň poskytovali staré borovice a smäd
a hlad bolo možné zahnať v bufetových stánkoch.
Okolo 19:00 hod. došlo k vykonaniu rozstrelu,

9

medzi súťažiacimi strelcami sa ako najlepší strelec
ukázal pán Mancír Jozef z Dolného Lopašova,
ktorý obsadil prvé miesto. Po ukončení streleckých
pretekov odovzdal predseda Poľovného združenia
Krajné „Drieňovica“ Milan Gajar výherné poháre
a vecné dary prvým piatim najlepším strelcom.
Poradie jednotlivých strelcov bolo nasledovné:
1. miesto Mancír Jozef z Dolného Lopašova
2. miesto Tóth Andrej zo Šamorína
3. miesto Furda Jaroslav z Borského Mikuláša
4. miesto Vilka Pavol z Borského Mikuláša
5. miesto Popelka Ľuboš z Paty
Následne program pokračoval ľudovou zábavou,
kde do tanca hrala skupina Reflex z Hradišta pod
Vrátnom. Počas zábavy boli vyžrebované zaujímavé
tombolové ceny. Ako už tradične bolo odovzdávanie cien pod taktovkou tajomníka Poľovného

združenia Krajné „Drieňovica“ Ing. Pavla Karlika,
ktorý svojim humorným žargónom moderoval samotné odovzdávanie tombolových cien. Žrebovanie
cien prebiehalo od poslednej po prvú. Vzhľadom na
množstvo cien sa žrebovanie predĺžilo až do skorých
ranných hodín. Po tombole program pokračoval
ľudovou zábavou.
Na záver by sme sa chceli poďakovať obecnému
úradu Krajné za pomoc pri uskutočnení tohto podujatia, ale aj ostatným sponzorom, ktorí prispeli na
tombolové ceny. Jedná sa hlavne o TBS Podkylava,
Molitex Krajné, Setoop Krajné, Plantex Veselé,
PD Krajné, Stanislav Pavlech, MV STK Pieštany,
JAKUB Nové Mesto nad Váhom, ASANA Beták
Trenčín, potraviny Zuzana Šusterová, Danka
Konečníková a všetkým ostatným sponzorom.
Ing. Rudolf Gajar
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LETNÉ SÚSTREDENIE SENEC
Po úspešných zimných sústredeniach sme sa rozhodli zorganizovať
takisto aj sústredenie v lete. Naše letné sústredenie prebehlo v termíne od
19. 7. – 26. 7. 2015 na Slnečných
jazerách v Senci. Ubytovaní sme
boli v príjemnom prostredí rybárskej
chatky. Z chatky bol krásny výhľad na
jazerá, do vody to bolo naskok. Voda
mala príjemnú teplotu, takže sme
v nej boli každú chvíľu. V prvý deň
sme ešte neboli v kompletom zložení
kvôli pracovným povinnostiam, avšak
postupne sme boli v peknom počte
15 ľudí. Počas celého sústredenia
bolo na Slnečných jazerách teplé
letné počasie. Vďaka tomu sme to
mohli využiť na rôzne činnosti.
Nachádzalo sa tam veľmi pekné plážové ihrisko,
na ktorom sme hrávali plážový futbal aj 2-krát
denne. Ďalej sme využili umelú trávu, na ktorej sme
absolvovali tréningové zápasy v malom futbale.
Mali sme k dispozícií aj bicykle, ktoré sme využívali

na „časovku“ okolo jazier. Veľkou
výhodou pre nás bolo, že sme mali
možnosť chodiť aj na normálne trávnaté ihrisko. Nachádzalo sa kúsok od
jazier v dedinke s názvom Igram. Tu
sme absolvovali 4 tréningy, vedenie
klubu k nám bolo veľmi ústretové.
V sobotu sme tu dokonca absolvovali
zápas s domácim týmom s výsledkom
4 : 3 pre domácich. Stravu sme mali
zabezpečenú vďaka nášmu vedúcemu
mužstva Vladkovi Kostelnému, ktorý
sa o nás počas celého sústredenia
príkladne staral. Poďakovanie patrí aj
trénerovi Andrejovi Škodáčkovi, ktorý
naplánoval celý program sústredenia.
Toto sústredenie by som zhodnotil
ako veľmi dobré, cieľom bolo utužiť
kolektív, ale zároveň načerpať sily na nový súťažný
ročník. Zo Senca sme odchádzali s pocitom, že sa
sem o rok určite chceme vrátiť.
Samuel Vavák ml.

TAKTICKÉ CVIČENIE DHZ
Na návrh prednostu Okresného Úradu Myjava
Ing. Juraja Bakoša a predsedu OV DPO Myjava
Bc. Pavla Macúcha sa uskutočnilo dňa 12. 9.
2015 taktické cvičenie DHZ okresu Myjava
s cieľom – diaľková doprava vody do kopcovitého
terénu a za účelom koordinácie diaľkovej dopravy
vody v prípade požiaru pomocou jednoduchého
vedenia „B“ hadicami. Privítanie jednotlivých DHZ
urobil veliteľ cvičenia predseda OV DPO Myjava so
zástupcami OV DPO Myjava, podpredseda – okresný veliteľ Dušan Michalička a okrskový inštruktor
Pavol Majtán.
Tohto taktického cvičenia sa zúčastnili zbory
z Krajného, Matejovca, Jablonky, Brezovej,
od Vankov, Vrbovce, Babulicov Vrch, Myjava,
Turá Lúka, Rudník a starostovia obcí Kostolné
a Podkylava, taktiež starosta obce Krajné zároveň
ako člen zásahového družstva. Každé družstvo DHZ
sa napájalo zo stroja do stroja.
Kontrolovala sa:
• koordinácia veliteľov a strojníkov
• časové zosúladenie výjazdu jednotlivých
DHZ pri dodržiavaní prepravnej rýchlosti po

komunikáciách na miesto zásahu a kontrola
príjazdu na stanovište.
Hlavným cieľom bolo precvičiť:
• prepravnú rýchlosť a jej dodržiavanie na miesto
zásahu
• preverenie činnosti a ustrojenosti zasahujúceho
družstva
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• používanie ochranných pracovných prostriedkov
• funkčnosť PS 12 a vybavenosť A31 jednotlivých
DHZ
• prenos informácií o zásahu a overenie si teoretických časov súvisiacich s nasadením jednotlivých DHZ.
Zdroj vody bol prehradený potok Korytárka pri
hasičskej zbrojnici. Objektom cvičenia bola zapálená
slama v kopcovitom teréne, vzdialená od vodného
zdroja cca 800 m . Vozidlá sa postupne zoraďovali
od požiaroviska po zdroj vody. Každé družstvo
malo svojho rozhodcu, ktorý bodovo zaznamenával
priebeh a dodržiavanie predpisov vopred určených
pre toto cvičenie. Z každého družstva sa zúčastnil
veliteľ, rozhodca a štyria členovia zásahového
družstva, predseda DHZ (zástupca), na zoradisku

každý veliteľ obdržal červenú a bielu zástavku a plán
trasy dopravy vody .
Toto cvičenie splnilo svoj účel aj podľa slov prítomného prednostu Okresného Úradu Ing. Juraja
Bakoša, ktorý túto akciu inicioval a sponzoroval .
Hovoril o účelnosti, prečo sa na takýchto činnostiach zúčastňujeme.
Na záver prednosta OV DPO MY poďakoval
prítomným za vykonanie diaľkovej dopravy vody
a zaželal im príjemné posedenie pri občerstvení
a bezpečný návrat domov.
Vyskytli sa aj niektoré nedostatky:
1. Nie všetky DHZ majú vo výbave predpísané
20 m hadice a v správnej kvalite. Boli aj (konopné a 15 m)
2. Nesprávne napojenie na PS (tlakovou
savicou) malo za následok jej roztrhnutie.
Duchaprítomnosťou oboch veliteľov prepojili
sacie a výtlačné vedenie, počas prepájania
odpúšťali vodu – stanovište 9, aby mohli prepojiť hadice na koncové stanovište 10.
3. Nakoľko dopravné vedenie viedlo medzi domami a v neprehľadnom teréne, velitelia jednotiek
sa nevideli a 3 vysielačky na komunikáciu
nestačili. Treba na takéto akcie zabezpečiť väčší
počet vysielačiek.
Nedbálek Karel,
tajomník DHZ Krajné
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CYKLOTURISTIKA KRAJNÉ
Dňa 15. 09. 2015 sa konala druhá časť cyklotúry po okolí Krajného. Účastníci sa zišli v športovom
areáli Telovýchovnej Jednoty Slovan Krajné.
Účasť bola hojná. Muži, ženy, ale aj veľa mladých
odvážlivcov z Krajného a okolia. Po registrácii,
ktorá sa začala o trinástej hodine sa
účastníci slovne zoznámili s trasou
(Krajné, Prehôrka, u Hrdlicov,
Rovniny, Štveraký kopec, Vápenky,
Podvrch, Treskovec, Podvrch a cieľ
bol v Krajnom asi 15 km. O štrnástej hodine prišiel vytúžený štart

a všetci sa mohli vydať po vyznačenej trase, ktorú
pre nich pripravili organizátori. Neišlo o preteky,
ale o príjemné stretnutie priateľov, priaznivcov
športu za účelom spoznávať náš krásny kraj. Zábery
z akcie sú toho dôkazom. Po prejdení trasy čakalo
na našich cyklistov, ale aj dobrých
ľudí malé občerstvenie, za ktoré
ďakujeme členom TJ Slovan Krajné.
A samozrejme ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili na tejto vydarenej
akcii.
Vaši organizátori

NÁVRAT K UPLYNULEJ FUTBALOVEJ SEZÓNE
Muži
Pred jarnou časťou sezóny sa naše mužstvo
nachádzalo na 8 mieste v tabuľke a cieľom bolo toto
umiestnenie aj udržať. V náročnej konkurencii to
nebolo ľahké, navyše podľa vylosovania sme mali
odohrať viac zápasov u súperov. To sa potvrdzovalo hneď od úvodu, keď zachraňujúce Vrbovce
vybojovali s nami bezgólovú remízu a prestrelku
v Bohuslaviciach sme prehrali 6 : 4. Následne
prišla domáca možnosť odčiniť vysokú jesennú
prehru z Novej Vsi. Po bojovnom kolektívnom
výkone s potrebnou streleckou efektivitou sa to
s vážnym ašpirantom na postup po výsledku 3 : 1
aj podarilo, čo bol prvý impulz k naplneniu spomínaného cieľa. Ťažké ďalšie zápasy a lacné straty
bodov v Považanoch i doma s Lúkou nad Váhom,

neúspešné zápasy na umelej tráve na Myjave
s Turou Lúkou aj v Kostolnom so Starou Turou „B“
ale znamenali pokles na 11. miesto. Ak sa niekde
všetko zlomilo, tak to bol zápas s Hrašným. Hostia
prišli s 10 hráčmi v kríze. Bránili a odkopávali, čo
im nohy stačili, no predsa sa Krajnému 1 gól v 2.
polčase streliť podarilo. Po tomto víťazstve nastalo
uvoľnenie v nohách aj mysliach hráčov a prišla
posledná štvrtina súťaže s bilanciou 4 víťazstvá, 2
remízy a jediná prehra s víťazom súťaže Kočovcami.
Najmä výhry v Kálnici a s Brestovcom 3 : 2 boli
veľmi cenné, spojené s výkonmi na hranici možností nášho tímu.
Cieľ tak nielenže bol splnený, dokonca aj prekonaný, pretože konečným umiestnením bolo 6.
miesto v 7. Lige juh, najlepší výsledok Krajného za
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posledných približne 15 rokov. Nová už prebiehajúca sezóna ale prináša nové otázky, výzvy a očakávania. Viacerí súperi sa posilnili, náš tím zatiaľ
viac ponúka priestor vlastným odchovancom,
pretože práca s mládežou stále zostáva jednou

z hlavných priorít nášho klubu. Úvod aj vďaka
ťažkému vylosovaniu nebol optimálny, napriek
prvému víťazstvu s Pobedimom 4 : 2 prišla séria
4 zápasov s jediným získaným bodom. Verme, že
chlapci sa správnym spôsobom popasujú s ťažkou
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situáciou a ukážu, že výsledky z konca uplynulej
sezóny boli zaslúžené.
Dorast
Špecifická kategória dorastu sa nám v porovnaní
s okolitými obcami darí držať na slušnej úrovni, čo
dokázali títo hráči jesenným prvenstvom vo svojej
súťaži 6. liga juh. Postúpili tak do baráže 8 tímov
z celého Trenčianskeho ObFZ, najvyššej oblastnej
súťaže. V tejto konkurencii sa tiež nestratili. Do
konca sezóny bojovali s Kálnicou o 3. miesto,
a hoci napokon skončili štvrtí, toto umiestnenie je
tiež jedným z najlepších v danej vekovej kategórii
v histórii nášho klubu. Cenné bolo z výsledkov najmä víťazstvo nad postupujúcim
tímom zo Selca, ale i remíza s Turou
Lúkou napriek skutočnosti, že kvôli
rozličným dôvodom absencie hrali
a bojovali naši dorastenci iba v počte 9. Aj v novej sezóne do našich
dorastencov vkladáme nemalé
nádeje s očakávaním, že budú svoje
kvality a talent rozvíjať, hrať s tímovým duchom, udržia dobré výsledky
a ukážu perspektívu aj pre pôsobenie
v kategórii dospelých.

sezónou očakávali záchranu, keďže väčšina opôr
z vekových dôvodov žiacky tím opustila a viacerí
chlapci s futbalom iba začali. Po jeseni 10. miesto
so 7-bodovým náskokom na vypadávajúce priečky
dávalo dobrý predpoklad, nič však nebolo isté.
Poctivým prístupom k tréningom chlapci zlepšovali
výkony a svoje umiestnenie si udržali aj na konci
sezóny. Tímové výkony sú dôležité, predsa len
ale musím vyzdvihnúť 2 najlepších hráčov, Mateja
Batku ako najlepšieho strelca tímu a kapitána
Matúša Puškára, ktorý ako stopér mal neľahkú
úlohu organizovať a dirigovať svoj tím a navyše ho
podržať aj vlastnými kvalitnými výkonmi. To sa mu
podarilo, o čom svedčí splnenie predsezónneho cieľa a obom chlapcom prajeme veľa
úspechov aj v kategórii dorastu.
V novej sezóne už opäť pomýšľame
na vyššie priečky, družstvo zostalo
v prevažnej miere nezmenené, chlapci
vyrástli fyzicky i herne. Úvod sezóny
znamenal prekvapivo 3 víťazstvá a 1
remízu, po 3. aj 4. kole máme žiakov
na 1. mieste najvyššej súťaže v rámci
ObFZ Trenčín a ak bude prístup chlapcov zodpovedný, môžu si pozíciu udržať
aj dlhšie, pretože 2 vážnych konkurentov
v boji o čelo už dokázali poraziť.

Žiaci
Po viacerých úspešných rokoch v 4. lige,
najvyššej oblastnej súťaži, sme od žiakov pred

Andrej Škodáček

KVETINÁRSTVO DADA DEKOR V KRAJNOM
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 9:00 – 16:00 hod., Sobota: 8:30 – 11:00 hod.
Zabezpečujeme rozvoz kytíc a vencov na objednávku
v rámci Krajného a Krajnianskych kopaníc ZDARMA!!!
Tel. č. 0908/144037
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0905 452 400
Dušan NEDOROST

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2015 bude 13. novembra
2015, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 4/2015 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.

OZNÁMENIE
SLV, s. r. o. Krajné oznamuje odberateľom vody z verejného vodovodu, že bude prebiehať kontrola
vodovodnej siete vrátane odberných miest (funkčnosť ventilov). Zároveň bude prebiehať výmena vodomerov
u odberateľov, ktorí podliehajú zákonnej povinnosti výmeny meradla.

POZVÁNKA
Obec Krajné a Zbor pre občianske záležitosti v spolupráci s Evanjelickou cirkvou
a.v. v Krajnom Vás pozývajú na pietnu spomienku

„DEŇ PAMIATKY NA ZOSNULÝCH“
ktorá sa uskutoční dňa 1. novembra 2015 o 14:00 hod. v Dome smútku v Krajnom.
Príďte si spoločne s nami uctiť pamiatku našich zosnulých.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
TK
KA
Nina Halašová
Eva Tomašechová
ROZLÚČILI SME SA
Anna Poláková
Ján Stano

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Ing. Andrej Fajnor – Mgr. Andrea Saková
Jakub Sedlák – Nikola Vesperínová
Rastislav Tobiaš – Katarína Nedbálková
Ing. Peter Kravárik – Mgr. Martina Ravasová
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