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OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Vážení spoluobčania!
Život je cesta s míľnikmi radosti
často pokropená kvapkami bolesti.
Život je láska človeka k človeku,
nič nemôže zničiť jej silu odvekú.
Život je teplá dlaň a láskavé slovo,
záblesk vďaky v očiach za všetko, čo bolo.
Keď slová chýbajú a prevyšuje cit,
vtedy je ťažko báseň vytvoriť.
Odkvitla jar, prešlo leto i jeseň,
neprestáva znieť však láskou vrúcna pieseň.
Pani jeseň už drží
v rukách farebný štetec
a na prírode zanecháva
stopy svojej vlády. Tam
zlatistú či purpurovú,
teplú hnedú či odtiene
zelenej. Symbolizuje život
človeka. Jeho životné
skúsenosti, múdrosť, lásku, energiu, všetok svoj
voľný čas. Toto všetko ste
odovzdávali počas svojho
celého života svojim
blízkym a spoločnosti, až
prišiel čas, kedy ste pocítili únavu a uvedomili si,
že i vy by ste už častokrát
potrebovali niekoho, kto
by Vám stratenú energiu
dodával a staral sa o Vás.

Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli aj
radosti a boli aj smútky.
Jeseň života si každoročne pripomíname
v októbri ako Mesiac úcty k starším. Kvapka
času je ako vzácny drahokam na ľudskej dlani.
Na Vašich dlaniach sa jagajú tisíce drahokamov. Ony osvecujú Vaše tváre, na ktoré práca
vryla svoje znamenie.
Chceme Vám zaželať z úprimného srdca len
to najlepšie – hlavne veľa zdravia. Do ďalších
rokov Vám želáme v mene zboru pre občianske
záležitosti, v mene poslancov obecného zastupiteľstva a v mene celej obce Krajné, pekných
chvíľ života prežitých
v láske, úcte vašich
blízkych, prajeme Vám
slnečnú a pokojnú jeseň
života. Nepozerajte do
zrkadla, či Vám pribudla
vráska, nepozerajte
na to, ako roky bežia.
Žite spokojne a šťastne
dlhé roky v kruhu svojich
najbližších a tešte sa
pohľadom na svoje deti,
vnúčatá a pravnúčatá.

Ing. Peter Kubis,
starosta obce Krajné
a zamestnanci
Obecného úradu
v Krajnom

Peter Kaminský
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OBEC KRAJNÉ VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
NA VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom
v zmysle §18a ods. 2 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 80/2016
zo dňa 22. 9. 2016 vyhlásilo
voľby hlavného kontrolóra obce
Krajné na deň 8. decembra
2016. Poslanci OZ sa s uchádzačmi na funkciu kontrolóra obce, ktorí
podali prihlášku a spĺňajú podmienky podľa
vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra obce Krajné
stretnú dňa 28. 11. 2016 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krajnom.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu
s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke
s názvom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 21. 11. 2016 do 12.00 hod.
Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia
kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Krajné, 916 16 Krajné 52

•
•
•
•
•

1. Náležitosti prihlášky:
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, e- mail, telefón,
profesijný životopis,
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas kandidáta so zverejnením
osobných údajov podľa §7 ods.1 a 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva

v Krajnom. Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto
súhlas poskytol, komu sa tento
súhlas dáva, na aký účel, dobu
platnosti súhlasu a podmienky
jeho odvolania. Súhlas daný
v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto
súhlas dáva neplatný,
• písomné prehlásenie o súhlase
s kandidatúrou.
2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu
hlavného kontrolóra je:
• ukončené minimálne úplné stredoškolské
vzdelanie
• znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových
organizácií
• komunikatívnosť
• užívateľské ovládanie počítača
Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý
splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bude
mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva
v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra Obce
Krajné“ v časovom rozsahu max. 5 min. Výkon
funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho
funkčné obdobie sa začína dňom 01. 01. 2017,
ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
Pracovný pomer bude uzavretý na 0,25 úväzku
pracovného času.
Ing. Peter Kubis
starosta obce

DRUŽOBNÁ NÁVŠTEVA…
TU BRATIA VŽDY SA STRETAŤ BUDÚ,
TU VERNOSŤ PRISAHAŤ SI BUDÚ…
Stretávanie sa Čechov a Slovákov na Veľkej
Javorine, majestátnej dominante Bielych Karpát,
má svoje korene už v 19. storočí. Na spoločných
výletoch sa tu schádzali slovenskí a českí študenti,
učitelia, kňazi, umelci i obyčajní ľudia. Stretnutie
symbolizuje vyše 150-ročnú myšlienku, že
aj napriek súčasným i budúcim premenám

Európy si prostí ľudia na moravsko-slovenskom pomedzí zostanú rovnako blízki...
Aj napriek rozdeleniu republiky platí táto
myšlienka dodnes. Príkladom je rozvíjajúca sa
družba obce Krajné a M. Č. Brno – Chrlice, ktorá
nepretržite už jestvuje 11 rokov. Stretnutia sa
rozvíjajú vo viacerých smeroch, stretávajú sa členovia JDS Krajné a Hrachovište s klubom dôchodcov
Chrlíc, obojstranne sa každoročne stretávajú hasiči
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i futbalisti, ja sa však chcem venovať výhradne
priateľským návštevám dôchodcov, ktoré prebiehajú
systémom tohto roku u nás, nabudúce u Vás.
Tak sa stalo aj 17. 9. 2016 kedy sme sa vypravili na návštevu do Chrlíc. Počiatočné obavy z nepriaznivého počasia sa postupne rozplynuli i keď
malá rosa predsa len spadla, ale nás sa to nedotklo.
Cesta, ktorá trvala skoro dve hodiny ubehla bez
komplikácií vďaka profesionalite vodiča.
Po príjazde na miesto sme boli veľmi milo a bratsky privítaní, po občerstvení sme už mali naplánovaný program, ktorý sa skladal z návštevy historickej kováčskej dielne v Těšanoch s pozoruhodným
výkladom, ako našim sprievodcom, tak i na mieste
pri prehliadke celého komplexu. Pozoruhodnosťou
je i zmienka o tom, že v kováčskej dielni žila a bola
manželkou kováča žena menom Maryša, ktorá podľa ústneho pravdivého podania, mala byť predlohou
k napísaniu drámy hry bratov Mrštíkov. Autori pri
vzniku hry vychádzali zo životných osudov Marie
Horákové z Těšan, ktorá sa ako dvadsať ročná
vydala za Felixa Turka, o pätnásť rokov staršieho
vdovca s tromi deťmi. V skutočnosti ho však neotrávila, ale naopak s ním prežila 39 rokov spoločného
života a vychovali tri ďalšie deti (spoločne sa im
narodilo 7 detí, z nich 4 zomreli v detskom veku).
Je pochovaná v Těšanoch so svojim manželom
v spoločnom hrobe, na ktorom je nápis:
„Napsáno drama, prožito větší…“
Po spoločnom fotografovaní sme sa presunuli
do Tuřan a prezreli sme si kostol Tuřanské Matky
Boží, ktorý sa nachádza na mariánskom pútnickom
mieste. Zo slov sprievodcu, ktorý nás sprevádzal
po týchto kultúrnych pamiatkach sme sa dozvedeli,

okrem iného, že Slovanskí apoštoli svätý Cyril
a Metod priniesli podľa povesti sošku Matky Božej
na Moravu. Keď nastal rozvrat Veľkej Moravy, tak
ju zbožný ľud skryl v lese. Tam ju okolo roku 1050
našiel chrlický roľník Horák v tŕní. Na mieste, kde
bola soška podľa legendy najdená, stojí teraz kaplnka a v nej nápis:
Zde tuřanským k radosti,
nalezla se matka milosti.
1050
Po obede sme sa vrátili do priestorov spoločenskej miestnosti Chrlického zámku. Zámok je na
námestí, ktorého súčasťou je aj radnica, kde sme
pokračovali v besede. Chrlickí členovia pre nás pripravili vystúpenie príchodu Karla IV s jeho dvorom
v dobových kostýmoch pri príležitosti 700. výročia
narodenia tohto významného dejateľa Kráľovstva
českého ako „obzvlášť vznešeného článku Ríše
rímskej“.
Kedže sa tohto zájazdu zúčastnili všetci členovia
súboru Hrachovienka, predstavili sme sa s programom poézie a piesní, ktoré sme si pripravili k tejto
príležitosti. Samostane vystúpil i pán Karol Kolník
so svojim veršovaným repertoárom.
Čas pri rozhovoroch, speve a rôznom veselí
neúprosne ubiehal a než sme sa nazdali bolo treba
pomýšľať na cestu späť. Milé bolo privítanie, o to
bolo smutnejšie odchádzanie, ale ako sa vraví -je
čas zídenia, ale aj rozídenia. Z Chrlíc sme vyrazili
pred 19 hodinou a cesta ubiehala za veselého
rozprávania a než sme sa spamätali boli sme doma
pred 21 hodinou, mierne unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami.
text: Karel Nedbálek
foto: Ľubo Urbančík
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HASIČSKÁ AKTIVITA...
Po dôkladnej príprave hasiči uskutočnili
9. 7. 2016 III ročník memoriálu Jána Dlhého.
Pri slávnostnom nástupe privítal predseda zboru Bc. Macúch Pavol zástupcov rodiny Janka
Dlhého, priateľov hasičov z družobnej obce
Brna-Chrlíc, ako aj ostatné súťažiace družstvá
hasičov Matejovca,Babulicovho Vrchu, Starej Turej
a Hrachovišťa a samozrejme Krajného tak tiež predsedu OV DPO N M/V Bc. Jozefa Smolinského.
Tento tretí ročník sa konal v dobe nedožitých
85. narodenín Janka Dlhého, ktorý zastával jasné
stanovisko k hasičine, ktoré je... „Byť dobrovoľným hasičom nie je povolanie, ale životné
poslanie. Človeka hasičská práca musí baviť,
pretože dobrovoľný hasič pracuje zadarmo
a venuje tomu veľa času na úkor seba a svojej rodiny.“
Výbor hasičského zboru spoločne s obecným
zastupiteľstvom a starostom sa snažia o aktívnu
činnosť hasičského zboru, ale najmä o jeho pripravenosť pre pomoc občanom našej obce, ale
aj priľahlých obcí pri záchrane ľudských životov
a majetku občanov.
Toto by mal byť ten správny význam obecných a dobrovoľných hasičských zborov. So
želaním pevného zdravia, veľa sily, vytrvalosti,
odhodlanosti a pochopenia rodinných príslušníkov pri plnení týchto krásnych a humánnych
poslaní bol pri tejto príležitosti prečítaný rozkaz
č. 1/16 o povyšovaní a oceňovaní aktívnych
členov zboru.
Ďalšou akciou, na ktorej sa podieľali aj hasiči
bolo vydarené podujatie usporiadané obcou pod
názvom „Hra(v)né leto v Krajnom“ s podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja.

27. 8. 2016 sme sa na pozvanie DHZ Babulicov
Vrch, zúčastnili na oslave 60. výročia založenia ich
zboru, pri tejto príležitosti sme im odovzdali pamätný
list a upomienkový dar od nášho zboru za prítomnosti starostu Ing. Petra Kubisa, predseda OV DPO
Myjava Bc. Macúch odovzdal pamätný list, ktorý im
okresný výbor udelil. Oslava bola spojená s taktickým
cvičením, na ktorom sa zúčastnili prizvané zbory
Hrašné, Matejovec, Krajné a domáci hasiči. Súčasťou
oslavy bolo aj povyšovanie a oceňovanie členov zboru. Predseda zboru Ing. Michálek Vladimír v krátkosti
oboznámil všetkých prítomných s históriou zboru od
jej založenia po dnešok, kuriózna bola poznámka
o počte členov v zbore, uviedol, že obec číta 100
obyvateľov a počet členov DHZ je 68.
Naši mladí hasiči účinkovali na memoriáli Jána
Dlhého a v septembri ich čaká ešte jesenné kolo
súťaže hry „Plameň“. Bude to pre nich pokračovanie po čase prázdnin v práci hasičského športu.
text: Karel Nedbálek,
foto: Pavol Moravec
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SÚČINNOSTNÉ TAKTICKÉ CVIČENIE DHZ
OKRESU MYJAVA

V sobotu 10. 9. 2016 bolo v obci Vrbovce vykonané Súčinnostné taktické cvičenie dobrovoľných
hasičských zborov okresu Myjava.
Ako tému cvičenia stanovil OVDPO Myjava
diaľkovú dopravu vody. Cvičenie bolo pod taktovkou domáceho DHZO, ktorý pripravil terén a trasu
na hasenie požiaru lesného porastu nad priestorom
bývalého PD Vrbovce. Ako zdroj čerpania vody
bola určená miestna priehrada.
Cvičenia sa zúčastnili skoro všetky dobrovoľné
zbory okresu Myjava a to:
DHZ Vrbovce, DHZ Vrbovce Šance,
DHZ Vankovia, DHZ Turá Lúka, DHZ Jablonka,
DHZ Rudník, DHZ Matejovec , DHZ Babulicov

Vrch, DHZ Brezová pod Bradlom, DHZ Krajné,
DHZ Poriadie, DHZ Belanský, DHZ Hrašné.
O 14:50 bol poplach vyhlásený sirénou v obci
Vrbovce a o 15:00 hod. pre ostatné zúčastnené
DHZ. Na mieste stretnutia, ktoré bolo pred areálom bývalého PD, boli kontrolované časy príjazdu
jednotlivých zborov, aby bolo možné v prípade
reálneho zásahu overiť možnosti dojazdov techniky
z jednotlivých častí okresu.
Po privítaní zúčastnených družstiev zástupcom
starostu obce Mgr. Dušanom Eliášom, úvodnom
slove predsedu OVDPO Bc. Pavla Macúcha
a prednostky OÚ Myjava JUDr. Vrkočovej,
vykonal veliteľ zásahu Ing. Ján Sládeček s okrskovým inštruktorom p. Pavlom Majtánom a okresným
veliteľom p. Dušanom Michaličkom poučenie
družstiev a dal pokyn na začatie akcie.
Umiestnenie družstiev na stanovištia prebehlo
bez problémov vďaka skúsenostiam družstiev
a príprave terénu.
Celkový čas dopravy vody od nasatia po
prívod do zásahového vozidla trvala celkovo
16 min., vrátane prípravy družstiev.
Vyhodnotenie cvičenia bolo vykonané na
miestnom futbalovom ihrisku, kde bolo pripravené
i občerstvenie, ktoré pripravil domáci zbor.
Za OV DPO Myjava: Karel Nedbálek
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HRA(V)NÉ LETO V KRAJNOM
V dňoch 19.8 a 20.8.2016 sa uskutočnila
akcia Hra(v)né leto v Krajnom s podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Privítali sme

vzácnu návštevu, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja p. Jaroslava Bašku, ktorý pozdravil
všetkých prítomných, pozrel si vystavenú techniku,

porozprával sa s občanmi a od našich poľnohospodárov prevzal krásny dožinkový veniec.
Sobota sa začala o 10,00 hod., keď si naši najmenší pozreli bábkové divadielko pod názvom „Kráľ
drozdia brada“, potom nasledovali rôzne zábavné
hry a popoludní futbal detí s rodičmi, nosenie na
koňoch, prezentovali sa krajňanské čipkárky a kto
sa chcel niečo dozvedieť o mede, porozprával sa
s členmi včelárskeho zväzu v Krajnom. Druhým

futbalovým zápasom dňa bol zápas medzi mužstvami Krajného a Matejovca. V priebehu soboty bola
vystavená starodávna i súčasná poľnohospodárska
technika.
Počas dvoch večerov sa uskutočnilo premietanie
v letnom kine - v piatok film „Škatuliaci“ pre deti
a v sobotu na záver podujatia film „Padesátka“.
Všetkým ďakujeme za účasť a tešíme sa možno
zasa o rok.
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ŠTÁTNA ĽUDOVÁ ŠKOLA V KRAJNOM, 2. ČASŤ
V prvom čísle našich novín som pripomenul 85.
výročie založenia Štátnej ľudovej školy v Krajnom.
Pôvodne som pripravoval prepis a spracovanie
kroniky školy k 80. výročiu založenia školy, písanej
riaditeľom, Martinom Petruchom.
Autor kroniky podáva obraz dedinskej školy
od prvého dňa 1. septembra 1930, až do konca
januára 1951. Náhla smrť vo veku 53 rokov preťala
jeho cestu v pedagogickej a osvetovej práci. Z postu
riaditeľa musel odísť na dobu, keď došlo k reorganizácii škôl v období Slovenského štátu.
Výnosom MŠaNO čís. 82.508/42 zo dňa 11.
septembra 1942 zriadená bola piata postup.
trieda. Učitelia bývalej Štát. ľud. školy v Krajnom
boli všetci preložení na pretvorenú Ev. a. v. ľud.
školu. Inventár Štát. ľud. školy prevzal 11. septembra 1942 Ján Majtás, z ktorého mnohé veci
zmizly a tak bola aj úmyseľne poškodená kronika
Štát. ľud. školy, z ktorej ostalo len niekoľko
listov. *1
Kroniku dokončil nový riaditeľ Alfonz Šulo,
končí 31. augusta 1952, kedy po reorganizácii
školského systému vznikla v dedine len jedna škola,
Osemročná stredná škola v Krajnom. Do funkcie
riaditeľa bol menovaný Samuel Matyáš, ktorý od
založenia Štátnej meštianskej školy v Krajnom roku
1935 bol jej riaditeľom do konca školského roku
1965. V miestnych častiach obce Krajné pôsobili
aj málotriedky, ktorých činnosť v kronike nie je
zaznamenaná.

Kronika Osemročnej strednej školy v Krajnom
od roku 1959 Základnej deväťročnej školy, je
pokračovaním v tomto jednom zväzku v období od
1. septembra 1952 do 30. júna 1967.
Kroniku si môžete pozrieť na stránke obce
Krajné, v časti História. V inej grafickej úprave
som ju prihlásil do celoštátnej súťaže Slovenská
kronika 2016, organizovanej Národným osvetovým
centrom.
Ivan Gálik

Miesto posledného spočinutia manželov
Petruchových na krajnianskom cintoríne.
Štátna ľľudová
škola
*1 M. Petrucha:
h Š
d
k l v Krajnom
str. 45

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Človek v rokoch je ako rozložitý strom,
ktorý rástol, rozvíjal sa, miazgou napájal stromy
i drobné vtáctvo sa zahniezdilo v ňom.
Prežil jar, bujnel do krásy,
letná dúha ho mámila rosou
a jeseň mu sfarbila vlasy.
Všetko sa v kolobehu života tratí,
mladosť sa len v ďalšom pokolení vráti.
Plody lásky a práce na nedeľnom stole zažiaria,
keď životné námahy sa v zdraví a práci odmenia.
Preto nech október, Mesiac úcty k starším,
vždy ostane len mesiacom vašim.
Nech sa vám viacej krivda nedeje,
nech zmiznú všetky žiale
a vyplnia sa nádeje.

Zo stromov padá farebné lístie,
prišla k nám jeseň, to je isté.
Vietor fúka spoza mrakov,
deti si púšťajú drakov.
Po jeseni príde zima
a na to je už báseň iná...

Opísala Vlasta Fidrichová
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DOBRÝ DEŇ, MILÍ ČITATELIA!
Po príjemnom letnom leňošení sa Vám opäť
hlásime s aktualitami z našej triedy. Minulý rok
sme sa učili, ako sa stať žiakmi v prvej triede.
Nebolo to veru ani trochu ľahké! To môžeme
všetci potvrdiť. Pani učiteľky nás učili, ako si
vytvárať priateľstvá, riešiť problémy, pokojne
sedieť, počúvať i zodpovedne pracovať na

A čo nás čaká v druhej triede? Niečo nám už
naša pani učiteľka prezradila. Povedala nám, že
získame veľa nových vedomostí, zapojíme sa do
súťaží, objavíme nové miesta na výletoch, exkurziách, statočnosť a odvahu si precvičíme v letnej
škole v prírode.
A to nie je všetko! No nemožno na úvod

vyučovaní. Ale dnes sa môžeme pochváliť, že
sme už veľkí DRUHÁCI. V laviciach nás sedí 19
a patrí k nám i Matyáško, ktorý navštevuje školu
v Slovinsku. V druhej triede naše zážitky vypočuje a starosti pomôže vyriešiť triedna p. uč.
Vydarená.

odhaliť veľa. Musíme sa predsa aj na niečo
tešiť. Ak budete počas tohto školského roku
čítať DRUHÁCKE AKTUALITY na internetovej
stránke našej školy, dozviete sa určite viac.
Druháci
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NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA

V piatok 9. septembra 2016 sme sa prebudili
do slnečného rána a všetci žiaci primárneho
vzdelávania mohli navštíviť dopravné ihrisko vo
Vrbovom. Prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci sa ocitli
na ozajstnom dopravnom ihrisku, kde bolo veľa
značiek, semaforov, ale aj lákavé motokáry a bicykle. Spoznávať dopravné značky, riešiť jednoduché
dopravné situácie, s ktorými sa stretávame ako
chodci a cyklisti pre mnohých žiakov nebolo ľahké.
Niektorí boli šikovní a vedomosti získané v škole
vedeli veľmi dobre preniesť do praktických situácií.

Patrí im pochvala. Naši najmenší prváci boli na dopravnom ihrisku po prvýkrát. Rozprávali si s pánom
inštruktorom o tom, na čo slúži bezpečnostný pás,
sedačka a na záver si zahrali pexeso s dopravnými
značkami .
Pekný deň na dopravnom ihrisku sa skončil,
verím, že žiaci si odniesli nielen teoretické vedomosti, ale získali aj praktické skúsenosti, ktoré budú
uplatňovať v bežnom živote.
Ľubica Karliková
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ÚRYVKY Z CESTOPISU OBCHODNÍKA
SO ZDRAVOTNÍCKOU TECHNIKOU
Svoje rozprávanie začnem snáď tým, že ako
malý chlapec som zbieral známky. V Krajnom
kolovali medzi chlapcami známky USA, Kanady,
Francúzska a Argentíny. Týchto bolo veľa, lebo
takmer v každej rodine niekto išiel za prácou do cudziny. Zaujímavé bolo, že v Krajnom boli i známky
Alžírsko (Matyášovci) a Republika Mali. Teta Dlhá,
ktorá mi tie známky dala, povedala, že ich rodina
p. Macúch je veľvyslancom v Mali. Ako všetci
chlapci v tom čase som i ja prežil prakticky celé detstvo v borinách na Chríbe, hlavne v Borine Včelín.
Keď som vnukom rozprával príbehy pri pasení
kráv – hry na vojakov a kopanie bunkrov, robenie
krištaliek – naťahovanie antén po stromoch, aby
sme mohli počuť rozprávky, naťahovanie telefónov
po lese. Vnuk Michal mi povedal, že dedko, ty si
mal krásne detstvo. Skutočne mal pravdu. Raz si
pamätám, že som sedel na Chríbe a pozeral sa dolu
do dediny, odkiaľ je nádherný pohľad na dedinu
s vyčnievajúci kostolíkmi a rozmýšľal som, ako sa
môže niekto z takej malej a krásnej dediny stať
veľvyslancom v Afrike. Nešlo mi to do hlavy.
V tom čase som netušil, že i ja raz budem
pracovať na veľvyslanectve.
I napriek tomu, že som nikdy nestihol
napísať domácu úlohu doma, ale vždy
som ju písal pred hodinou v škole, školské
vysvedčenia som mal dobré i s vyznamenaním. Je zaujímavé, že 4 tisícovom podniku
Chirana – Prema sa presadili traja krajnanci
ako vedúci konštruktéri. Ja ako vedúci
konštruktér dentálnej techniky, Ing. Ján
Kolník ako vedúci konštruktér
dýchacej a narkotizačnej techniky a Ing. Ján Tomka ako
vedúci konštruktér dentálneho náradia. Funkcia
konštruktéra v podniku
je veľmi dôležitá a zodpovedná. Od konštruktéra závisí predajnosť
a prosperita podniku.
Tento úspech vidím
v tom, že sme boli
remeselne zdatní,
vyučení remeslu
a vysokoškolsky vzdelaní.
Úspešne sme

nadviazali na nemecko-českú školu v strojárstve,
ktorá mala tieto prvky. Po roku 1969 sa postupne
nahradili českí vedúci v technickom úseku. Keď som
prišiel do konštrukcie zdravotníckej techniky boli od
technického riaditeľa cez vedúceho konštruktérov
jednotlivých oborov až po vedúceho prototypovej dielne Česi. Chodil som postupne preberať
výrobu zubných súprav z Prahy. Bolo to politické
rozhodnutie. Pražáci sa veľmi ťažko vzdávali tejto
lukratívnej výroby. Paralelne sa musel riešiť i vývoj
a inovácia nových modelov: od designu, technické
parametre až po testovanie doma a v zahraničí.
Postupne sa musela vybudovať delegátska sieť
v Moskve, Berlíne a v ďalších 15 štátoch.
Po úspešnej kariére konštruktéra v Chirane,
kde som bol i autorom niekoľkých patentov a moje
výrobky sa úspešne exportovali do sveta, bol som
vyslaný federálnym ministrom zahraničného obchodu v Prahe na 5 ročnú stáž na obchodné zastúpenie Československého veľvyslanectva v Moskve.
Služobný pas s diplomatickou imunitou mi
umožnil i počas socializmu, keď cestovanie
a víza bol problém, precestovať vyše 50
krajín. Republiky bývalého sovietskeho zväzu
a hlavne Sibír som precestoval veľa krát. Pre
československých výrobcov zdravotníckej
techniky som organizoval obchod, plán
vedecko – technickej spolupráce a organizovanie servisu. Záručný i pozáručný
servis zabezpečovala na tak obrovskom
teritóriu zmluva sovietskej organizácie. My sme ich len školili
a kontrolovali.
V tom čase Chirana Export
zabezpečovala výstavbu niekoľkých nemocníc a polikliník
pri obrovských sovietskych
závodoch. Spomeniem
jeden prípad: inšpekčnú
cestu do Kislovodska na
Kaukaze, kde sme vybavovali sanatórium.
Bola to obrovská
6 poschodová
monolitná
stavba, odolná
proti zemetraseniu. Keď
sme sa objavili
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na stavbe, vznikla tam panika. Robotníci varovali
ostatných, že pozor Hitler ide. To vieš, mám to
s nimi ťažké. Dal som im 2 krát vyrúbať obkladačky
v operačných sálach. Boli uložené akoby to robili 5
ročné deti. I také problémy sme riešili. Tu som sa
priotrávil jedlom, asi som chytil nejaký kaukazský
bacil. Týždeň som sa liečil Becherovkou.
Keďže som v podstate dobrodruh a veľký milovník mora a Sovietsky zväz mal okolo veľa morí, plánoval som školenie sov. servis – technikou vždy pri
mori, napr. Jalta na Kryme, v Soči, Baku, Tellin,
Riga, Sankt Peterburg, Nachodka, Murmansk
a Bajkal. Bolo to príťažlivé i pre sovietskych technikov. A tak sa Chirana stala veľmi obľúbená, lebo
servisák radí lekárovi, čo si má kúpiť. Ja som si
popritom plnil svoje detské – morské sny.
Pre mňa bola výhoda, že som bol vyučený a bývalý konštruktér, operatívne som riešil problémy.
Kladne hodnotili moju činnosť i českí výrobcovia
zdravotníckej techniky. Socialistické plánovanie
malo veľa výhod. Napr. kontrakt na zubné súpravy
sme podpisovali 2 krát do roka, cca po 1000
kusov. Teraz, keď podpíšem kontrakt na 10 kusov,
tak som šťastný. Zlé smerovanie Slovenska som
pochopil začiatkom 90. rokov za Mečiarizmu, keď
som letel na Sibír. Na letisku v oddelení Inturistu

pre cudzincov som bol jediný Slovák. Samý Nemec,
Francúz a Američan. Predtým bývala tretina sály
z Československa. Preto sa u nás zrušili konštrukcie,
vývoj, design a vlastné výrobky. Naši slávni politici
zariadili, že Slováci len sústružia, frézujú a montujú
cudzie výrobky. Obchod a zisk z predaja finálnych
výrobkov sa vytvára v cudzine. Nastala vláda právnikov, sudcov a zlodejov. Slováci znova začali chodiť
za prácou do cudziny. Asi začnem znova zbierať
známky.
Potešila ma informácia v Pravde, kde šéf
Obchodnej priemyselnej komory Ruskej federácie
píše, že občania v Rusku i po 25 rokoch po rozpade ZSSR vnímajú 3 populárne slovenské výrobky
a to: lode z Komárna, naftové motory z Detvy
a zubné súpravy zo Starej Turej.
Ale keďže sa jedná o cestopis, budem ďalej
popisovať jednotlivé krajiny a plavby na lodiach
a plachetniciach, ako plavba okolo stredozemného
mora, plavba po rieke Amur a Japonskom mori do
Yokohamy, plavba na katamoráne po Karibskom
mori, plavba zo San Francisca na Aljašku a ďalšie
cesty po južných moriach Indického oceána.

Ing. Milan Marek

POZVÁNKY
Obec Krajné pozýva všetky deti a rodičov
na Mikulášsku nádielku dňa 6. decembra
2016 o 18:00 hod. pred Požiarnou zbrojnicou
v Krajnom. Mikuláš príde do našej obce rozsvietiť
vianočný stromček a všetky dobré deti odmení
sladkosťami.
Srdečne pozývame všetkých občanov na
Lampiónový pochod obcou Krajné a vypúšťanie
lampiónov šťastia na obecnom športovom areáli,
ktorý sa uskutoční dňa 29. októbra 2016 so začiatkom o 17:00 hod. pred Požiarnou zbrojnicou
v Krajnom.

Obec Krajné a Zbor pre občianske záležitosti
v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v. v Krajnom
pozýva všetkých občanov na smútočný obrad
Deň pamiatky na zosnulých, ktorý sa uskutoční dňa
29. októbra 2016 o 14:00 hod. v Dome smútku
v Krajnom.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2016
bude 15. novembra 2016, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č.
4/2016 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

OZNAM
Regionálna veterinárna a potravinová
správa Nové Mesto nad Váhom
Vám oznamuje, že v súvislosti
s Vyhláškou č. 16/2012
Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky z 13. januára 2012
o identifikácií a registrácií
koňovitých zvierat, je každý
držiteľ koňovitých zvierat
(aj jedného kusa) povinný
zaregistrovať chov koňovitých
zvierat na tlačive registrácia
chovu (ktorého vzor si možno
stiahnuť na internete plemenárskych služieb Slovenskej republiky alebo osobne vyzdvihnúť na

Regionálnej veterinárnej a potravinovej
správe v Novom Meste nad Váhom).
Na základe schváleného tlačiva
Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou centrálna
evidencia hospodárskych zvierat pridelí každému žiadateľovi
registračné číslo farmy.
Prvotnú registráciu koňovitého zvieraťa zabezpečí
držiteľ do 14 dní od vydania
pasu alebo od dovozu koňovitého zvieraťa (vzor hlásenia
je uvedený na plemenárskej
stránke) zaslaním tohoto hlásenia do centrálnej evidencie hospodárskych zvierat.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Ján Ochodnický – Zuzana Schayová
Roman Sivák – Katarína Mrázová
Milan Parči – Júlia Balážová
VÍTAME NOVORODENIATKA
Katarína Marková
Tamara Pišteková

ROZLÚČILI SME SA
Anna Šedovičová
Božena Plesníková
Jiřina Valášková
Anna Kavická
Dušan Parči
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