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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 15. 3. 2018
Uznesenie č. 8/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva s rozšírením o body Rôzne.
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č.
13462/100 p. Mgr. Mariána Halaša, Krajné.
c) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 232/35 p. Dušana Nedbálka,
Krajné, p. Pavla Nedbálka, Stará Turá
a p. Vladimíra Nedbálka, Lubná.
d) Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v zdravotnom stredisku p. Jany
Krahulcovej, Krajné.
e) Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov p. č.
2964/1 a 2960/1 p. Miroslava Mozoláka,
Krajné.
f) Ustanovenie za preventivára obce v požiarnej bezpečnosti Bc. Pavla Macúcha.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Návrh Komunitný plán sociálnych služieb obce
Krajné 2017 – 2022
6. Návrh Dodatku č. 7 k VZN č. 2/2012 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
7. Schválenie predaja pozemku p. č. 232/51 vo
výmere 27 m2 pre p. Ivana Macúcha
8. Žiadosť p. Ľudmily Blaškovej, Stará Turá o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce v pozemkoch p. č. 11026/1, 11026/2, 11026/3
v 1/10 na LV č. 1824
9. Rôzne:
a) Informácie starostu
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č.
13462/100 p. Mgr. Mariána Halaša, Krajné
c) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 232/35 p. Dušana Nedbálka,
Krajné, p. Pavla Nedbálka, Stará Turá
a p. Vladimíra Nedbálka, Lubná

d)

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v zdravotnom stredisku p. Jany Krahulcovej,
Krajné
e) Žiadosť o odkúpenie časti pozemkov p. č.
2964/1 a 2960/1 p. Miroslava Mozoláka,
Krajné
f) Ustanovenie za preventivára obce v požiarnej bezpečnosti Bc. Pavla Macúcha
10. Diskusia
11. Záver
Uznesenie č. 9/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie: Ing. Ondreja Lančariča, JUDr. Jána
Konečníka, Ing. Alenu Štefkovú, za overovateľov
zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša.
Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 10/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Komunitný plán
sociálnych služieb obce Krajné 2017 – 2022.
Uznesenie č. 11/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 7 k VZN
č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
Uznesenie č. 12/2018
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ivana Macúcha, nar. …,
trvale bytom 916 16 Krajné č. … možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú.
Krajné – novovytvorenej parcely KN-C č. 232/51
vo výmere 27 m2 Zastavané plochy a nádvoria.
Parcela KN-C č. 232/51 je zameraná geometrickým plánom č. 151/2017 – vzniká odčlenením
od pôvodnej parcely KN-E č. 232/9, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve Obce Krajné (právny vzťah
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k parcele KN-E č. 232/9 je evidovaný v k. ú.
Krajné na LV č. 1).
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 48/2017 zo dňa 14. 12. 2017
odpredaj pozemku novovytvorenej parcely KN-C
č. 232/51 vo výmere 27 m2 Zastavané plochy a nádvoria v prospech p. Ivana Macúcha, nar. …, trvale
bytom 916 16 Krajné č. …, ako pozemok zastavaný drobnou stavbou, ktorá je v užívaní p. Macúcha.
Parcela KN-C č. 232/51 susedí s pozemkom,
ktorý je vo výlučnom vlastníctve p. Macúcha parcelou KN-C č. 207. Parcely KN-C č. 207, KN-C
č. 232/51 spoločne s uvedenou drobnou stavbou
sú súčasťou oploteného areálu, ktorý je v užívaní
p. Ivana Macúcha – nehnuteľnosti tvoria neoddeliteľný a funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu. KN-C č. 232/51 na sumu
1,85 €/m2, čo celkovo za 27,00 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 49,95 €, slovom štyridsaťdeväť
EUR a deväťdesiatpäť eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 151/2017, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradí kupujúci.
Prevod je v súlade s §9a ods. 8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na
vedomie, že p. Ivan Macúch nar. …, trvale
bytom 916 16 Krajné č. … je osobou podľa §9a
ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov – je manželom
hlavnej kontrolórky obce Krajné.
Uznesenie č. 13/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce
Krajné – odpredaj parciel KN-C č. 11026/1,

KN-C č. 11026/2 a KN-C č. 11026/3, ktoré sa
nachádzajú vo dvore rodinného domu s. č 765 a sú
v podielovom spoluvlastníctve Obce Krajné, zapísané na LV č. 1824.
Obecné zastupiteľstvo zároveň v súlade s §140
Občianskeho zákonníka zaväzuje p. Blaškovú
doložiť pred uzatvorením príslušnej kúpnej zmluvy
s Obcou Krajné písomný súhlas ostatných žijúcich
spoluvlastníkov vyššie uvedených nehnuteľností
parc. KN-C č. 11026/1, KN-C č. 11026/2, KN-C
č. 11026/3 s usporiadaním vlastníckych vzťahov
medzi Obcou Krajné a p. Blaškovou.
Konštatovanie č. 4
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 14/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 13462/100 podľa
GP č. 032B/17 zo dňa 8. 2. 2018, overeného
Okresným úradom, katastrálnym odborom Myjava
pod č. 25/18 zo dňa 16. 2. 2018 p. č. 13462/211
vo výmere 716 m2 – orná pôda.
Uznesenie č. 15/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/35.
Uznesenie č. 16/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce
Krajné prenajať priestory v zdravotnom stredisku
v priestoroch bývalej zubnej ambulancie p. Jane
Krahulcovej, Krajné.
Uznesenie č. 17/2018
OZ neschvaľuje zámer obce Krajné predať časti
pozemkov p. č. 2964/1 v podiele 42/147 – vo
výmere 278,5 m2, zastavané plochy a nádvoria a 2960/1 v podiele 42/147 – vo výmere
59,43 m2, zastavané plochy a nádvoria pre
p. Miroslava Mozoláka, Krajné. Odpredaj je zamietnutý z dôvodu, že na predmetných parcelách sa
nachádza miestna komunikácia. Zároveň vyjadruje
záujem vysporiadať spoluvlastnícke vzťahy všetkých
parciel pod miestnou komunikáciou v lokalite
U Mozolákov.
Uznesenie č. 18/2018
OZ jednomyseľne ustanovuje Bc. Pavla Macúcha
za preventivára obce Krajné v oblasti požiarnej
bezpečnosti.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ
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BOLO DOSŤ OHOVÁRANIA A LŽÍ!
Po dlhom čase som sa rozhodol
reagovať na ohováračské reči,
ktoré sa šíria po našej obci,
či už ústne, ale aj písomne.
Dlho som dúfal, že osoba
(osoby), ktorá väčšinou
šíri tieto nepravdivé
a štvavé reči, konečne
dostane rozum a prestane s tou činnosťou a bude
sa venovať poctivej robote.
No nestalo sa a pokračuje
ešte zákernejšie. Týka sa to najmä
nového poľnohospodárskeho družstva
(PD), jeho členov, ale aj mňa a p. Mareka, ktorí nie
sme ani členmi PD. Obidvaja sme členmi v predstavenstve starého RPD Krajné. Ja za seba môžem
povedať, že po ukončení funkcie starostu som
bol zvolený do predstavenstva RPD, kde chcem
spolu s ostatnými členmi predstavenstva zachrániť
majetok RPD a majetok môjho deda a otca, ktorý
nám bol zobratý v dobe kolektivizácie. Prečo vstúpil
p. Ing. M. Marek do predstavenstva, na to sa ho
musíte spýtať sami. Ale ako sa prejavil za ten čas?
Bola to chamtivosť po cudzom majetku, nenávisť
a zákernosť s akou to robil a ešte aj robí. Na to, aby
zakryl svoju podlosť, si vytypoval mňa, Ing. Emila
Valáška, Štefana Mramúcha a v poslednej dobe aj
ostatných štatutárov PD Krajné.
Keď nás členovia RPD na ČS zvolili za štatutárov, RPD bolo v totálnom kolapse. RPD
malo obrovské nedoplatky hlavne na DÚ za veci,
ktoré predchádzajúce vedenie veľmi podcenilo.
Nedoplatky, aj keď z nášho pohľadu boli neoprávnené, boli platné a DÚ prostredníctvom exekútora
sa ich snažil vymôcť. Zo začiatku sme sa všetci aj
p. Marek snažili zachrániť majetok RPD a tiež vrátiť
aspoň časť toho, čo bolo neprávom už zobraté, aby
sa mohlo tým členom RPD, ktorí dúfajú, že RPD
sa aspoň sčasti vrátia tie peniaze, ktoré zaplatilo
za neprávom vyrúbené dane a sankcie, vyplatiť
majetkové podiely, a nie iba tým, ktorí dali RPD do
úpadku, majetkový podiel im bol prevedený a ešte
sa aj súdia, že ho nemali vyplatený!!!
Naše súdnictvo je tak skazené, že dáva za pravdu
zlodejom a podvodníkom, ale poctivý človek sa
pravdy a spravodlivosti nedočká. Všetci exekútori,
ktorí dovtedy exekuovali družstevný majetok, ho
predali hlboko pod zostatkové hodnoty a tým prudko klesali aj podiely členov. Majetok rozpredávali,
ale dlhy stále zostávali. Preto sa členská schôdza

RPD uzniesla, že majetok, ktorý
ešte vlastní, by sa mal previesť
na iný subjekt, aby nám ho
exekútori všetok nezobrali.
PD vzniklo hlavne z toho
dôvodu, aby sa dalo normálne podnikať a uchádzať sa o podpory, ktoré
dostávali aj iné družstvá.
V RPD sa to v tom čase
nedalo realizovať, lebo malo
exekútorom zablokované účty,
malo daňové nedoplatky, dlhovalo
poisťovniam aj dodávateľom. Nemalo im
ako zaplatiť, keď všetky peniaze, ktoré prišli, bral
exekútor. Vznik takéhoto subjektu bol nevyhnutnosťou. Staré dlhy bolo treba splatiť, splácali sa
peniazmi z toho, čo družstvo predalo.
Prevod majetku z RPD na PD sa nepreviedol
bezplatne, ako to vyhlasuje p. Marek, pretože
právne by exekúciami o tento majetok príšlo aj PD,
ale členovia PD sa rozhodli postupne poctivo odkupovať tento majetok za reálne ceny, ktoré boli vždy
vyššie ako bola ich zostatková hodnota, čím ničím
neokradli RPD a ani sa neponížili členské podiely.
Veľký zlom nastal vtedy, keď p. Marek zbadal,
že PD prosperuje a má určitý majetok, čo bohužiaľ
RPD už nemalo. Len administratívnu budovu –
SAB. V tom čase sa nám podarilo vysporiadať
všetky dlhy RPD až na časť na daňovom úrade, kde
sme dlhovali ešte vyše 2 mil. Skza alkohol. Preto
sa na členskej schôdzi RPD dohodlo a schválilo, že
budova SAB sa prevedie na PD, ktoré za to vysporiada dlh na daňovom úrade a doplatí RPD peniaze,
ktoré budú stanovené znaleckým posudkom.
V tom čase nás vyzval daňový úrad na doplatenie daňového nedoplatku. Avšak PD v tom čase
nemalo toľko voľných finančných prostriedkov,
p. M. Marek sa ponúkol, že on odkúpi cez svoju
zahraničnú firmu v Rusku budovu, vysporiada dlh
na daňovom úrade za RPD a potom do určitého
termínu, keď bude mať PD peniaze, prevedie
budovu za tú istú cenu na PD Krajné.
Všetci sme mu verili, avšak nikto vtedy netušil,
že kuje svoje podlé plány, ako nás podraziť a pritom zbohatnúť. Už tesne pred podpisom kúpnej
zmluvy, keď bol s DÚ dohodnutý postup, vyhlásil,
že jeho zahraničná firma nemá momentálne peniaze na kúpu SAB, lebo mal mimoriadne výdavky.
Preto, aby sme dodržali dohodnutý postup s DÚ
a nepripustili ďalšiu exekúciu na budovu SAB, PD
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mu na kúpu budovy a vysporiadanie dlhu s daňovým úradom požičalo peniaze, ktoré malo družstvo
určené na prevádzku s tým, že do určitého termínu
budovu prevedie. Keď prišiel ten čas, p. Marek
odmietol previesť budovu a začal si vymýšľať, vydierať nás a vyhrážať sa, pričom si kládol podmienky
zákonom nesplniteľné.
Poľnohospodárske družstvo hospodári na
poliach, ktoré si zmluvne prenajalo od vlastníkov
a platí riadne nájom a daň z nehnuteľností a plní
si riadne záväzky voči štátu (dane, odvody), čo
potvrdila aj kontrola z DÚ, Sociálnej poisťovne,
Inšpektorátu práce, Platobnej agentúry. Rozšírilo
chov oviec, kráv a koní. Môžem povedať, že hospodári dobre, čo bolo aj ohodnotené celoslovenskou
poľnohospodárskou komisiou, ktorá hodnotí jednotlivé subjekty, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve.
Keďže chová aj zvieratá, sú potrebné aj maštale,
o ktoré prišlo predajom farmy Matejovec a tie,
ktoré sú na družstve, sú vo veľmi zlom stave a je
potrebná ich kompletná rekonštrukcia. Podmienkou
na získanie dotácií na opravy je, že poľnohospodárske družstvo o.i. musí byť vlastníkom pozemkov
pod budovami. Preto sa začalo s vysporiadaním
a odkupovaním pozemkov.
Bohužiaľ, nie všetci vlastníci boli ochotní odpredať pozemky v areáli družstva. Vyskytlo sa aj veľa
neznámych vlastníkov. Jediným možným riešením,
ako doriešiť tieto pozemky, sú malé pozemkové
úpravy (PÚ). Taktiež veľký problém má aj obec
a jej občania so stavebnými pozemkami, ktorých
v Krajnom nie je dostatok, a preto si veľa mladých
rodín postavilo domy v iných obciach, ktoré im
mohli poskytnúť stavebné pozemky. Preto sa spojilo
PD s obcou a čiastočne budú jednoduchými pozemkovými úpravami (JPÚ) riešiť tieto pozemky. Chcem
zdôrazniť, že JPÚ je sceľovanie alebo výmena
pozemkov v rovnakej hodnote medzi zúčastnenými
vlastníkmi a nie branie alebo kradnutie pozemkov
vlastníkom, ako to vyhlasuje Ing. Marek, či niektorí
občania. Ani jeden vlastník nepríde o svoj pozemok, ale sa mu po dohode s ním scelia viaceré
menšie pozemky a čiastky pozemkov do jedného,

alebo viac celkov, čo je len výhodné pre každého
vlastníka. Aj pozemky, ktoré sa určia na stavebné
účely, zostávajú vlastníctvom toho vlastníka, ktorého boli doposiaľ a nie obce a nie družstva!!!
Preto aj falošné ohováranie p. Marka, že
Mramúch, starosta, Macúch a Valášek si komasáciou vysporiadávajú svoje pozemky, je klamstvo.
Keď bolo zvolané posledné predstavenstvo RPD,
p. Marek odmietol prísť a vyjadril sa, že RPD nič
nemá, tak tam nemusí ani byť. Na svoju obhajobu
a zakrývanie svojej chamtivosti a podvodov začal
znova štvavú kampaň proti PD, p. Mramúchovi,
starostovi a mimoriadne proti mne. Vyhlasuje, že
ja vediem PD, vykupujem pozemky a ukradol som
veľkú sumu peňazí z PD. Takúto lož môže vyhlásiť
len človek s chorým mozgom, pretože ja nemám
nič spoločné s PD, ani sa tam netlačím a už vonkoncom ako by som mohol ukradnúť toľké peniaze
z cudzieho podniku. Prečo sa nesťažujú spoločníci
PD, že som im ukradol peniaze, ale p. Marek, ktorý
nemá vonkoncom nič spoločné s PD.
Keď som sa ho spýtal, prečo to robí, naznačil,
že pre dávne nezhody našich dedov. Vysvetlil som
mu, že ja nemám s tým nič spoločné a dostal svetlú
chvíľku, prišiel sa mi osobne domov ospravedlniť za
tie jeho ohováračské výroky a priznal, že sa mýlil.
Ja som mu povedal, že mu odpustím, keď dá do
poriadku záležitosť s prevodom SAB, hoci veľmi
pošpinil povesť mňa a mojej rodiny pred občanmi
našej obce a úradmi. Žiaľ, to bolo len zavádzajúce
ospravedlnenie. Všetci ma poznáte a viete, že rodina Valášková žije slušne a svoj majetok nadobudla
poctivou prácou, nie krádežami a podvodmi, ako
to i naďalej vyhlasuje p. Ing. Milan Marek a jeho
kumpáni. Pretože tento pán neprestáva ani naďalej
so svojou ohováračskou činnosťou v obci, na polícii
a štátnej správe, musel som Vám, vážení členovia
RPD a občania obce Krajné, predostrieť v stručnosti
skutočnú pravdu a po Vašom dôkladnom zvážení,
aká je pravda, sa zamyslite, ktorý z nás chce pre
členov RPD a našich občanov dobre a ktorý zle.
Ing. Emil Valášek

K JEDNODUCHÝM POZEMKOVÝM ÚPRAVÁM (JPÚ)
V KRAJNOM
V k. ú Krajné, resp. iba v jeho časti prebiehajú
JPÚ, ktoré iniciovali Obec Krajné a Poľnohospodárske
družstvo Krajné (PD). Hlavným dôvodom sú problémy, ktoré má obec z hľadiska ďalšieho rozvoja
a občania, ktorí teraz nemôžu svoje pozemky využiť

tak, ako by chceli. Tak isto aj areál družstva leží na
nevysporiadaných pozemkoch. JPÚ sa dajú napraviť
aj niektoré krivdy z minulosti.
Pozemkové úpravy sú vykonávané podľa
Zákona č. 330/1991 o pozemkových
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úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách. Zákon bol už veľakrát
novelizovaný, reagujúc na potreby praxe a vývoja
spoločnosti.
Zákon vymedzuje niekoľko dôvodov, podľa
ktorých sa pozemkové úpravy môžu vykonávať. Komplexné pozemkové úpravy (zvyčajne pre
celé katastrálne územie okrem intravilánu) financuje
štát.
JPÚ môže financovať tiež štát (napr.: úprava
štátnej hranice, živelné pohromy), ale väčšinou ich
financuje investor, v ktorého záujme sa vykonávajú.
Na celý proces dohliada správny orgán:
Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, ktorý
pozemkové úpravy povoľuje prípadne nariaďuje,
schvaľuje, rieši odvolania a. p. Správny orgán
môže postupovať iba v súlade so zákonom
o pozemkových úpravách a pokiaľ nie je v tomto
zákone uvedené inak, v súlade so Správnym poriadkom (Zákon č. 71/1967 Zb. z.).
Prvostupňovým odvolacím orgánom je
Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov
v sídle kraja, druhostupňovým je Odbor pozemkový Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka.
Celý proces vykonáva oprávnená osoba
(projektant), ktorá má na to oprávnenie podľa
zákona, je držiteľom osvedčenia podľa tohto
zákona.
Zákon určuje všetky základné pravidlá
(neporušiteľné), na základe ktorých sa projektujú
nové pozemky. Nové pozemky musia byť svojou
výmerou, hodnotou a polohou primerané pôvodným pozemkom. Základným pravidlom je, že každý
by mal pozemkovými úpravami niečo získať (scelenie
podielov v pozemkoch do pozemku v celosti, scelenie viacerých pozemkov do jedného pozemku prípadne pozemkov, možnosť vyrovnania v peniazoch
za drobné pozemky, podiely v pozemkoch, možnosť
usporiadania pozemkov pod stavbami a. p.)
Štát prostredníctvom tohto zákona dáva možnosť
riešiť veľkú rozdrobenosť pozemkového vlastníctva
na Slovensku (uhorské právo), ale tiež dáva veľký

dôraz na funkčné využitie územia, ekológiu, dáva
možnosť riešiť problémy v území (erózia, prístup
na pozemky, nájomné vzťahy). Projekt musí byť
v súlade s územným plánom.
V skratke proces pozostáva:
• združenie účastníkov pozemkových úprav (všetci
vlastníci v obvode projektu pozemkových úprav)
si volí predstavenstvo účastníkov pozemkových
úprav – zrealizované. Nezistených vlastníkov
v konaní zastupuje Slovenský pozemkový fond
a Lesy SR (lesné pozemky).
• z vytvorenia registra pôvodného stavu, kde sa
určí výmera a hodnota parciel pre každého
vlastníka v obvode pozemkových úprav (výpis
pre každého vlastníka doručuje okresný úrad
do vlastných rúk) – táto etapa v tomto čase
prebieha.
• z určenia pravidiel pre umiestňovanie nových
pozemkov (vychádza sa zo zákona a určia sa
špecifické pravidlá pre jednotlivé lokality, tieto sa
prerokovávajú s účastníkmi pozemkových úprav,
s predstavenstvom združenia účastníkov pozemkových úprav) – zverejňujú sa vyhláškou.
• z vytvorenia registra nového stavu, ktorý po
schválení bude zapísaný do katastra nehnuteľností, vytvára sa podľa schválených pravidiel
(zákona) a na základe prerokovania umiestnenia
nových pozemkov s každým vlastníkom. Okresný
úrad doručuje výpis z nového stavu každému
vlastníkovi do vlastných rúk.
Dôvetok
Už z tohto stručného postupu je už na prvý
pohľad zrejmé, že všetko sa deje v rámci zákona
a pod dozorom štátnych úradníkov. Každý vlastník, čo v obvode JPÚ vlastní, mu aj zostane.
Ak máte nejasnosti, pochybnosti, nápad, radu, či
inú pripomienku spýtajte sa na obci, PD, či na
Okresnom úrade v Novom Meste nad Váhom.
Takouto odbornou komunikáciou sa môžeme
spoločne posunúť vpred.
Štefan Mramúch, predseda RPD
Ing. Peter Kubis, starosta obce
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DRUŽOBNÉ STRETNUTIE SENIOROV

Jedenáste družobné stretnutie seniorov organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska Krajné a Spolku
seniorů Brno-Chrlice sa uskutočnilo 14. 4. 2018.
Po oficiálnom privítaní predsedom organizácie
Štefanom Horákom v jedálni Stered PR Krajné
s.r.o, sa naši hostia občerstvili a posilnili na cestu za
zaujímavým programom. Prvá družobná návšteva
seniorov z KD Brno-Chrlice bola u nás v roku
2007, fotogalériu z nej nájdete na stránke obce:
www.krajne.sk/obcan/fotogaleria/rok-2007/
navsteva-z-chrlic, potom sa každoročne konali
stretnutia striedavo v Chrliciach a v Krajnom.
Od 1. 11. 2016 je organizácia KD Brno-Chrlice
premenovaná na Spolek seniorů Brno-Chrlice.
Hoci cieľ zaujímavého programu – podzemie
Čachtíc – nebol tak vzdialený, musel autobus
prejsť poriadny kus cesty, cez Vrbové, Krakovany,
Podolie do Čachtíc. Tam nás privítal Ing. Miroslav

Bitarovský, ktorý oboznámil hostí s pamätihodnosťami mesta a kontroverzným ponímaním osoby
Alžbety Bátory. Nasledovala prehliadka sprístupnených častí čachtického podzemia http://www.
podzemie.net/, kde návštevníci stretli kľúčové
postavy histórie: Alžbetu Bátory, Ilonu Jó a Ficka,
ktorí potom vyšli z podzemia na spoločné fotografovanie. Po prehliadke podzemia mnohých už
vyhladnutých, nás náš sprievodca zaviedol na obed
do jedálne Poľnohospodárskeho družstva Čachtice.
Organizátori aj aktéri tejto časti programu si zaslúžia našu pochvalu. Z Čachtíc do Hrachovišťa sme
išli potom cez Nové Mesto a Starú Turú.
V Kultúrnom dome v Hrachovišti sme sa stretli
tak, ako má družobné stretnutie vyzerať. Príhovory
predsedov organizácií – Štefana Horáka, Ľudmily
Urbančíkovej a Hany Zadákovej, domáceho starostu JUDr. Ivana Kolníka, prípitky na spoločné
stretnutia, s kultúrnym programom speváckej
skupiny Hrachovienka a niekoľko rokov už tradične
s Myjavskými heligonkármi. Pri dobrej zábave čas
veľmi rýchle plynul, prišiel čas rozlúčky. Sľúbili
sme si, že budúci rok sa stretneme v Chrliciach. Aj
zásluhou veľkej pomoci seniorov JDS Hrachovište
sa mohlo uskutočniť takéto príjemné stretnutie
s našimi priateľmi. Družba organizácií JDS Krajné
a Hrachovište má jedenásťročnú tradíciu a je na
prospech všetkým jej členom.
ZO JDS Krajné

SPOMIENKA NA OSLOBODENIE OBCE KRAJNÉ
Seniori ZO JDS Krajné si na pravidelnom
stretnutí 9. 4. 2018 pripomenuli 73. výročie oslobodenia našej obce. V monografii obce je zapísané:

Dni strachu a utrpenia sa začiatkom apríla chýlili ku
koncu. Front sa približoval pomerne rýchlo. Nemci
z obavy pred obkľúčením ustupovali rýchlejšie, než
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ich k tomu nútil prvý sled sovietskej a rumunskej
armády. Dňa 6. apríla vo večerných hodinách
poslední Nemci vyprázdnili Krajné. Aby spomalili
postup útočiacich jednotiek, vyhodili do vzduchu
železobetónový most na hornom konci dediny.
Nadránom 7. apríla bola obec oslobodená. V chotári obce padlo 13 vojakov oslobodzovacej armády,
počet padlých Nemcov nie je známy. Zahynul aj
Krajňanec Martin Konečník, ktorému jeho bojoví
druhovia z Reptovho oddielu vystrojili partizánsky
pohreb. Oslobodenie spod nemeckej armády sa
stalo skutočnosťou.
ZO JDS Krajné

MÔJ NÁZOR
„Každá minca má dve strany.“
Vraví staré pravdivé porekadlo.
Po dlhom čase mi nedá reagovať na udalosti,
ktoré sa v našej spoločnosti dejú, a ktoré sa dotýkajú fungovania školy. Zároveň sa pokúsim objasniť,
aký dopad na chod školy má tá odvrátená strana
mince.
Všetko súvisí s prosperovaním slovenskej ekonomiky a logicky s odčiarkávaním sociálnych balíčkov.
Sedliacky rozum nikdy nerozmýšľal len nad jednou
(peknou) stranou mince – rozdávaním, ale dôslednejšie kalkuloval o tej druhej (horšej), čo sa stane,
aký to bude mať dopad. Zdá sa mi však, že sedliacky rozum sa kamsi podel.
Konkrétne:
1. Od roku 2018 sa zvýšila minimálna mzda
na 480 €. I tak je to málo. Veď za to robia
naše pani upratovačky, kuchárky, školník.
Je hrozné, že dnes niekto za svoju mesačnú
poctivú prácu dostane tak mizernú odmenu.
Je pekné aj to, že sa každoročne zvyšuje. To
je jedna, tá príjemnejšia strana mince. Teraz
tá opačná. Mzdy zamestnancov školstva sa
riadia tabuľkovými platmi, ktoré určuje vláda.
Dlhé roky upozorňujeme našich predstaviteľov,
že okrem minimálnej mzdy musia zvyšovať aj
tabuľkové platy zamestnancov. Doteraz však
s tým nič neurobili. A tak rozdiel medzi minimálnou mzdou a tabuľkovými platmi neustále
narastá. Zákon však ukladá zamestnávateľovi,
aby zamestnancovi vyplatil mzdu vo výške
minimálnej mzdy, aj keď tabuľková mzda je
oveľa nižšia. Čiže zamestnávateľ, teda v tomto

prípade naša škola, musí tento rozdiel doplatiť
zo svojich vlastných finančných prostriedkov.
Doplatiť znamená to, že štát určí škole vyplatiť
minimálnu mzdu zamestnancovi, no škole dá
finančné prostriedky len vo výške tabuľkového
platu. A prestavte si, že vymysleli perpetum
mobile. Škole nedajú navýšenie, škola musí
doplatiť a z doplatku škola ešte musí do štátneho systému odviesť odvody. Štát dostane
peniaze, ktoré nikdy na platy nedal! To je
výmysel. Osobne to nazývam krajinou neobmedzených možností s obmedzenými ľuďmi.
Pre ilustráciu: Tabuľkový plat hlavnej kuchárky
je 420 €, túto čiastku škole zašle ministerstvo.
Podľa zákona dostane mzdu 480 €. Doplatok
60 € vyplatí škola z vlastných prostriedkov.
Mesačne. A rok má 12 mesiacov. Takto je to
u takmer každého prevádzkového zamestnanca.
Týmto sa dostane na jednu úroveň základný
plat pomocníčky v kuchyni, ale aj hlavnej
kuchárky, ktorá je zodpovedná za prípravu
stravy. Ak chceme odlíšiť aspoň minimálne túto
zodpovednosť, je nutné zvýšiť osobný príplatok.
K tomu treba pripočítať odvody zamestnávateľa
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a rozdiel neustále narastá. Keď sme zrátali
všetky doplatky, vyšiel nám rozdiel medzi tým,
čo škola dostane od štátu a tým, čo vyplatíme
zamestnancom a vrátime štátu na odvodoch
približne 14 000 € pre tento kalendárny rok.
Tie ale nájdeme v časti prevádzkové náklady,
tým sa však znížia finančné prostriedky na
nákup materiálu, učebných pomôcok, energií,
údržbu, spotrebný materiál. To je tá odvrátená
strana mince, o ktorej verejnosť nevie, o ktorej
fajkajúci predstavitelia našej spoločnosti nikomu
nepovedia. Hoci o nej dobre vedia.
2. Ďalšou fajočkou sociálneho balíčka chcú zaškrtnúť stravovanie žiakov zdarma. Pekná strana
mince. Žiak ušetrí 22 € mesačne. To minie viac
za sladkosti v potravinách. O výlete ani nehovorím, aké blbiny si dieťa nakúpi. Nepovedia však,
že tým sa zvýšia počty stravníkov v jedálňach.
To znamená, že škola musí zamestnať ďalšiu zamestnankyňu, ale finančné prostriedky na mzdu

a odvody do štátnej pokladnice nevyčlenia. Ba
čo, ešte na odvodoch získajú – škole nedajú nič,
ale odvody odviesť škola za mzdu zamestnanca
musí. S počtom stravníkov súvisí aj nákup
prevádzkového materiálu, pomôcok, prístrojov.
Táto odvrátená strana mince zostane skrytá
pred verejnosťou za krásnou červenou fajočkou, ktorú sa naučili dotyční maľovať v škole,
na ktorú dávno zabudli. Je vidieť, že finančné
prostriedky sa dajú nájsť. Škoda však, že ich
radšej nevynaložia na zlepšenie odmeňovania
prevádzkových zamestnancov a neprestanú
dehonestovať ich prácu tabuľkovými platmi na
úrovni sociálnych dávok.
Počkajme si spoločne na ďalšie fajočky. Ale netešme sa. Tá odvrátená strana mince je vždy horšia
a prinesie nám len zhoršenie tohto stavu.
Milan Medveď

PRECHOD CEZ HORY
Po prvýkrát v tomto roku sme sa vybrali na
túru mimo okolia našej obce. Dlhšie som uvažoval
o prechode brezovských kopcov zo severu na juh.
A nabrať odvahu, lebo úsek nebol najkratší. Keďže
apríl nás prekvapil ustáleným teplým počasím, vyrazili sme v sobotu ráno na skúšku našej vytrvalosti.
Tentoraz sme museli včaššie vstávať, lebo autobus
na Myjavu odchádzal už o pol ôsmej. Napriek tomu
sa nás zišlo 31. Bol som nadšený.
O pol deviatej sme vyštartovali z brezovskej
autobusovej stanice, pohľadali sme Baraneckú
dolinu a vydali sa nájsť novú rozhľadňu pod Veľkou
Klenovou. Pri vstupe do doliny sme zazreli na
upravenom vŕšku Bradlo dominantu Brezovej pod
Bradlom a celého podbradlianskeho okolia -Mohylu
Milana Rastislava Štefánika, ktorý je s naším krajom
úzko spojený. Akonáhle sme na chvíľočku zastali,

naši mladí turisti ihneď vyťahujú fľaše, resanky a dopĺňajú energiu. Asfaltovou cestou okolo vyhorenej
ubytovne pre azylantov v Čiernom blate sme sa za
hodinku dostali k našej prvej zastávke na Dvoloch –
križovatke štyroch turistických smerov. Počkali sme
na oneskorencov a povyťahovali občerstvovacie
suroviny, čo nám mamy nabalili. Aj sa mi zazdalo,
že naše nové malinké turistky z prvého ročníka
ťahajú nohy za sebou, ale to občerstvenie ich
nabudilo. Pred nami bola vidina novej rozhľadne.
Pohodlnou cestou sme sa dostali až na sedlo pod
Veľkou Klenovou, kde červená značka odbočuje
k vrcholu Veľkej Klenovej a cesta pokračuje dolu na
Pustú Ves. Rozhľadňa však nikde. Tu ma zachránil
mobil, ktorý inak neznášam. Zatelefonoval som
mojej astmatickej sestre, ktorá na rozhľadni bola už
dvakrát. Musím ju za to pochváliť, lebo tam a späť
je to 14 kilometrov a to je dobrý výkon pre človeka
s dýchacími problémami. No a tá nás zachránila
a ušetrila zopár krokov, pretože by sme odbočili
inam, ako bolo treba. Na rozhľadňu sa ide po ceste
na Pustú Ves a nie po červenej turistickej značke.
Po približne tristo metroch sme vyšli na kraj lesa
a zbadali sme ju. Rozhľadničku. Je pekná, nová,
drevená, ešte voňala čerstvým drevom. Je z nej
vidieť celú časť Považia okolo Piešťan a Vrbového.
Samozrejme, že sme na ňu vystúpali. Nie všetci,
lebo niektorým sa zatočila hlava a zostali na prvom
poschodí. Celé doobedie bolo slnečno, takže bol
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krásny výhľad do ďaleka. Porobili sme si množstvo
fotografií, selfíčiek a odpočinuli si. No a keďže
bola prestávka, znova bol čas na konzumáciu.
Čakal nás však ešte poriadny kusisko cesty, tak
sme sa kúsok vrátili a po červenej sme sa šplhali
na Veľkú Klenovú. Turistický chodník nejde až na
vrchol, ale dovedie vás k jaskyni. Vraj ju vo vojne
partizáni využívali ako bunker. Teraz ho využívajú
na prezimovanie netopiere, ktoré sme si aj vyfotili,
ale nezobudili. Okrem nich sme tu objavili aj medvedí cesnak, ktorý niektorí aktívni jedinci natrhali
mamám na zníženie krvného tlaku, keď sa objavia
doma. Odtiaľto na Malú Klenovú a do Lopašova to
už je brnkačka, pretože chodník vedie už len dolu
kopcom, po spevnených lesných cestách a ste stále
ukrytí v lese, takže ani slniečko vás nepáli. Natrafili
sme na krmovisko lesnej zveri počas zimného
obdobia, na okraji ktorého bol posed. Čo by sme
to boli za ľudia, keby sme sa naň nevyštverali,
nepootvárali okná a nepomudrovali. Potom sme

pokračovali pekným upraveným lesom na Malú
Klenovú. Keďže sme mali dosť času, dopriali sme
si dlhší oddych. Zjedli sme posledné rožky, povytriasali sme kamienky, zoperovali dva pľuzgiere na
nohách. A Tobias zistil, že úplne zodral ponožky.
Asi boli z Číny nezvyknuté chodiť. Na širokých
lúkach pred Lopašovom sme si uvedomili, že sme
prešli lesmi, ktoré mali vždy iné sfarbenie. Takmer
počas celej túry sme šli lesom ešte jesenným – sivým, v ktorom konáre boli bez listov, páchnucim
vlhkosťou a horkastou hnilobou. Zrazu sme sa
čudovali, lebo sme sa ocitli v lese červenkastom od
kôry vysokých borovíc, ktoré mali koruny vysoko
nad nami a ich kmene dodávali lesu červenkastú
farbu. No a na záver sme sa dostali do mladej,
sviežo zelenej boriny a smrečiny. Musím pochváliť
prváčky Terezku, Elu a Janku a kamaráta Tomina,
ktorí boli prvýkrát na turistike bez rodičov a zvládli
to bez problémov. 19 kilometrov je dosť a nohy
boleli. Aj mňa.

VEĽKÁ NOC NA GAZDOVSKOM DVORE
Naši štvrtáci a druháci navštívili 22. marca
2018 Gazdovský dvor v Turej Lúke. Dozvedeli sa
o zvykoch , ktoré predchádzali jari. Pálenie Moreny
patrilo k starým tradíciám. Naučili sme sa pieseň
a potom sme sa s Morenou rozlúčili.

Morena, Morena, des klúče podela. V Senici
na rínku, tam visí na klínku . Kiselica, kiselá,
štiri roki visela, na ten páti otpadla, šeckích
chlapcvof obíjala.
(pieseň je v nárečí)
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Dozvedeli sme sa, čo je to letečko. Pučiaca, či
olistená vetvička bola symbolom prebúdzajúceho
sa života, predstavovala blížiacu sa jar. S letečkom
chodili dospievajúce dievčatá. Vinšovali zdar v hospodárstve, zdravie v rodine, rozdávali zelené vetvičky. Odmenené boli vajíčkami, prípadne peniazmi.
Spievala sa pieseň, ktorú sme sa aj my naučili.

Letečko, letečko, de si tolko bolo, na studence
na vodence, ruki nohi milo. Butte vi babički
veselé, už vám to letečko neseme. Dajte nám
vajíčko, lebo dve, šak vám to máličko ubudne.
Dajte nám grajcárek, lebo dva, šak vám to pánbožko požehná.
(text je v nárečí)
Jar prináša so sebou najkrajší sviatok, Veľkú noc.
V našom kraji sa okrem pletenia korbáčov farbili
a maľovali vajíčka. Na farbenie gazdinky používali
cibuľové šupy, cviklu, špenát a iné.
Po odchode z Gazdovského dvora v Turej Lúke
sme navštívili výstavu s názvom Veľkonočné inšpirácie v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave.
Výstavou sme ukončili pekný deň. Do školy
sme si priniesli veľa tvorivých nápadov, ale aj nové
poznatky, ktoré využijeme na mnohých vyučovacích
predmetoch.

Z HISTÓRIE VČELÁRSVA
Už tretí rok (od 29. 11. 2015) pracuje v obci
organizácia včelárov ZO SZV v Krajnom. O jej
založení a význame organizovaného včelárstva
bol uverejnený článok v KN č. 1/2016. Čo píše
história o včelárení v Krajnom Vám chcem priblížiť
v tomto článku.
Základ informácií vychádza z Kroniky obce
Krajné – kronikár Štefan Valášek, strana – 111/2 –
rok 1941 Včelársky spolok pre Krajné a okolie.
Založený miestnymi včelármi na podnet včelárskeho ústredia, ktoré prišiel na pokyn vlády organizovať hneď po prevrate r. 1918 sem na Slovensko
učiteľ, včelár – priateľ Václav Jakš z Čiech. Nuž,
po vybudovaní ústrednej organizácie bol založený
aj včelársky spolok v Krajnom. Z väčších včelárov
spomeniem Batku z Hlaváča (vyše 30 rodín),
Otrubčiak v Tŕní (tiež podobne), za ČSR bol hodne
aktívnym včelárom (kočoval vo včelárení) četnícky
(žandársky) strážmajster Šebela (pri druhom prevrate r. 1939 odišiel do Čiech). Dnes je predsedom

spolku Štefan Fajnor z Dobrej Meri, tajomníkom
Ján Bumbál, správca školy na Prehôrke, pokladníkom Martin Ďuriš. Spolok má teraz 36 členov
a asi 180 rodín. Podľa práve vydaného zákona je
odteraz povinné organizovanie všetkých včelárov.
Asi po tri roky predchádzajúce bolo včelárenie
nevýhodné, nevhodné počasie, mnohým všetky
včely vyhynuly, lebo v patričný čas bolo buď zima,
buď daždivo, nebolo teda snášky – ani medovania
dobrého. Kto udržal včely, musel ich len cukrom,
ktorý však včelárske Ústredie (teraz v Prievidzi) však
dodalo nie zavčasu (úrady nevybavily povolenie od
dani oslobodeného cukru, o 2 Ks lacnejší na 1 kg,
čiže cca za 4 Ks za 1 kg, kdežto zdanený cukor
i dnes 1 kg za 6 Ks zostáva, ovšem len omedzený
prídel už). Včelársky spolok tunajší prevádza hlavne
agendu cukrovú, obstaral však aj spoločný varič
vosku. Za ročné členské Ks 30 dochádza 10 – 12
čísel odborného včelárskeho časopisu a včelársky
kalendár – mimo toho dostávajú členovia dľa počtu

12
rodín asi 8 kg zľavneného cukru na rodinu a rok,
lenže on chodieva neskoro, kedy už maly byť včely
nakŕmené a zazimované.
V tunajšom včelárskom spolku sú aj včelári (niektorí už len) z Hrachovišťa (asi 3) a z Podkylavy. Do
r. 1941, kedy vo Vrbovom nebolo včel. spolku ešte,
patrili sem aj včelári z Prašníka a zo Šípkového.
Ovocinársky spolok
Bol v Krajnom aj ovocinársky spolok, ale asi
r. 1936 zanikol. Tak ako sa dedina sama nehodí na
včelárenie: studené vetry od Javoriny, pre ktoré je
údolie potoka Korytárky (dedina) otvorené (kopanice dolnie už lepšie) – tak sa nehodí dosť dobre ani
pre ovocinárenie: je známa vec, že dedina orechov
skoro nemá: pomrznú a vo viacročných periodikách aj vymrznú. Ale najmä od r. 1929, kedy
prvý raz po viac ako polstoročnej prestávke prišly
katastrofálne silné mrazy a v celej ČSR – sú stále
nepriaznivé zimy pre ovocinárenie. I to, čo prežilo
zo stromovia (ovoc.) zimu 1929 – dohynulo zväčša
v zime 1939/40. A v chotári krajňanskom túto katastrofu najväčšmi pocítila dedina, takmer vyhynulo
všetko ovocné stromovie na mrazy, najmä orechy,
čerešne, potom slivky, ako najcitlivejšie, jablone
a hrušne až za nimi. Rada: pestovať ovocné stromy
na kmeňoch vypestovaných u jabloní a hrušní
z jadier pravých planých semien (plániek) čo najvyššie zaštepených. Tie majú byť prírodne odolnejšie
proti mrazom – ako radia odborné časopisy české
(Rádce).
Z ovocinárskeho spolku zostala v dedine jedna ovocinárska chrbtová striekačka, zakúpená
kedysi spolkom so štátnou podporou. (prepis
textu z Kroniky obce Krajné je v pôvodnom
znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie, 2009
© Ivan Gálik)
Podstatne staršie informácie sú zo sčítania
obyvateľstva roku 1869.
Krajné č. d. 1
Krajné č. d. 49
Podvrch č. d. 113
Mozoláci č. d. 129
Zbehy č. d. 191
Prehôrka č. d. 242
Vydarených dol. 267
Nebojsa č. d. 432
Luskovica č. d. 456
Žadovica č. d. 464
Žadovica č. d. 467

Žigmund Erdelsky, notár
Michal Zatkalík, učiteľ
Pavel Škodáček, roľník
Ján Mozolák, roľník
Štefan Trgala, roľník
Ján Kubíček, roľník
Ján Kahún, roľník
Štefan Talába, roľník
Martin Michalec, roľník
Martin Babulic, roľník
Ján Zmeko, roľník

4 kláty
10 klátov
4 kláty
1 klát
3 kláty
4 kláty
2 kláty
4 kláty
1 klát
2 kláty
12 klátov

Erdelského brat Gustáv, notár v Kostolnom mal
16 klátov a evanjelický farár Ján Trokan mal 8
klátov. Gazdovia v Kostolnom spolu mali 28 klátov.

Farár Ján Boor v Krajnom pri sčítaní obyvateľstva roku 1869, mal malé gazdovstvo, kravu, dve
teliatka, dve ošípané.
Farár Michal Bodický pôsobil v Krajnom od
roku 1895 do konca roku 1920, podľa jeho
Rozpomienok a pamäti bol už väčším gazdom.
Osobným príkladom učil vo svojej farnosti roľníkov
hospodáriť.
Vyberám z internetu:
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/
Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/2
Farár musel byť i asekuračným agentom, za
čas správcom Potravného družstva, pri voľbách
mal povinnosť starať sa o voličov, ktorým musel najprv vyreklamovať hlasy, to jest voličské
právo, okrem toho musel byť záhradníkom
a hospodárom...
Ťažko bolo našich ľudí priúčať na niečo nové.
Objednal som umelé hnojivo, ostalo na sklade,
ledva som sa ho striasol so škodou; dal som
doviezť na čistenie obilia trier — nedajbože ľudí
presvedčiť, že treba siať čisté zrno, lebo z gebuziny bude gebuzina. Len jedna vdova, katolíčka,
pochopila a doviezla čistiť na siatie i na predaj,
že sa jej to vyplatí. Tak som pochodil s hospodárskymi opravami. Ukazoval som aspoň na svojich
roliach. Napr. dal som kúsok jačmeňom zasiatej
role posypať Petrovou soľou (sal Petri) a o mesiac
zaviedol som toho istého gazdu, ktorý posýpal,
aby videl rozdiel medzi posypaným a neposypaným obilím. Videl, ešte i svoju ženu priviedol ta,
i ona sa divila, ale hoci boli ľudia dosť majetní,
ľutovali niekoľko korún a nenasledovali môj
príklad. Stará pani rechtorka hovorila, že zemiaky len nedávno začali sadiť najprv oni, až keď
ľudia videli, že sa to darí, chytili sa do toho, hoci
je to veľmi príhodný kraj na zemiaky. Ale čo!
Nerozumný doktor hotový kat! Mysleli, že ak viac
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kúskov hodia do jamy, viac sa urodí; veď sa urodilo, ale akých! Dal som doviezť od R. Zaymusa
z Bytčice 5 kg zemiakov (Lech), rozkrájali sme
ich podľa úpravy po očku, do každej jamky jedno
očko. V jeseni sme mali 5 vriec. Potom som dal
sadiť za pluhom do každej tretej brázdy na jeden
krok. Pravda, zemiaky z hlbokej brázdy neskoršie
vzchádzaly a na riedko. Nedal som ich okopať,
ani okopcovať, ale oborať pluhom, poslaným
z Turca. Tu moje zemiaky začnú sa rozrastať
a zakryly celú roľu vňaťou. Z piatich vriec urodilo
sa 75. Videli to všetci, ktorí chodili do chrámu,
lebo roľa je pri samom chráme. Toto pripomínam
ako odpoveď na námietky vtedy mladých, dnes
už šedivých, ktorí v Hlase a Prúdoch robili nám
starým výčitky, že sa nestaráme o ľud, ale len
hejslováčime.
Nikde v jeho diele nespomína včely, ale pravdepodobne za jeho pôsobenia dostala časť chotáru
za humnami Bukovčanov, Bumbálov, Markov,
Kovárov, Janekov, názov Včelín. Bola tu veľká
cirkevná roľa, medzi cestou v sade a borinou,
s množstvom ovocných stromov, dobré miesto
pre včely. Cirkevná roľa má výmeru 1,5 hektára,
po založení menšinového JRD v Krajnom dostali

družstevníci všetky cirkevné a obecné role do spoločného užívania. Predstavovali veľkú časť družstvom obhospodarovanej pôdy vo výmere 93,5 ha.
Pamätníci spomínajú, že včely vo Včelíne mal len
Martin Lukáč.
Do konca roku 1950 sme bývali na Lazčekoch,
otec tam mal tri alebo štyri úle. Pred Vianocami
sme sa sťahovali do Krajného, z nejakej príčiny boli
včely oslabené, uhynuli. Z rokov 1955 až 1965 si
spomínam na veľkých včelárov Pavla Gajara a neskôr
Štefana Zmeku, k ním som chodieval na med. Med
nesmel chýbať pri štedrovečernom stole, inak počas
roku sa ním šetrilo. Niektorí gazdovia, čo si ja spomínam, chovali včely v menšom počte úľov pre svoje
rodiny, Martin Ďuriš, Pavol Marônek, Michal Čerešňa
v Treskovci. Po veľkom združstevnení ich rady redli.
Väčšina včelárov bola mimo dediny. V kopaniciach sa
darilo viac ovocinárstvu, teda aj včelárom. Na fotografii (asi r. 1962) je Katarína Gajarová.
Včelárstvo prechádzalo z pokolenia na pokolenie, tvorilo základ udržania včelárskej tradície. Pre
záujemcov o včelárstvo mám odkazy: https://www.
facebook.com/apisinfo/ http://www.apisinfo.sk/
Ivan Gálik

DEŇ MATIEK
V pondelok 14. 5. 2018 bola telocvičňa našej
školy zaplnená do posledného miestečka. Deň

matiek prišli s deťmi osláviť všetky maminky, babičky, tety, ale aj ocinovia.
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Deti zo školského klubu a škôlky sa na tento
významný deň svedomito pripravovali. S radosťou
odovzdali darček plný tančekov, básniček, pesničiek,
ale hlavne lásky a šťastia.
Záver patril pánovi starostovi obce Krajné,
Ing. Petrovi Kubisovi. Poďakoval sa všetkým ženám

a krátky príhovor ukončil myšlienkou: „Mama je,
bola a vždy bude len jedna.“
Oľga Zemanová,
vychovávatelka ŠKD

DEŇ DETÍ S INDIÁNMI

Kto by nemal rád svet indiánov a kovbojov?
Svet, s ktorým je spojené detstvo všetkých detí.
Celú sobotu sme mali taký malý indiánsky mikrosvet aj na ihrisku v Krajnom. Všetky deti vítali
dve indiánske squaw v típí postavenom na začiatku
cesty, ktorá preskúšala odvahu a šikovnosť malých aj
väčších indiánov. Aby námaha vynaložená na indiánskej ceste nebola zbytočná, boli deti odmeňované
počas nej sladkosťami a pečiatkami na ruku. Okrem
indiánov – učiteľov boli v hojnom počte zastúpení
aj indiáni – rodičia, ktorým touto cestou ďakujeme.
Všetci malí aj väčší indiáni po úspešnom absolvovaní
indiánskej cesty dostali diplom a darček na pamiatku.

Indiánsky deň pokračoval hrami, súťažou hasičov, jazdou na koni a možnosťou vidieť divadelné
predstavenie. Ako občerstvenie síce nebolo podávané bizónie mäso, ale ponuka v bufete bohato
stačila. Zábava pokračovala do večera diskotékou.
Počasie nám prialo celý deň, takže večer boli
unavení nielen malí, ale aj veľkí indiáni.
Počas dňa prebiehali aj iné sprievodné podujatia, v ktorých deti mali ukázať svoju šikovnosť a tí
najlepší boli aj odmenení malými pozornosťami.
V jazde zručnosti na bicykli v kategórii mladších
jazdcov bolo poradie takéto: 1.miesto – Tobo
Šagát, 2.miesto – Erik Šagát, 3.miesto – Aleško

15

Kolník. Medzi staršími jazdcami boli najšikovnejší
títo: 1. Alex Arbet, 2. Michal Batka, 3. Oliver
Šaranský. Streľby pokutových kopov detí sa
zúčastnilo 28 kopáčov. Najlepšími strelcami sú
títo: 1. miesto – Patrik Baláž, 2. miesto – Lukáš
Višňovský, 3. miesto – Maťko Mozolák, 4. miesto
– Dianka Ďurišová. Oceneným blahoželáme k ich

umiestneniu. Budúci rok môžu dosiahnuť ocenenie
zasa iní súťažiaci.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým rodičom a priateľom školy za pomoc, pretože bez nich
by Deň detí v znamení indiánov nebol taký pekný,
akým bol v sobotu.
Milan Medveď

DEŇ DETÍ PODPORILI A NAŠU VĎAKU SI ZASLÚŽIA
OÚ Krajné, OÚ Hrachovište, OÚ Podkylava,
Penzión Adam Podkylava, p. Baran, p. Batková,
p. Dlhý, p. Egreši, p. Haššanová, p. Konečný,
p. Kravárik, p. Pavlech, p. Sadloň, p. Sukupová,
p. Šusterová, p. Vydarený.
Svojou snahou nás podporili: rodičia a priatelia
školy – Lenka, Janka, Danka, Juraj, Pavol, Dušan,

Michal, Rado, Martin, Majka, Danka, Ivanka,
Janka, Anička, Adrianka, Dudo, Kristián, Monika,
Lukáš, Monika a naše žiačky – Vaneska, Emka,
Nelka, Tamarka, Simonka
Všetkým, ktorí sa pričinili o vydarený deň pre
tých najmenších, patrí naše
Ďakujeme!!!

EXKURZIA NA KYSUCE
Vo štvrtok 7. júna sme sa my deviataci a štvrtáci vybrali na trojdňovú geografickú exkurziu po
Kysuciach.
Prvou zastávkou bol Považský hrad, z ktorého
bol krásny výhľad na okolité dediny. Cesta pokračovala do Žiliny. V Budatínskom zámku sme videli

výrobky drotárov, z vyhliadkovej veže sme pozorovali sútok rieky Kysuce a Váhu. Na výstave ikon
sme sa dozvedeli, ako sa ikony píšu a my deviataci
sme predstavili pripravený projekt. Poslednou
zastávkou v tento deň bol kaštieľ v Radoli. Večer
sme sa ubytovali v Kysuckom Novom Meste.
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Piatok sa začal návštevou skanzenu vo
Vychylovke. Nazerali sme do domčekov , ktoré si
ľudia stavali v minulosti. Videli sme aj vláčik prechádzajúci skanzenom. O 12.00 hodine sme už stáli
pred orlojom v Starej Bystrici. To sme ale netušili,
čo nás čaká popoludní. Na blízkom kopci Bobovec
stojí rozhľadňa. Cesta bola namáhavá, ale ako
hovoríme „dali sme to všetci“.
Odmenou bol nielen krásny výhľad , ale aj
jahody či hríby, ktoré sme našli.
Staškov je miesto, kde sa narodil herec Jozef
Króner – držiteľ jediného Oscara na Slovensku.
Jeho malinký rodný domček bol plný fotografií,
osobných vecí tohto zaujímavého človeka.
Posledný deň sme začali na Trojmedzí. Tu sa
stretávajú hranice Slovenska, Česka a Poľska.

Odtiaľ sme šli ku Kornianskemu ropnému prameňu.
Ďalej sme pokračovali ku Klokočovským skalám.
Tu sme videli zaujímavé skalné útvary v podobe
kamenných gulí. Našu lesnú vychádzku ukončila
blížiaca sa búrka.
Poslednou zastávkou našej cesty bolo pútnické
miesto na Skalke pri Trenčíne.
Naše pocity z exkurzie sú skvelé. Spomíname na
večerné zmrzlinové vychádzky, noci na internáte, či
veselú jazdu autobusom.
Ďakujeme pánovi riaditeľovi Medveďovi a pani
učiteľkám Domiňákovej, Karlikovej a Markovej za
možnosť vidieť a troška spoznať Kysuce.

žiaci deviateho ročníka
ZŠ s MŠ Krajné

POĎAKOVANIE
Začiatkom júna som bol oboznámený
Komenského inštitútom o nominácii
na cenu Učiteľ Slovenska. Touto
cestou chcem poďakovať dotyčnému
anonymnému navrhovateľovi, kolegovi, rodičovi,

či žiakovi za návrh na ocenenie. Som
rád, že sú okolo nás ľudia, ktorí si všímajú prácu pedagógov a vidia zmysel
a cieľ našej práce. Ďakujem.
Milan Medveď

HRAVO ČÍTAME S OSMIJANKOM
Téma:
Čítanie ako hra – kombinovaný
workshop s literárno – výtvarnými
aktivitami.
Vo štvrtok 3. mája 2018 do našej
školy zavítala pani Barborka
Krajč Zamišková, ktorá
predstavila druhákom,
tretiakom a štvrtákom
knihu Sofia a tekvička.
Veľký kôš, ktorý priniesla so sebou, ukrýval
prekvapenie. Všetky deti
čakali na to, čo Barborka

vytiahne z koša. Bola to tekvička, ktorú
sme si pomenovali Betka. Zažili sme
s ňou neuveriteľný príbeh. Stala sa pre
dievčatko Sofiu nezvyčajnou kamarátkou
a najobľúbenejšou hračkou. Inscenované
čítanie s tekvičkou sa deťom
páčilo. Mohli sa zapájať do
čítania knihy prostredníctvom rôznych hier.
Hravé čítanie zaujalo
všetky deti.
Po inscenovanom
čítaní sa v triedach
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Druháci

Tretiaci

uskutočnili tvorivé dielne. Deti si vytvorili z papiera
tekvičkové masky.
Ďaľšou tvorivou aktivitou bolo vytváranie portrétov z ovocia a zeleniny.

Štvrtáci

Hravé čítanie s Osmijankom sa skončilo. Zažili
sme pekný deň s knihou.
Ľubica Karliková

BLAHOŽELÁME DRUHÁKOM!
Naši druháci sa opäť v tomto školskom
roku zapojili do celoslovenskej čitateľskej súťaže Čítame s Osmijankom
– pridaj sa aj ty!
Celoslovenská čitateľská súťaž
je zameraná na rozvoj čitateľskej
gramotnosti žiakov 1. stupňa základných škôl. Realizuje sa v školách
a knižniciach vďaka pedagógom
a knihovníkom z celého Slovenska.
Cieľom súťaže je motivovať deti k čítaniu
hodnotnej detskej literatúry, k rozhovorom o prečítanom, tvorivým aktivitám v školách, ale i v rodinách. Podporuje predstavivosť, slovnú zásobu,
rozvoj fantázie a posmeľuje deti k rozprávaniu
o prečítanom, konfrontovaniu vlastného vnímania
literárneho textu v triednom kolektíve. Každá

súťažná otázka je venovaná jednému
literárnemu dielu, téme alebo literárnemu žánru.
V školách a knižniciach sa riešili
súťažné úlohy od novembra 2017 do
konca apríla 2018.
Vyhodnotenie súťaže:
V mesiaci máji 2018 pracovala
odborná porota, ktorá vyhodnotila
súťažné práce, určila víťaza súťaže a vybrala
najlepších 8 + 8 + 8 súťažných kolektívov.
Minulý školský rok sa nám podarilo prebojovať
do tretej osmičky.
Blahoželáme druhákom, pretože tento
školský rok sme v prvej osmičke najúspešnejších skôl!

PROSBA
Prosím našich priaznivcov
a kamarátov o vrátenie 3 indiánskych kostýmov a oblečenia
z rozprávky 3 prasiatka, ktoré si
od nás v minulosti zapožičali pre
svoje súkromné aktivity a doteraz
nám ich zabudli vrátiť. Sú to naše

vlastné, prácne vyrobené masky
a radi by sme sa ich ešte použili
na aktivitách pre deti. Môžete ich
položiť aj anonymne ku dverám
riaditeľne alebo zborovne.
Milan Medveď
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V HOTELI LIPA

Stalo sa už tradíciou, že ôsmaci a deviataci chodia
z predmetu podnikanie v cestovnom ruchu na exkurzie, ktoré im ukážu podnikanie „naživo“. Tentoraz
sme sa rozhodli pre hotel LIPA na Starej Turej.
Privítal nás prevádzkar hotela pán Drobena
a spolu s ním sme začali prehliadku hotela. Najskôr
nám ukázal izby (dvojlôžkové a apartmány),oboznámil nás s cenami za ubytovanie a povedal nám, akí
hostia bývajú najčastejšie ubytovaní. Presunuli sme
sa do reštaurácie, s ktorou susedí Lobby bar a terasa otvorená v letnom období. Okrem hostí reštaurácia ponúka menu pre zamestnancov firiem na
Starej Turej. K oživeniu služieb ponúka LIPA každý
mesiac kuchyňu podľa surovín charakteristických
pre príslušný mesiac. Tento mesiac je mesiacom
špargle a jedál z nej.
Kongresové centrum je vhodné na organizovanie
firemných stretnutí, seminárov, workshopov, kongresov, ako i rodinných osláv, svadieb a vianočných

večierkov. Jeho súčasťou je veľký, malý a mini
salónik.
Nakoniec sme sa presunuli do dôležitej časti
každého hotela – kuchyne a skladov. Spoznali sme
systém objednávania a všetky dôležité predpoklady
k príprave jedál tak, aby reštaurácia vyhovela
všetkým platným predpisom. Napriek tomu, že
hotel je vyťažený len do 30%, stačí to na to, aby si
zarobil na seba a na nájom. Veľmi pekné prostredie
a sympatickí zamestnanci spríjemňujú pobyt všetkým návštevníkom.
Exkurziu sme ukončili malým pohostením, ktoré
pre nás pripravili zamestnanci hotela. Tieto exkurzie majú žiaci radi, lebo vedia, že teória musí byť
previazaná s praxou hlavne v takom predmete, ako
je podnikanie v cestovnom ruchu.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
17. marca 2018 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Myjave okresné kolo matematickej
olympiády. Našu školu reprezentovali dve žiačky 6.
ročníka – Adelka Babincová a Svetlanka Oružinská,
ktoré postúpili zo školského kola. O tom, že už
školské kolo bolo veľmi náročné, svedčí fakt, že
do okresného kola z celého myjavského okresu
v kategórii 6. až 8 ročník postúpili len naše dve
žiačky. V okresnom kole dievčatá riešili tri úlohy po
dobu 120 minút. Za každú úlohu mohli získať 0 – 6
bodov. Úspešným riešiteľom okresného kola je žiak,
ktorý získa 9 a viac bodov. Našim dievčatám sa to
podarilo a víťazkou okresného kola sa stala Adelka
Babincová, ktorá zvíťazila rozdielom jedného bodu
pred Svetlankou Oružinskou.
Blahoželáme!

Ing.Borovská Adriana
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VEĽKONOČNÉ SÚŤAŽE V ANGLICKOM JAZYKU
Spríjemniť si vyučovanie predmetov v období
pred Veľkou nocou sa podarilo aj vyučujúcim
cudzích jazykov. Pripravili pre svojich žiakov dve súťaže, do ktorých sa mnohí aj zapojili. Zorganizovali
sme Olympiádu v anglickom jazyku a Súťaž o najlepšiu veľkonočnú pohľadnicu.
S potešením môžeme konštatovať, že sa nám
do Olympiády v anglickom jazyku prihlásilo celkovo 20 žiakov. V kategórii mladších v 5., 6. a 7.
ročníku súťažilo 13 žiakov, vo vyššej kategórii 8.
a 9. ročníka 7 žiakov. Porovnali si svoje schopnosti
v písomnej časti zloženej z cvičení zameraných na
gramatiku, slovnú zásobu a čítanie s porozumením
a najlepší postúpili do ústnej časti, kde tvorili príbeh
podľa obrázka. Svoje jazykové schopnosti a zručnosti si tak nielen preverili, ale aj zdokonalili, získali
skúsenosti, ktoré budú pre nich užitočné na strednej
škole. V neposlednom rade je ale podstatné, že
najmä v dospelosti tieto vedomosti využijú.
Do Súťaže o najlepšiu veľkonočnú pohľadnicu
sa zapojili žiaci z 3. – 9. ročníka. Krásne námety,
kresby a vinše spríjemnili predsviatočné obdobie
a nakoniec i skrášlili našu jazykovú učebňu.
Prví traja v každej kategórii oboch súťaží získali
aj hodnotné ceny. Aj žiaci nižších ročníkov ukázali
kvalitu a potvrdili, že anglický jazyk je dnes všade
okolo nás a už mladší žiaci najmä vďaka počítačom
a hudbe prichádzajú do kontaktu s týmto celosvetovo dôležitým jazykom.

Konečné poradie Olympiády v anglickom jazyku
v školskom roku 2017/2018 je nasledovné:
Kategória 1A:
1. Svetlana Oružinská – 6. ročník
2. Marek Figura
– 5. ročník
3. Matej Kolník
– 6. ročník
Kategória 1B:
1. Vanesa Reptová
– 9. ročník
2. Dominik Vydarený – 8. ročník
3. Adam Ragan
– 8. ročník
Súťaž o najlepšiu veľkonočnú pohľadnicu:
Kategória ANJ 3. a 4. r.:
1. Barbora Vičanová
– 3. ročník
2. Natália Ochodnická – 3. ročník
3. Nikolas Kováčik
– 4. ročník
Kategória ANJ 5. – 7. r.:
1. Natália Vičanová
– 5. ročník
2. Adela Babincová
– 6. ročník
3. Miriam Predná
– 6. ročník
Kategória ANJ 8. a 9. r.:
1. Monika Kúdelová
– 9. ročník
2. Magdaléna Knapová – 9. ročník
3. Martina Batková
– 8. ročník
Kategória NEJ:
1. Helena Nošková
– 9. ročník
2. Beáta Boskovičová – 9. ročník
3. Martina Batková
– 8. ročník

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
RIKA
ROZLÚČILI SME SA
Milan Kavický
Peter Ragan
Ján Mocko
Katarína Šagátová
Pavlína Pagáčová
Ladislav Smrek
Vladimír Slovák
Anna Otrubčáková
VÍTAME NOVORODENIATKA
Matyáš Medveď

Martin Ábel
Tomáš Lacho
Zoya Krčová
Klára Poláková
Natália Trgalová
Nela Držíková
Juliana Ochodnická
káá
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Radim Jakubský – Mgr. Michaela Knapová
Ing. Michal Gašparík – MDDr. Katarína Malková
Rastislav Nedbálek – Radka Gálová

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 3/2018 bude 31. augusta
2018, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 3/2018 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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