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Až znovu nastane sviatočný čas,
keď radosť a pokoj opantá nás,
keď stromček Vianočný duše nám rozžiari
a úsmev veselý v tvári nám vyčarí.
Postojme šťastne v kruhu nám najbližších,
na ktorých nám tak vždy veľmi záleží.
Pohlaďme hojne slovom aj dotykom,
nech nie je bez lásky žiaden dom.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
LUOBČANIA!
Na dvere nám opäť klopú tie najočakávanejšie a najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Tento krásny
čas milujú nielen naši najmenší, ale aj my dospelí. Vôňa vianočného stromčeka či koláčov sú pre nás
nezabudnuteľné a len nás utvrdzujú v tom, že už nastal ten krásny vianočný čas. Vianoce a štedrovečerná večera či rozdávanie darčekov je pre nás tá najkrajšia a neopakovateľná atmosféra.
Prežime sviatočne nielen čas Vianoc, ale rovnako i celučký budúci rok. Želáme Vám do nového
roku 2018 veľa zdravia, šťastia, lásky a hojnosti, veľa osobných ako aj pracovných úspechov, nech
je rokom plným radostných chvíľ a splnených snov.
Ing. Peter Kubis, starosta obce,
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 23. 11. 2017
Uznesenie č. 33/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Program:
Otvorenie zasadnutia.
Schválenie programu OZ.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Schválenie Municipálneho úveru – Eurofondy vo
výške 157.705,-€ z Prima banka Slovensko, a. s.
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH
SK2020372541, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve.
Schválenie vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia
pohľadávky banky.

7. Rôzne: a) informácie starostu.
b) Schválenie úveru na spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie ČOV.
c) Návrh starostu obce na odmenu kontrolórke
obce za rok 2017 vo výške 150,-€.
8. Diskusia.
9. Záver.
Uznesenie č. 34/2017
OZ schvaľuje zloženie návrhovej komisie:
Ing. Ondreja Lančariča, p. Hanu Kubalákovú,
p. Ľubicu Polákovú, za overovateľov zápisnice:
Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša a za
zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 14
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 35/2017
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OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver
– Eurofondy vo výške 157.705,-€ z Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Uznesenie č. 36/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.
Konštatovanie č. 15
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie č. 37/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje konanie SLV, s. r. o.
Krajné s Prima bankou Slovensko, a. s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za účelom financovania (spolufinancovania) projektu Rekonštrukcie
ČOV Krajné, do sumy 330.000,-€ vrátane.
Uznesenie č. 38/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje odmenu kontrolórke
obce za rok 2017 vo výške 200,-€.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
KONANÉ DŇA 4. NOVEMBRA 2017

Dňa 4. 11. 2017 sa konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov. V obci Krajné boli vytvorené dva volebné okrsky: Zasadačka obecného
úradu v Krajnom – okrsok č. 1 a Kultúrny dom
v Matejovci – okrsok č. 2.
Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov
Trenčianskeho samosprávneho kraja v obci Krajné
boli nasledovné:
Krajné Matejovec
počet voličov zapísaných v zozname voličov
974
326
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
179
60
počet voličov, ktorí odovzdali obálku
179
60
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva
175
59
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
177
60
pre voľby predsedu samosprávneho kraja
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do
zastupiteľstva:
Mgr. Anna Abramovičová
95
39

Pavol Černák
15
4
Peter Černák
3
3
Martin Ferianec
23
2
MUDr. Henrich Gašparík, PhD.
67
25
Pavel Halabrín
54
13
Štefan Horák
23
4
Mgr. Zdenka Muchová
4
3
Stanislav Paracka
10
5
Karol Parči
0
2
Mgr. Roman Pleša
8
2
PaedDr. Rastislav Púdelka
4
0
Ivana Rapantová
18
2
Mgr. Roman Vajaš
10
4
JUDr. Ingrid Vrkočová
6
4
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby
predsedu do samosprávneho kraja:
Ing. Jaroslav Baška
100
39
Mgr. Petra Hajšelová
7
2
Mgr. Renáta Kaščáková
40
11
Nora Pániková
8
3
PhDr. Štefan Škultéty
17
5
Igor Valko
0
0
Ing. Ferdinand Vavrík
5
0

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych
krajov v roku 2017 bola v Krajnom 18,38 %
a v Matejovci 18,40 %. Ďakujeme členom okrskových volebných komisií a obyvateľom našej obce za
pokojný a plynulý priebeh volieb.
Bc. Miroslava Matejovičová
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ENCYKLOPÉDIA SPRAVODLIVÝCH 3. ČASŤ
Dostal som otázku, či ľudia pomáhali Židom za
peniaze. Samozrejme, že väčšina z nich mala pri
sebe peniaze a cennosti. Nechceli svoju záchranu
zadarmo. Ľudia zo strachu pred možnými následkami vo väčšine odmietali Židov prijať a zabezpečiť
im úkryt. Takto zneistení hľadali úkryt v lesoch,
kde často našli „ochranu od čiernych partizánov“.
Niekoľko historicky podložených udalostí opisuje
Mgr. Juraj Krištofík PhDr.: Keď Krajné žilo v strachu. http://www.vhu.sk/data/att/5256.pdf
Vedel, že počas dňa sa kvôli väčšiemu bezpečiu Židia zdržiavajú v lese „Drienovica – cigánsky
jarok“ *10. Preto navrhol, aby ich počas dňa
na tomto mieste olúpili. Všetci boli vyzbrojení
vojenskými puškami. Prepad uskutočnili 13.
októbra v ranných hodinách. Skupinu 13 Židov
obkľúčili a začali ich prehliadať. Vadovič zaistených upozornil, aby zostali stáť, pretože inak
prinesú guľomet a všetkých odstrelia. Vytýkali
im, že za nich vylievajú krv a údajne ich chceli
vziať k partizánom. Keď však Židia súhlasili,
hneď mali poruke výhovorku. Najaktívnejšie
vystupoval Karel Glýr. Ostatní zaistili okolie, aby
nikto nemohol uniknúť. Lup v hodnote 62-tisíc
Ks v hotovosti a šperky, šatstvo a obuv v cene
170 až 180-tisíc Ks si medzi sebou rozdelili...
Okradnutí mali byť Erich Reissman (1 200 Ks
a hodinky), Malvína Wernerová (9 500 Ks,
šaty, topánky, zlatý medailón), Ernest Werner
(15 000 Ks, zlato, hodinky zn. Omega, plniace pero, šatstvo), Emil Werner (5 000 Ks, hodinky zn.
Doxa, šatstvo, zimník, obuv), Emanuel Reissman
(22 000 Ks, hodinky), Gizela Reissmanová (zlatá
retiazka s medailónom), Valter Reissman (peňaženku s 2 000 Ks, nôž, náramkové hodinky).
Okradnuté boli ďalšie 4 osoby...
Ďalšiu lúpež si skupina naplánovala na 25.
október 1944. Vadovič a Šenkýr sa už na nej
nezúčastnili, pretože boli v ten istý deň zatknutí.
V tomto prípade páchatelia postupovali rafinovanejšie. Za cieľ si tentoraz zvolili kopanicu
Lazčeky a dom Kataríny Gálikovej. V tom čase
sa u nej ukrývali MUDr. Eugen Kulka z Piešťan
a učiteľ z Nového Mesta nad Váhom Alexander
Mittelman s manželkou a trojročným dieťaťom. O prípade podrobne vypovedala ďalšia
Židovka Judita Grünwaldová. Jej otec a matka
sa zhodou okolností skrývali u člena skupiny
J. G. Za ubytovanie a stravu mu platili 100 Ks
denne. Čoskoro však prehlásil, že ich už ďalej
nemôže ukrývať. Keďže G. vedel, že rodina

Grünwaldovcov je dobre situovaná a hľadá si
ďalšie bývanie, zorganizoval so svojimi druhmi
poradu o prepade. Pri hľadaní nového prechodného pobytu sa Grünwaldovci spolu s pekárom
Michalom Knapom zastavili na kopanici Lazčeky,
pretože Mittelman bol s nimi v príbuzenskom
vzťahu. Páchateľom hrala do kariet i momentálna situácia, manžel Kataríny Gálikovej nebol
doma, zdržiaval sa v hostinci Martina Knapa
v Krajnom. G. sa za ním vybral a tu ho úmyselne
zdržiaval. Glýr, B.-vci a Č. sa medzitým sústredili na lúpež. Do domu vstúpili maskovaní so
šatkami na tvárach. Keďže existovala obava, že
Gáliková a Knap budú poznať lúpežníkov, nariadili im, aby vyšli na povalu. Židov opäť dôkladne
olúpili, pričom sa vydávali za partizánov vyslaných z Banskej Bystrice. Mali pripravené vlastné
zdôvodnenie lúpeže, peniaze vraj potrebujú pre
partizánske účely.
Sestra si spomína, že Kulka prispieval rodičom
na stravu aj po lúpeži a nebol tak náročný na stravu
ako Mittelmanovci. Pravdepodobne Kulka mal ešte
schované peniaze a cennosti u Markov. U nich
mal schovaný aj sviatočný oblek v mliečnej kanve.
Mittelman nechcel dať otcovi nič do úschovy, prišiel
o všetko. Ujec Michal spomínal, že „partizáni“ zobrali Kulkovi aj fotoaparát. Ten sa však vo výpovedi
svedka z 18. januára 1946 neuvádza. V zápise je
uvedené, že ho olúpili o 15 000 slovenských korún
a cennosti v hodnote 3 000 Ks.
*10 „Cigánsky jarok“ bola baňa na piesok
pod „Cigánovou“. Lesná cesta k nej vedie zo
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Štverakého kopca (kóta 372,8) smerom na Podolie.
Baňa je v časti chotára obce Častkovce. Starší
občania v Krajnom ani obyvatelia v okolí názov
„cigánsky jarok“ nepoznali. Bratranec Dušan
Knap poznal veľmi dobre názvy častí chotára, polí,
ktoré obhospodarovalo JRD Rovnosť. Ani on však
nevedel povedať, kde v Drieňovici je „cigánsky
jarok“. Nemal som vtedy indície, že to bola piesková baňa na podolskej strane. Až Pavol Lacho po
prečítaní príbehu v zborníku „Vojenskej histórie“
našiel správnu lokalitu. Spomína si, že tam boli
otvorené aj uzatvorené prístrešky pre robotníkov,
kopáčov. Tie mohli dobre slúžiť prenasledovaným
ako úkryt. Od pieskovej bane (3) smerom na
Ošmek boli ešte dve menšie bane na ťažbu kameňa
(1, 2). Nad Dobrou Merou bola Fajnorova baňa (4),
ďalej k Ošmeku bola Dlhého baňa (5). Na mape sú
doplnené lokality Vidovica a Cigánova.
Z „cigánskeho jarku“ sa po 13. októbri
Reismanovci neznámym spôsobom dostali
k Michalovi Čerešňovi do Treskovca, kde sa skrývali
až do oslobodenia Krajného. V Treskovci ich 8. novembra opäť navštívili „čierni partizáni“. Michalov
syn Martin bol členom tejto „partizánskej skupiny“,
vedel všetko o Reismanovcoch. V citovanej práci
Juraja Krištofíka je výpoveď Gizely Reismanovej: „
Je pravda, že pri prepadeni u Michala Čerešňu
prehmatávali aj Michala a Martina Čerešňu, ale
videla som, že to robia len pre formu, aby sme
nemysleli, že aj oni patria k lúpežnej bande.
Pri tomto prepadnutí jeden z páchateľov chcel
bodákom preklať môjho manžela, len na kolenách som prosila, aby mu dal pokoj.“ Po tomto
prepade už nezostalo Reismanovcom veľa financií,
aby mohli hradiť skoro polročný pobyt u Michala
Čerešňu. Silne pochybujem, že podiel z lúpeže,
ktorý P. M. Martinovi dal, odovzdal svojmu otcovi
na úhradu stravovania Židov. Moja babka z otcovej strany bola sestrou Michala Čerešňu, mali
v Treskovci hneď vedľa dom, nemala dobrého slova
na obidvoch jeho synov, zvlášť na Paľa. Dedka
Michala privádzali len do trápenia a nepríjemností. Dedko Čerešňa s babkou skromne gazdovali
v Treskovci. Mal koňa, s ktorým chodil pomáhať
menším gazdom, alebo spriahať sa v prípade
väčších prác, keď bolo treba pár koní. Po veľkom

združstevnení roku 1958 nebol už veľký záujem
o jeho prácu a bol dosť „od ruky“. Väčšiu oporu
mali u dcér vydatých po kopaniciach. Až ku koncu
jeho života, po smrti babky, sa o neho Martin
postaral.
Aj Jossi Steiner, ktorého rodina a ďalší sa
schovávali u Jána Mozoláka, vo filme hovorí, že
po dlhšom čase nemali peniaze, aby mohli platiť
za stravu. Preto ich mama oblečená do kopaničiarskeho kroja išla vozom s Pavlom Dlhým do Zlatých
Moraviec, aby si vyzdvihla ukryté cennosti, aby mali
na úhradu za stravovanie. Dcéra Jána Mozoláka,
Anna, mala spolužiačku a veľmi dobrú kamarátku
E. M., ktorá spomína: Keď sme raz išli zo školy,
poprosila ma Anička, či by som jej z pekárne
nepomohla odniesť domov chlieb. Ujco Mišo nám
dal vtedy 6 chlebov a povedal, že keď budeme
prichádzať k nemeckej hliadke, aby sme si odtrhli
kúsok z chleba, vyžúvali a ponúkli aj im. Na ceste
pri Cigáňoch bývala vždy hliadka, dvaja Nemci.
Peši do Mozolákov, Vápeniek chodilo sa krížom
cez role. Prehliadali nás, čo nesieme a jeden si
aj kúsok chleba odtrhol, druhý vojak nechcel.
Chlieb sme doniesli, ale Ankina mama ma vyprevadila domov druhým chodníkom cez Dobrú Mer
a odtiaľ aby som išla chodníkom cez Dúbravičku,
aby som obišla hliadku. Ja som sa nepýtala, prečo tak mám ísť. Potom vždy pri každej ceste som
tak chodila, aj s Aničkou Sadloňovou z Hodovca.
To už sme chodievali dva-tri razy do týždňa
každá s jedným chlebom. Nás ani nezaujímalo,
pre koho je ten chlieb.
Dostal som otázku, prečo píšem niektoré mená
iniciálkami. Niektorí ľudia, s ktorými som hovoril,
ma požiadali, aby som neuvádzal celé mená. Nie
som historik a moje práce sú memoárové, nechcem
dehonestovať mená tých, ktorí konali so zlým úmyslom. Kto má pocit, že potrebuje vedieť ich mená,
v prameňoch, z ktorých som čerpal, a na ktoré
sa odvolávam, tam ich nájde. Ide mi o to priblížiť
Vám dobu, ktorú väčšina nezažila, niektorí iba
počuli z rozprávania rodičov alebo starých rodičov.
Dopĺňam informácie, ktoré neboli alebo nemohli
byť nikde verejne zapísané.
Ivan Gálik

KDE SA STRATIL POTOK KORYTÁRKA?
Pred desiatimi rokmi som napísal v ročnom
zápise Kroniky obce Krajné: V zasadacej miestnosti OÚ sa zišli 10. júla 2007 účastníci stavebného

konania, aby boli oboznámení a odsúhlasili vstup
do práv majiteľov pozemku, podľa projektu
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
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na úpravu koryta potoka Jablonka (http://sk.wikipedia.org/wiki/Jablonka_%28potok_pri_%C4%8Cachticiach%29) pre protipovodňové opatrenia
v intraviláne obce. V projekte sa uvádza celkový
náklad stavby 5 248 000,- Sk, predpokladaný
termín ukončenia je december 2008. (Správne by
bolo aj Korytárka, http://sk.wikipedia.org/wiki/
Koryt%C3%A1rka ). Vtedy ma zaujalo, prečo sa
v projekte nepíše aj o potoku Korytárka, preto som
začal hľadať ďalšie informácie. Niektoré zistenia som
zhrnul v závere ročného zápisu roku 2007, strana
38: Najdlhším vodným tokom prechádzajúcim
obcou je potok podľa platného označovania
Jablonka. (Kto chce názov Korytárka, nájde
na internete). Potok bol v úseku od mostu na
hornom konci (Jalšie), po most na dolnom konci
obce, do Dobrej Meri (Podbočiny) regulovaný.
Prvá regulácia potoka v tomto úseku sa začala
roku 1932, pretože obec trpela častými povodňami. V šesťdesiatych rokoch boli rekonštruované,
spevnené svahy a dno koryta. Pri veľkých prívaloch vody ani dnes toto koryto nezabezpečuje
obyvateľom v blízkosti toku spoľahlivú ochranu
pred zatopením nižšie položených priestorov.

V ročnom zápise Kroniky obce Krajné 2008
som doplnil: V dávnych dobách bola dedina osídľovaná na svahoch, v povodí kľukatého potoka
boli prevažne lúky, kde sa pásli husi. V kronike
obce, ako aj v memoárovom diele farára Michala
Bodického „Rozpomienky a pamäti II“ sa píše,
že pred prvou svetovou vojnou v priestore niže
autobusovej stanice bývali Cigáni, až keď im
voda zobrala búdy, odsťahovali sa na vyvýšené
miesto za dedinou. V kronike Štátnej ľudovej
školy v Krajnom riaditeľ Martin Petrucha opisuje
povodeň 4. januára 1932, ktorú dokumentoval
fotografiou. Zachovala sa kvalitnejšia fotografia
povodne, ktorá bola 28. 12. 1925. Regulácia
Korytárky, ktorá prechádza celou dedinou,
často zaplavovala pozemky a usadlosti okolo
nej, začala v roku 1934, píše kronikár Štefan

Valášek. Regulácia Korytárky odstránila najväčšie problémy s veľkou vodou v dedine, ale pre
storočné vody boli ešte opatrenia pozostávajúce
z hlbokých priekop, pozdĺž ciest prechádzajúcich
dedinou. V archíve Štefana Pavelku som objavil
najstaršiu fotografiu povodne v Krajnom, nad
potokom nebol most.

Teraz už odkaz o Korytárke na Wikipedii nie
je, je tam len Jablonka: (https://sk.wikipedia.org/
wiki/Jablonka_(potok)
Pramení v Myjavskej pahorkatine, na katastrálnom území obce Polianka, východne od
jej intravilánu v nadmorskej výške približne
340 m n. m. Od prameňa tečie najprv na krátkom úseku na východ, stáča sa na severovýchod,
preteká ústredím obce Jablonka, pričom pod
obcou sa postupne výrazným oblúkom (smerujúcim k severu) stáča k juhovýchodu a pri osade
Kubečkovci priberá ľavostranný Zemanovský
potok. Ďalej preteká územím obce Krajné, popri
osadách Luskovica a Žadovica na ľavom brehu,
južne od osady Mitalovec sa znovu stáča a JJV
smerom tečie intravilánom Krajného. Južne
od intravilánu priberá významný pravostranný
prítok, Matejovský potok, rozširuje svoje koryto,
opätovne sa oblúkom stáča a pokračuje severovýchodným smerom. Pri osade Podvrch priberá
ľavostranný Rudník a ďalej tečie po hranici
Malých Karpát. Koryto potom utvára niekoľko
zákrut, preteká cez obec Hrachovište, kde zľava
priberá svoj najvodnatejší prítok, Tŕstie.
O obci Krajné sa dozviete na Wikipédii: (https://
sk.wikipedia.org/wiki/Krajn%C3%A9)
Krajné je obec na severozápadnom Slovensku
v okrese Myjava, v Trenčianskom kraji. Skladá sa
z 39 kopaníc. V jej blízkosti sa nachádza jazero
Na Matejovci. Tečie cez ňu potok Korytárka
a Jablonka. Leží v Juhovýchodnom cípe
Myjavskej pahorkatiny.
Kde je tá Korytárka? Je tam, kde bola pred
sto rokmi. Chybou kresličov katastrálnych máp,
ktorí písali text z máp čias Rakúsko – Uhorska do
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Korytárka (Koritarka) na mape
vojenského mapovania r. 1890
nových máp prvej ČSR, sa zamenili názvy tokov.
Podobných chýb bolo viac, píše o tom PhDr. Milan
Majtán, DrSc.: Interdisciplinárne aspekty štandardizácie geografického názvoslovia. Zborník
(http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/
geodezia-kartografia/aktuality/ZbornAk.pdf) bol
vydaný Úradom geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky. Našiel som ho na internete asi
pred piatimi rokmi, keď som mal väčšinu informácií
o probléme pripravenú do kroniky za rok 2009.
Nie tak detailne, ako uvádza autor: Rád by som tu
pripomenul, že od stredoveku sa potok Jablonka
pokladal za horný tok Dudváhu. B. Varsik vo
vlastivednej monografii o meste Myjava napísal:
„V stredoveku sa za rieku Dudváh označoval aj
jej horný tok tečúci od Krajného cez Hrachovište
a Višňové na Čachtice, kým na začiatku 20. storočia sa horný tok Dudváhu nazýval už Jablonka,
úsek medzi Hrachovišťom a Višňovým Jablonie
a úsek medzi Višňovým a Čachticami Hrabutnica
a len tok od Čachtíc na juh sa nazýva Dudváh“
[10]. Zopakoval to aj v monografii o preberaní

slovenských názvov riek Maďarmi o päť rokov
neskôr [9]. V spomenutej monografii o Myjave
citoval Varsik Žigmundovu listinu z r. 1392,
v ktorej sa spomínajú okrem iného obce Višňové,
Hrachovište, Krajné a zaniknutá osada Babíkovce
pri rieke Dudváh (Dudvag), obce Vaďovce
a Stará Turá pri Topoleckom potoku (Topplich
– dnes Tŕstie), Kostolné pri potoku Kostolník
(Kostolnyk) a zaniknutá osada Rudná pri potoku
Rudník (Rudnyk) [10]…
Názvy toho istého toku, t. j. dnešnej Jablonky,
sa v opisoch chotárnych hraníc katastrálnych
operátov, na katastrálnych mapách a mapách
evidencie nehnuteľností vyskytujú vo veľmi
pestrej palete [15].
V opisoch chotárnych hraníc z r. 1898
z Myjavy do Krajného priteká ako Pod Koritárku
vizér, z Krajného tečie cez Hrachovište do
Višňového ako Jablonka, z Višňového do Čachtíc
ako Dudváh, z Čachtíc do Častkoviec a ďalej tečú
už dva toky, Dudváh a Dubová.
Na katastrálnych mapách z r. 1901 – 1903
sa potom v Krajnom a Hrachovišti nazýva
Jablonka (v Krajnom má názov Jablonka aj jej
pravý prítok Matejovský potok, vo Vaďovciach
má názov Jablonka potok Tŕstie), vo Višňovom
sa nazýva Dudváh, napokon v Čachticiach má
názov Hrabutnica. V Krajnom je to na novšej
katastrálnej mape obce Krajné z r. 1937 ešte viac
popletené: Pred sútokom s Matejovským potokom sa na listoch č. 2, 3 a 12 nazýva Korytárka,
na listoch č. 7, 8 a po sútoku s Matejovským
potokom Jablonka. Matejovský potok sa na liste
č. 10, 11 a 15 nazýva tiež Jablonka rovnako ako
Konkušovský potok, ktorý je pravým prítokom
Matejovského potoka a na listoch č. 10, 15 a 16
sa tiež nazýva Jablonka.
Ďalšie novšie vydania katastrálnych máp sú
známe ako mapy evidencie nehnuteľností. Potok
Jablonka sa pred ústím Matejovského potoka
uvádza ako Jablonka na listoch z r. 1968, 1978

Jablonka na katastrálnej mape z I. ČSR
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Korytárka na katastrálnej mape z I. ČSR
a z r. 2008, na listoch z r. 1970 a 1996 bez
názvu; poniže ústia je na listoch všetkých vydaní
iba názov Jablonka. Matejovský potok sa s názvom Matejovský potok vyskytuje iba na liste z r.
2008, zatiaľ čo na listoch z r. 1968 a 2009 má
názov Jablonka a na listoch z r. 1978, 1996 je
bez názvu. Tretí z nich, Konkušovský potok sa
na listoch z r. 1969 a 1978 nazýva Jablonka, na
listoch z r. 1968 a 2009 je bez názvu. A navyše
vodná nádrž na Matejovskom potoku pri osade
Matejovec sa na liste z roku 1996 ani z roku
2008 nevyskytuje, hoci na liste ZM 1:10 000
vydanom r. 2004 je plocha vodnej nádrže (bez
názvu) na Matejovskom potoku vyznačená...
Po utriedení týchto poznatkov sa ukázalo, že
okrem evidentných chýb (napr. na katastrálnej
mape obce Krajné) má riečka Jablonka prameň:
a) pod vrchom Surovín v katastri obce Jablonka
(podľa toho dostala obec pri vzniku r. 1955 svoj
názov), tečie cez obce Jablonka, Krajné, tam
priberá sprava Matejovský potok, do Čachtíc (tak

to uvádzajú aj Hydrologické poměry z r. 1965
[17] a Vodohospodárska mapa 1:50 000 z r.
1996 a 2003);
b) na východnom okraji katastra obce Jablonka pri
osade Borovskovci (U Borovských), tečie severne
od krajnianskej osady Matejovec, na južnom
okraji obce Krajné priberá zľava Korytárku
a tečie ďalej do Čachtíc (Hydrografický číselník
z r. 1971 a vodohospodárska mapa 1:50 000
z r. 1967 a 1984);
Z uvedených faktov, možností a záverov vyplýva, že štandardizácia geografického názvoslovia
nie je a nemôže byť v nijakom prípade iba vecou
jazykovedcov, a ani rezort geodézie a kartografie
s jazykovedcami si niekedy nedokážu sami poradiť. Ani hydrológom nezaškodí poznať historické
a spoločenské fakty, aby mohli presnejšie formulovať svoje výsledky.
Podľa platnej dokumentácie povodí je Korytárka
len v povodí Oravica a tečie cez Tvrdošín.
Z môjho pohľadu, ak by nedošlo pred osemdesiatimi rokmi k omylu v názve tokov, obec Jablonka
by mala pravdepodobne celkom iný názov.
Čo o tom hovoria www-stránky obce Jablonka
a stránky ZMOS Myjava? http://www.jablonka.sk/
zakladne-informacie/historia-obce
A prišiel deň, kedy sa začala písať história našej obce. Bolo to 1. apríla v roku 1955, keď ako
jedna z okolitých piatich obcí vzniká na základe
uznesenia KNV v Bratislave zo dňa 15. januára
1955 aj obec Jablonka.www.zmosmyjava.sk/
dokumenty/PHSR%20Jablonka.doc
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Jablonka
Obcou preteká potok Korytárka (v niektorých
mapách je evidovaný pod názvom Jablonka).
Ivan Gálik

PRVÝ ROČNÍK DETSKEJ BURZY
OBLEČENIA A HRAČIEK
Najmä malé deti rastú veľmi rýchlo a oblečenie
je po nich často v dobrom stave a poslúži ďalším.
Preto sme dňa 14.10.2017 v zasadačke obecného
úradu v Krajnom zorganizovali prvú burzu detského
oblečenia a hračiek.
Po registrácii si predávajúci označili a ocenili
svoje veci a odovzdali ich k predaju pár dni pred

začatím burzy. Poskytli sme aj možnosť samopredaja, ktorú tiež využilo zopár záujemcov.
Výber ponúkaného tovaru bol naozaj rozmanitý.
Rodičia si mohli zakúpiť oblečenie a príslušenstvo
pre rôzne vekové kategórie detí, od tých najmenších, škôlkarov až po školákov. Nechýbali rôzne
športové potreby, tvorivé hračky pre radosť deti
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a ani malé občerstvenie pre všetkých. V ponuke bol
aj tovar zdarma.
V dnešnej konzumnej dobe sú obchodné centrá
plné lacného a menej kvalitného oblečenia a napríklad na takýchto burzách sa dá zohnať aj kvalitné
oblečenie lacnejšie a pritom nemusíte chodiť ďaleko.

Veríme, že v budúcnosti budeme môcť privítať na
Krajňanskej burze viac predávajúcich a viac kupujúcich a táto akcia sa stane tradíciou.
Dovidenia nabudúce.
Sociálna komisia
OÚ Krajné

EXKURZIA ATLANTIS – VEDECKÉ HRAČKY
V utorok 24. októbra 2017 naši škôlkári, prváci
a druháci navštívili v Leviciach výstavu s vedeckými
hračkami. Mali možnosť pomocou interaktívnych
programov vniknúť do sveta fyziky.
Program: Dinosaury
Hravou formou sme sa zoznámili s najvýznamnejšími zástupcami dinosaurov. Naučili sme sa
rozlišovať mäsožravce od bylinožravcov a na malú
chvíľu sa z nás stali paleontológovia hľadajúci zatiaľ
neobjavené dinosaury.
Program: Vedecké hračky
Krásne a nezabudnuteľné zážitky na nás čakali
v zábavno-náučnom centre. Deti sa tešili rôznym
vedeckým hračkám.
Najviac nás zaujal svet VEĽKÝCH bublín.
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Program: Vesmír
Deti spoznávali slnečnú sústavu, zoznámili
sa s najvýznamnejšími astronautmi a spoločne
s inštruktorkou odhaľovali tajomstvo čiernych dier
a ďalších zaujímavých javov, ktoré sú súčasťou
vesmírneho priestoru. Dozvedeli sme sa, kde
spia, a čo jedia kozmonauti. Zaujal nás skafander.

Niektorí chlapci si ho navliekli na seba a aspoň na
malú chvíľu sa stali kozmonautami. Deti si vychutnávali možnosť vstúpiť do ozajstnej rakety, posedieť si
na mieste kozmonauta. Bol to najväčší zážitok.
Deň v zábavnom centre sa skončil, čakala nás dlhá cesta domov, ktorú naši najmenší zvládli skvele.

EXKURZIA DO POĽSKA
V súčasnej dobe sú témy ako výchova k tolerancii, vzájomnému rešpektu medzi ľuďmi rôznych kultúr, náboženstiev, presvedčenia..., či predchádzanie
diskriminácii nanajvýš aktuálne. Veľa mladých ľudí
totiž sympatizuje s extrémistickými a radikálnymi
zoskupeniami, a preto je potrebné tomuto trendu
predchádzať a už so žiakmi základnej školy o týchto
témach pravidelne diskutovať. Ešte efektívnejšie
však podľa nás je, zobrať ich na miesta, kde netolerancia prerástla do obludných rozmerov a priniesla
smrť miliónom ľudí. Preto sme koncom októbra
zorganizovali pre žiakov 7. – 9. ročníka exkurziu do
koncentračného tábora Osvienčim – Birkenau. Toto
sú ich dojmy z exkurzie:
27. 10. 2017 sme v skorých ranných hodinách vyrazili do Poľska na dvojdňovú exkurziu.
Nekonečných päť hodín cestovania v autobuse
sme si mnohí krátili spaním alebo sledovaním
krásnej prírody, ktorou sme prechádzali. Po piatich
hodinách sme konečne dorazili do cieľa – koncentračného tábora v Osvienčime. Mali sme zmiešané
pocity – pocity smútku, ktoré v nás ešte umocňovalo zamračené a upršané počasie, pocity zvedavosti
z toho, čo nás čaká a čo uvidíme, ale zároveň aj
pocity hnevu na tých, ktorí sa dokázali tak neľudsky
správať k nevinným ľuďom iba preto, lebo nepatrili
k tej „správnej rase“.
Exkurziu sme začali pri známom nápise „Arbeit
macht frei“, pokračovali sme prehliadkou mnohých
barakov, kde sme mali možnosť vidieť dobové fotografie, mapy, sochy, ale i kufre, hrebene, topánky
a mnohé iné osobné veci, ktoré Židom pobrali po
príchode do tábora. Najstrašnejšia však bola miestnosť s vlasmi, ktoré Židom ostrihali, a tak ich zbavili
akejkoľvek dôstojnosti. So zatajeným dychom sme
prechádzali cez plynové komory, kde sme si uvedomovali, že tá najväčšia krutosť sa odohrávala práve
na týchto miestach. Videli sme aj pece, v ktorých
mŕtvych spaľovali.
Po prehliadke Osvienčimu sme sa odviezli do
neďalekého Birkenau, kam vlaky privážali Židov
a kde prebiehalo ich triedenie, násilné rozdeľovanie

rodín, a ktorým sa niesol plač od seba odtrhnutých
matiek a detí. Staroba, choroba alebo vek do
15 rokov znamenali okamžitú cestu do plynovej
komory. Navštívili sme aj baraky s pričňami, na
ktorých väzni natlačení na seba spávali. Postele boli
trojposchodové, ale spať ani na jednom poschodí
nebola výhra. Na spodnom poschodí ľudí obhrýzali
potkany, na tých v strede vykonávali zvrchu potrebu
a na samom vrchu na ľudí snežilo a pršalo. Dnes
okolo barakov rastie tráva, ale cez vojnu tam vraj
žiadna nebola, lebo hladní väzni zjedli aj tú.
Sprievodcovia nám porozprávali veľa zaujímavostí a ich výklad veľmi obohatil naše vedomosti
o období holokaustu. Návšteva koncentračného
tábora bola pre nás silným emotívnym zážitkom.
Odporúčame ju každému človeku, nech si vie
predstaviť to utrpenie, čo tam väzni zažívali.
Druhý deň exkurzie sme so sprievodkyňou navštívili hrad Wavel v Krakove, v ktorom sa voľakedy
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nachádzala korunovačná katedrála poľských kráľov.
Mnohí z nich sú v nej aj pochovaní a my sme
mohli vidieť ich hrobky, ako aj hrobky významných

poľských osobností. Po strmých úzkych schodoch
sme vyšli na vežu katedrály k starobylému zvonu
Žigmund, odkiaľ sme obdivovali Krakov v celej jeho
kráse.
Popoludní sme sa vybrali do unikátnej soľnej bane Wielička. Bolo to obrovské podzemné bludisko
s prekrásne zdobenými soľnými sieňami a vzduchom, ktorý mal blahodarný účinok na ľudské telo.
Na duši nás pohladilo hlavne hudobné predstavenie
pri jednom z podzemných jazierok.
Ďakujeme, že sme sa mohli zúčastniť tejto
exkurzie. Na vlastné oči sme sa mohli presvedčiť,
čo môže spôsobiť ľudská hlúposť, nenávisť a chamtivosť a zároveň sme mohli navštíviť Krakov – jedno
z najkrajších miest Európy.
deviataci

SÚŤAŽ MLADÝCH MECHANIKOV

Dňa 6. 10. 2017 sa uskutočnil na SPŠ
v Myjava prvý ročník súťaže Mladých mechanikov.
Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo
v zložení: Jakub Hladík, Jakub Konečný a Lukáš
Višňovský (žiaci 9. ročníka). Súťaž prebiehala
v troch kolách. Prvé kolo – montáž častí podvozku RC modelu auta, druhé kolo – zapojenie

elektroniky auta a tretie kolo – štafetová jazda
zručnosti. Cieľom akcie bolo povzbudiť žiakov,
aby pri výbere strednej školy mysleli na technické
odbory, o ktoré je v súčasnosti malý záujem. Naše
družstvo sa umiestnilo na peknom treťom mieste
(z celkového počtu 8 zúčastnených družstiev).
Srdečne blahoželáme!
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BESEDA S BRAŇOM JOBUSOM
Branislav Jobus je slovenský spevák, hudobník
a spisovateľ. Vo štvrtok 16. novembra 2017 zavítal
do našej školy a deti z primárneho vzdelávania sa
mohli zoznámiť s jeho knihami. Predstavil nám
knihy, ktoré napísal. Zaujali nás:
Láskavé rozprávky
Dvadsaťjeden rozprávok, každá rozpráva príbeh
o inej podobe lásky.
Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda,
Ako Muflón Ancijáš cestoval na západ
Ancijáš je muflón. A nie hocijaký muflón, ale
dobrosrdečný muflón kamionista. Nadovšetko
miluje svoje tepláčiky a rád robí druhým radosť.
Spolu s kamarátkou dážďovkou Milicou precestuje
celý svet. Tieto knihy sa deťom najviac páčili. Zaujal
ich muflón Ancijáš so svojimi dobrodružstvami.
Plajko
V knihách existuje spôsob, ako sa sny môžu stať
skutočnosťou. V tejto knihe na Slovensko prichádza spoločnosť, ktorá navonok vyrába vankúšiky
a textilné hračky, no v skutočnosti vlastní Plajka,
handrovú bábiku, ktorej prítomnosť spôsobí naplnenie akéhokoľvek sna. Aké to môže byť zábavné,

ale i nebezpečné, keď sa niektoré sny začnú naozaj
plniť, to si môžu deti prečítať v knihe Plajko.
Zvon
Ako vyliečiť choré detské srdiečko? Zvláštna
téma príbehu pre deti. Zvláštna, ale silná.
Radko, kamarát chorej Rosanky, nájde recept na
to, ako svojej chorej kamarátke pomôcť.
Pán spisovateľ napísal kníh oveľa viacej, ale tieto
nás zaujali a tešili sme sa z rozprávania o nich.
Odporúčame ich všetkým detským čitateľom. Naša
beseda bola nielen o knihách, ale bola spestrená aj
detskými piesňami. Tlieskali sme, dupali do rytmu
a príjemne sme sa zabávali. Posedenie plné neopakovateľných chvíľ. Na záver sme sa rozlúčili s pánom Braňom Jobusom silným potleskom a zaželali
sme mu veľa tvorivých nápadov pre nové knihy.
Ľubica Karliková

HODNOTENIE JESENE FUTBALOVEJ SEZÓNY 2017/2018
TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ
PRÍPRAVKA
V jesennej sezóne 2017/2018 sme chceli
nadviazať na jar 2017 a dotiahnuť nových hráčov
cez leto. Počas letnej prípravy nám pribudli dvojičky
z Bernolákova Martin Marko a Michal Marko, ktorí
zapadli do kolektívu. Počas jesennej časti pribudli
ďalší hráči, no do ligových turnajov zapadli zatiaľ len
Martin Sadloň a Nikolas Kováčik.
Počas leta sme odohrali niekoľko kvalitných
turnajov, či už v Piešťanoch, Hrádku, Bošácej alebo
u nás v Krajnom. Taktiež sme absolvovali letné
sústredenie na Starej Myjave, kde boli aj hráči, ktorí
zatiaľ len trénujú.
Prvý ligový turnaj nás čakal v Krajnom, kde sme
získali 4 body po prehre s Brezovou 1 : 6, remíze
so Starou Turou 4 : 4 a výhre nad Vrbovcami 4 : 2.
Ďalší turnaj sa konal na Starej Turej a hral sa v piatok. To deťom ublížilo, hra nebola taká, aká mala

byť, bez bojovnosti a prehrali všetky zápasy s výsledkami: s Brezovou 10 : 0, so Starou Turou 3 : 11
a s Vrbovcami 3 : 2. Do ďalšieho turnaja sme išli
v inej zostave a s inou taktikou. Turnaj na Brezovej
sme zvládli herne dobre, len chýbalo gólové šťastie,
keď prvý zápas s Brezovou sme síce prehrali 7 : 0,
ale polčas bol 2 : 0 a mrzeli najmä nevyužité šance
Dávida Mareka, Mareka Ďuriša a Marka Ciroka.
Tesné zápasy boli aj so Starou Turou, kde sme
prehrali 2 : 0 a s Vrbovcami sme vyhrali 1 : 0. Po
príchode nových hráčov sme išli na Staru Turú znova a hra vyzerala inak. Deti dávali góly. Aj napriek
tomu sme s Brezovou prehrali 7 : 3, s Vrbovcami
remizovali 2 : 2, (dostali sme v poslednej minúte
zbytočný gól) a so Starou Turou prehrali 7 : 5.
Turnaj na Vrbovciach sa hral za dažďa, no deťom
to nevadilo a získali 2 body po prehre s Brezovou
6 : 1 a remízach 3 : 3 s Vrbovcami a Starou Turou.
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Posledný turnaj sme nezvládli a prehrali všetky 3
zápasy.
Za jesennú časť musím pochváliť celé mužstvo,
ktoré počúvalo, bojovalo na tréningoch. Jadro
mužstva chodilo pravidelne na tréningy a hlavne
chcem vyzdvihnúť brankára Juraja Mikotu, ktorý sa
ukázal ako dobrá voľba v bráne a podržal nás pri
zápasoch svojimi výkonmi a niektorými fantastickými zákrokmi, kapitána Mareka Ďuriša, ktorý zobral
funkciu veľmi dobre, vedel organizovať hru počas
turnajov, zlepšoval sa od zápasu k zápasu a držal
našu obranu, navyše strelil aj 3 góly. Do obrany
k skvelo hrajúcej Barborke Vičanovej zapadol
Nikolas Kováčik. Do útoku pribudol Martin Sadloň,
ktorý pomohol Dávidovi dať 20 gólov – ten je tak
najlepší strelec nášho mužstva. Spolu máme 8 strelcov, ktorí sa podelili o 36 gólových radostí. Dúfam,
že aj hráči z lavičky sa pridajú cez jarnú časť a budú
sa radovať zo svojho prvého gólu v lige.
Cez zimnú prípravu odohráme niekoľko halových turnajov v Novom Meste a v Trebaticiach
a taktiež prípravné zápasy. Ale hlavne skúsime nájsť
recept, ako zdolať Brezovú pod Bradlom.
Michal Beňo,
tréner družstva prípravky
ŽIACI
Po skončení súťažného ročníka 2016/2017
a umiestnení na 10. mieste síce panovala v klube
spokojnosť, ale aj tak došlo k personálnym zmenám
na trénerskom poste. Pána Trebatického nahradil
mladý ambiciózny tréner, bývalý hráč Spartaka
Myjava, Patrik Kubica. S pánom Trebatickým sme
v lete 2016 prebrali len torzo kádra, pretože vtedy
muselo skončiť pre vekový limit až 8 hráčov. Za
prácu, ktorú odviedol, mu patrí veľká vďaka. Spolu
s ním opustili káder aj 3 hráči Š.Kolník, J. Hladík,
M. Zmeko.
Krátku letnú prestávku v lete 2017 vyplnili 3
priateľské stretnutia – 1x prehra na Prašníku, 2x
výhra – Piešťany, Turá Lúka. Chlapci trénovali 3x
do týždňa, tréningy boli zamerané na kondičnú

pripravenosť, všeobecnú pohybovú prípravu, ale
hlavne na futbalovú pripravenosť hráčov. O tom, že
si chlapi a jedno dievča doslova ,,sadli“ s trénerom,
svedčí vysoká účasť na tréningoch 12 – 14 detí. Kto
tvorí tento káder? Dalo by sa napísať, že doslova
celá kopaničiarska oblasť, zastúpenie tu má 8 miest
a obcí.
Krajné –
T. Puškár, B. Kollár, M. Egreši,
M. Konečný, J. Konečný
Hrachovište – K. Durec, F. Feranec, D. Herák,
Š. Torák
Vaďovce –
T. Bača
Kostolné –
L. Višňovský
Hrašné –
K. Patrnčiaková
(striedavý štart zo Spartaka Myjava)
Myjava –
F. Pyšný
Podkylava – F. Plačko
Višňové –
M. Benian
A k tomu treba pripočítať trénera z Myjavy
a vedúceho mužstva z Podolia. Začiatok súťaže
nám nevyšiel, prehrali sme prvé dve kolá, no
potom už sme začali bodovať – chlapci bojovali,
začali sa prejavovať tréningové metódy p. Kubicu,
ale hlavne veľmi dobrá kondícia. Po jeseni sme na
5. mieste, máme 20 bodov, skóre 38 : 24. Kto sa
o góly postaral? Máme v klube najlepšieho strelca
súťaže – Filipa Feranca, dal 29 gólov, 3 góly T.
Puškár, po 2 góly dali Jakub Konečný, Dávid Herák
a 1 gól Katka Patrnčiaková. Keď si uvedomíme,
že Filip Feranec začal hrať organizovaný futbal až
ako trinásťročný, tak nám tu vyrastá nový futbalový
talent, ktorý je už teraz v hľadáčiku viacerých klubov
z vyšších súťaží. Týždeň po skončení súťaže sme sa
priebežne ako 4. tím tabuľky zúčastnili halového
futbalového turnaja v Trenčíne, kde hrali najlepšie
mužstvá zo IV. ligy, výber oblasti a víťazi 5. líg
Sever, Juh. Odohrali sme 3 veľmi vyrovnané zápasy, akurát nám nevyšiel zápas so Svinnou – utŕžili
sme debakel 2 : 8 a skončili sme piaty. Tento turnaj
sme však dostali ako odmenu, chlapci si mohli
zahrať proti najlepším hráčom oblasti. Vzhľadom
na to, že súťaž sa začne až o 5 mesiacov, v apríli
2018, zimná príprava začne v polovici januára.
Využívať chceme miestnu školskú telocvičňu, umelú
plochu, okolité terény, v pláne je odohrať čo najviac
zápasov. Všetci, ktorí sa okolo futbalu pohybujú,
vedia, aké je problematické v týchto časoch získať
peniaze na chod klubu. Treba poďakovať všetkým
sponzorom, prispievateľom, ako aj ostatným občanom, ktorí pomáhajú pri organizácii jednotlivých
zápasov. Veľká vďaka patrí aj vedeniu obce Krajné,
ako aj vedeniu základnej školy a samozrejme všetkým rodičom.
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Držme našim žiakom palce a neváhajme ich
akýmkoľvek spôsobom podporiť. Tešíme sa na Vás,
našich fanúšikov, v jarnej časti súťaže. Príďte nás
v každom domácom zápase povzbudzovať.
Marián Babulic,
vedúci družstva žiakov
MUŽI
Ročník 2017/2018 začal po úspešnej jari, keď
sme dosiahli najväčší úspech za posledných 20
rokov, umiestneníe na 5. mieste v súťaži 7. liga
JUH. Nálada v tíme bola tak pred úvodom súťaže
pozitívna, navyše do nášho kádra pribudol kvalitný
brankár Andrej Kostolanský z Nového Mesta n/V.
Podával počas celej jesene výborné výkony a po
rokoch vypĺňania tohto postu rozličnými alternatívami, či už ochotne nadsluhujúcim Milanom
Moravcom alebo chytajúcim hráčom Jánom
Michalíkom, sme tak konečne získali stabilného
brankára.
Prípravné zápasy mali svoju kvalitu, trikrát
sme hrali s tímami z vyšších líg, prehrali sme
s Brestovcom 4 : 6, v Krakovanoch 1 : 2 a remizovali v Igrame počas letného sústredenia na Senci
1 : 1. Následne sme ešte v kombinovanej zostave
s perspektívnymi dorastencami porazili Ivanovce
doma 6 : 4.
Obavy zo skorého začiatku sezóny 6. augusta
boli neopodstatnené, horúčavy už neboli tak
nepríjemné ako v júni a júli a aj dovolenky už
mala väčšina hráčov za sebou. Nastupovali sme
síce bez dlhodobo zranených opôr Andreja Lacha
a Dominika Medveďa, no ostatní hráči ich dokázali
prístupom k hre zastúpiť dostatočne dobre na to,
aby sme začali súťaž úspešne. V útoku nastupoval
popri Filipovi Tížikovi pravidelne Martin Melicher
a v zálohe sa dobre zapracoval do zostavy hráč
z dorastu Michal Beňo. Pozitívne myslenie si mužstvo z prípravy a jarnej časti prenieslo do prvého

zápasu, keď sme po krásnych góloch porazili
ambiciózny Pobedim 5 : 0! Prvý zápas vonku u tradičného súpera na Polianke začal síce premeneným
pokutovým kopom domácich, no naša hra sa v ďalšom priebehu zlepšila a zaslúžene sme vyhrali 4 : 1.
Domáca výhra s Dolným Sŕním bola tiež cenná,
súper bránil a bojoval a zápas nebol jednoduchý,
hoci navnadení diváci očakávali vyšší gólový rozdiel
ako výsledok 2 : 0. Tri výhry v úvode znamenali pre
Krajné priebežné prvé miesto.
Ďalšie derby nasledovalo v Kostolnom, posilnený
B-tím Starej Turej mal prevahu, v búrkovom počasí
sme ale dlho vedenie držali my. Záver zápasu
priniesol rozporuplný zvrat na 2 : 1 a pocit krivdy
v našom tíme, ktorý navyše umocnila búrlivá atmosféra, pretože nás prišla podporiť početná skupina
fanúšikov. Tento zápas ale posilnil naše mužstvo
a ďalších 6 zápasov sme opäť neprehrali. Doma
sme postupne ešte porazili Trenčianske Bohuslavice
2 : 0, Vrbovce 3 : 0, Zemianske Podhradie 3 : 0
a Potvorice 4 : 1. Celú jeseň sme si držali doma
čisté konto, jediný inkasovaný gól prišiel až
s Potvoricami, nebol ale podstatný, keďže to bolo
jasné víťazstvo proti kvalitnému súperovi po výbornom výkone. Doma teda jeseň znamenala plný
zisk 18 bodov po 6 výhrach so skóre 19 : 1! Naša
domáca neporaziteľnosť sa tak po minulej sezóne
bez prehry datuje rekordne už od 3. apríla 2016.
Zápasy vonku sú vždy náročnejšie, navyše sme
ich odohrali s tímami z prvej polovice tabuľky. Preto
sú cenné remízy z Hrádku 1 : 1, no najmä 0 : 0
z rozbehnutej Hornej Stredy, ktorej momentálne
výbornú ofenzívu plnú legionárov sa nám podarilo
zastaviť dokonca na ich pôde, keď ťahali sériu 6
výhier s priemerom 6 strelených gólov v každom
zápase. Tu sa potvrdila kvalita našej defenzívy
a brankára. Kuriozitou zápasu bolo, že kvôli nepriazni počasia sa hral na dva razy a dohrával sa
o viac ako mesiac po odohratí úvodných 33 minút.
Najväčší rozruch ale spôsobila výhra 3 : 1 na pôde
ašpiranta na postup v Brezovej, čo bol v danom
čase súboj 2. a 3. tímu ligy. Domácich sme zaskočili dobrým pohybom a efektivitou, víťazstvo bolo
nečakané, no o to cennejšie. V závere jesene prišli
aj prehry, u lídra v Novej Vsi 3 : 0 aj v Kálnici 2 : 1,
naša hra nebola najmä smerom dopredu dobrá,
ovplyvnila ju však aj absencia oboch zranených
útočníkov. Z tohto pohľadu je ale pozitívom návrat
kapitána Dominika Medveďa do zostavy a zdá sa, že
jeho vážnejšie zranenie sa už doliečilo. Kapitánsku
pásku prevzal v dobe jeho zranenia Vladimír
Baranovič, ktorý sa snažil tím povzbudiť a správne
v potrebných chvíľach potiahnuť výkonmi aj rozumným slovom v šatni alebo na ihrisku.
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Dobrý kolektív, pozitívny prístup a postupné
udomácnenie sa v prvej polovici tabuľky v nadväznosti na kvalitné výkony a 5. miesto z tohtoročnej
jari, to boli naše ciele pred touto sezónou. Počas
jesene sa nám ich podarilo naplniť, Krajné je
z futbalového pohľadu opäť tam, kde patrí, medzi
kvalitnými tímami myjavského a novomestského
okresu. Sme na 3. mieste tabuľky so skóre 29 : 11,
s najlepšou obranou a s 8 plusovými bodmi za 2
výhry a 2 remízy vonku. Pred nami sú iba líder
Nová Ves a o skóre Stará Turá B, no predstihli
sme v priebežnej tabuľke obce (a jedno mesto),
ktoré majú silnú futbalovú tradíciu a hrávali vyššie
ligy – Brezovú, Hornú Stredu, Kálnicu, Hrádok,
Trenčianske Bohuslavice či Pobedim. Z uvedených
klubov vyplýva kvalita, ktorú naša súťaž má a súčasná pozícia je pre klub a mužstvo záväzkom poctivo
trénovať a pripraviť sa na jarnú časť. Tá sľubuje
lákavé súboje, najmä doma proti favoritom ligy,
preto verím, že naši fanúšikovia zostanú mužstvu
verní a stretneme sa všetci na prvom jarnom zápase
v derby s Poliankou 25. marca 2018.

DORAST

Dorast je v posledných rokoch veľmi špecifická
kategória. Mnoho klubov v okolí už rezignovalo
a buď odhlásilo svoj dorast zo súťaže, alebo si
napriek dostatočnému počtu končiacich žiakov
netrúflo tím v tomto veku založiť. Dôvodom sú
často problémy s hráčmi v pubertálnom veku, ktorí
hľadajú iné záujmy alebo nemajú správny prístup
k tímovým a hráčskym povinnostiam. Náš klub
dlhoročne s týmto problémom úspešne zápolí a to
sa potvrdilo aj uplynulú jeseň. S dôverou v našich
dorastencov a ich futbalové kvality sme ich prihlásili
do vyššej 5. ligy, kde sa uvoľnilo miesto po ďalšom
odhlásenom tíme. Hoci ako malá obec tiež nemáme veľa hráčov v tejto kategórii, rozhodol sa tak náš
klub najmä pre výrazne klesajúcu kvalitu 6. ligy.
Kostru nášho dorastu tvoria domáci hráči
z Krajného, kapitán Branislav Melicher, záložník
hrajúci zápasy už aj za mužov Matúš Puškár

a s 13 gólmi najlepší strelec Matej Batka, ďalej
Hrachovišťania Michal Urban, Andrej Homola
a brankár Lukáš Augustín, hráči s koreňmi
v Krajnom Miroslav Kleščinský z Myjavy a Martin
Drobný zo Serede, hosťujúci Michal Hazucha
z Košarísk, či hráči na striedavom štarte Šimon
Kolník a Andrej Púchly. Snaživý je aj ďalší hráč
z Krajného Peter Malý s príkladným prístupom
k tréningom, ďalší hráči sa postupne do tímu
zapájajú.
Či postup bolo správne rozhodnutie, to sa ukáže
časom, zatiaľ ale môžeme hodnotiť jeseň vo vyššej
lige veľmi pozitívne. Žreb nám prisúdil hrať prvé
dva zápasy doma, čo našim mládežníkom pomohlo.
Nebáli sa kvalitných tímov, zabojovali a zvíťazili
v oboch týchto stretnutiach 2 : 0, s Ladcami
i Košecou. Pridali výborné výsledky vonku, výhry 2 : 0 v Klátovej Novej Vsi, 2 : 1 v Drietome,
2 : 0 v Bošáci, 6 : 2 v Prečíne, remizovali 3 : 3
v Častkovciach a v celej polsezóne prehrali vonku
iba raz, aj to po nie zlom výkone v Považskej
Bystrici na umelej tráve 2 : 1 s dedinkou Udiča.
Doma sme ešte odohrali zaujímavé zápasy: remízy
3 : 3 s Hornou Súčou, 2 : 2 s Turou Lúkou, prehra
1 : 3 s Hornou Porubou a výhry v najlepších zápasoch jesene v derby so Starou Turou 3 : 1 a s ambicióznou Domanižou 2 : 1.
Po jeseni patrí mužstvu trénera Mareka Puškára
a vedúceho Branislava Melichera v tabuľke 14 tímov
pekné 5. miesto s 27 bodmi a so skóre 31 : 18 za 8
výhier, 3 remízy a iba 2 prehry. V tzv. tabuľke pravdy získalo Krajné 6 plusových bodov. Z výsledkov
je vidieť, že zápasy boli vyrovnané, remizovali sme
napríklad s prvým aj posledným tímom tabuľky,
preto sú pre náš dorast tou najvhodnejšou možnosťou futbalovo rásť a odohrať súboje, ktoré chlapcov
donútia podať čo najlepšie výkony a umožnia im
zlepšovať sa. Veríme, že sa ešte o niečo zlepší aj ich
prístup k tréningom, aby mohli na jar opäť konkurovať aj najlepším tímom v lige.
Andrej Škodáček,
tréner mužstva dospelých

OZNAM PRE UŽÍVATEĽOV POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY
Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali ju
vyčlenenú cez pozemkový úrad, resp. pozemkový
odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím
a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do

28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný
odbor príslušného okresného úradu o vydanie
nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci
odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť
podľa zákona č. 504/2003 Z. z. Nepodaním
žiadosti do daného termínu užívanie náhradného
pozemku zaniká.

VÁŽENÍ OBČANIA!
Želám všetkým obyvateľom
našej i okolitých obcí pokojné prežitie vianočných dní
v prítomnosti svojich rodín
a priateľov, pohodu a radosť
v teple Vašich domovov. Tiež pevné
zdravie a pokoj v roku 2018.

Zároveň ďakujem zamestnancom školy za
obrovskú prácu vykonanú v končiacom sa
roku, našim podporovateľom, pomocníkom,
priaznivcom, kamarátom za pomoc, priazeň,
komunikáciu.
Ďakujem.
Milan Medveď

USKUTOČNILO SA
Obec Krajné zorganizovala nasledujúce akcie:
• dňa 14. októbra 2017 Hodová zábava
v Požiarnej zbrojnici v Krajnom v spolupráci
s DHZ Krajné
• dňa 14. októbra 2017 Burzu detského oblečenia v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
v spolupráci so sociálnou komisiou v Krajnom
• dňa 28. októbra 2017 Pamiatka zosnulých
v Dome smútku v Krajnom v spolupráci
s ECAV Krajné
• dňa 28. októbra 2017 Lampiónový pochod
obcou Krajné a vypúšťanie lampiónov šťastia
na Obecnom športovom areáli v Krajnom
• dňa 5. decembra 2017 Mikuláš, čert a anjel
a Anjelské divadlo pred Požiarnou zbrojnicou
v Krajnom

• dňa 16. decembra 2017 Vianočné trhy pred
Požiarnou zbrojnicou v Krajnom

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Tomáš Pardavý – Ing. Lenka Vojtková
Ján Parči – Markéta Tarinová

ROZLÚČILI SME SA
Štefan Malý
Zuzana Otrubčáková
Anna Ochodnícka

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2018 bude 28. februára
2018, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 1/2018 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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