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Opäť prichádzajú Vianoce,
radosť pre deti.
O chvíľu sa v každom okne
stromček rozsvieti.
Od neho sa rozžiaria
všetky detské očká.
Prichádzajú Vianoce
zimná rozprávočka.
Prichádzajú potichu,
aj s belobou snehu.
Prinášajú pre ľudí
lásku, radosť, nehu.
Vianočný čas
prišiel medzi nás,
aby dobro roztancoval
vo mne, v tebe, v nás.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Vonku sa zjavujú čoraz častejšie snehové vločky a tíško šepocú pred dopadom na chladnú zem. Opäť je tu ten krásny Vianočný čas. Čas, kedy ľudia viac
ako inokedy otvárajú svoje srdcia a sú si opäť aspoň na krátky čas o čosi bližší.
Vianoce sú časom radosti a veselosti. A nie len pre deti, ktoré ich milujú, ale
aj pre nás dospelých. Vône vianočného stola a vianočného stromčeka, sú pre
nás nezabudnuteľné, a preto aj mnohí z nás sa už tešia na krásne chvíle strávené
v kruhu svojich blízkych. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych
darčekoch, ale musia byť aj o stretnutiach so svojimi najbližšími. Tešme sa spolu
s nimi z každodenných maličkostí, z náhodných radostí, úspechov a z každého
úprimného úsmevu.
Vážení spoluobčania, želáme Vám radostné a pokojné prežitie vianočných
sviatkov, tým najmenším prajeme, aby si pod vianočným stromčekom našli
vysnívané darčeky, aby svojou radosťou a úsmevom obdarovali svojich rodičov.
V Novom roku Vám želáme veľa šťastia, zdravia, lásky, pochopenia, osobných
aj pracovných úspechov.Nech je Nový rok 2017 naplnený radostnými chvíľami
a splnením tých najtajnejších snov.
Ing. Peter Kubis, starosta obce,

kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN
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VIANOČNÝ VINŠ...
Už sviatky lásky,
zavítajú zase skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria svoje srdcia dokorán.
Nech v dome Vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia
a úspešný nastávajúci nový rok praje

Dobrovoľný Hasičský Zbor
Krajné

Nastáva čas vianočný,
pre niekoho náročný,
a tento čas začínam,
pohodou a kľudom,
pozdrav tento posielam,
všetkým dobrým ľuďom.
Vinšujem Vám dobré všetko,
čo môže ešte život dať,
lebo sa nám narodilo dieťatko,
ktoré to môže požehnať.
Tiež Vám želám v Novom Roku,
veľa lásky spokojnosti,
majte vždy po svojom boku,
pocit dobra a spolupatričnosti.
NK

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 22. 9. 2016
Uznesenie č. 78
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní
voľby hlavného kontrolóra obce Krajné
6. 3. úprava rozpočtu obce Krajné na rok 2016
7. Zámer obce Krajné prenajať pozemok
p. č. 17415/36 vo výmere 416 m2 v záhradkárskej osade v Žadovici
8. Súhlas so zriadením vecného bremena na
p. č. 232/14 – zastavané plochy a nádvoria,
p. č. 232/24 – zastavané plochy a nádvoria,
p. č. 233/2 – ostatné plochy, vedené na LV č. 1
9. Rôzne: a) informácie starostu
10. Diskusia
11. Záver
Uznesenie č. 79
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: JUDr. Jána Konečníka, Ing. Pavla

Egrešiho, p. Hanu Kubalákovú a overovateľov
zápisnice: Bc. Pavla Macúcha, p. Rastislava Kubiša
Konštatovanie č. 29
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 80
OZ jednomyseľne schvaľuje Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Krajné
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
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– 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
3. Spôsob vykonania voľby:
a) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednostka Obecného úradu za
prítomnosti starostu obce dňa 21. novembra
2016 o 13.00 hod. v kancelárii starostu obce.
O výsledku spíše prednostka OcÚ zápisnicu, ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa
bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k
materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica
musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok
bolo v stanovenom termíne doručených a menný
zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili
stanovené podmienky. V prípade, že niektorá
z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole
splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre
ktorý tak odmietla urobiť.
b) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý
splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupiteľstva dňa 8. 12. 2016 a bude

c)

d)

e)

f)

g)

mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného kontrolóra
Obce Krajné“ v časovom rozsahu max. 5 min.
Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným
hlasovaním poslancov v zasadacej miestnosti
úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa
skladá z troch členov zastupiteľstva.
Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku
poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do
zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe
do hlasovacej miestnosti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou
pečiatkou „Obec Krajné“, sa budú považovať za
neplatné.
Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného
kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže
udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla,
ktoré mu bolo pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp.
žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný.
Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací
lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí
ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa
vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania
všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací
lístok a obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov.
O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä
údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov,
ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp.
druhom kole voľby. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený
za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade
konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj
o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko
platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich
bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu
podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že
niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda
Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania
druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási
predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola
voľby predsedom Volebnej komisie prestávku,
počas ktorej sa Volebná komisia organizačne
pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení
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prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby
pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
4. Vykonanie voľby:
a) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
zastupiteľstva.
b) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva sa
vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.
c) V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého
kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov.
d) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov.
e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje
žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupiteľstva Obce Krajné riadi a výsledok žrebovania
zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti oznamuje
predseda Volebnej komisie.
f) Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho
funkčného obdobia členom politickej strany
alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť
čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej
zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným hlavným kontrolórom podpísaná v deň skončenia
volebného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Kandidát zvolený za hlavného kontrolóra
je povinný predložiť starostovi Obce Krajné pri
podpise pracovnej zmluvy písomné čestné vyhlásenie o tom, že k 01. 01. 2017 nie je členom
žiadnej politickej strany alebo politického hnutia.
g) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného
zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona.
Kandidát, ktorý ku dňu voľby hlavného kontrolóra
vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu,

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy spolu
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky spolu
Hospodárenie obce

člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za
hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred
podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné
vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu
voľby hlavného kontrolóra vykonáva funkciu
zamestnanca obce Krajné, a ktorý bol za hlavného
kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom
pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu
so zamestnávateľom – Obec Krajné o skončení
doterajšieho pracovného pomeru.
h) Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú,
pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú
činnosť a na správu vlastného majetku alebo
správu majetku svojich maloletých detí a podľa
§18b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
ch) Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť
rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom
01. 01. 2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
i) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,25 úväzku
pracovného času.
Uznesenie č. 81
OZ jednomyseľne schvaľuje 3. úpravu rozpočtu
obce Krajné na rok 2016 (tabuľka dolu)
Uznesenie č. 82
OZ jednomyseľne schvaľuje Zámer obce Krajné
prenajať pozemok p. č. 17415/36 vo výmere
416 m2 v záhradkárskej osade v Žadovici
Uznesenie č. 83
OZ súhlasí so zriadením vecného bremena
na p. č. 232/14 – zastavané plochy a nádvoria,

Skutočné plnenie Skutočné plnenie Skutočné plnenie
za rok 2013
za rok 2014
za rok 2015
816 186,00
913 068,06
1 010 379,74
2 000,00
61 145,59
9 014,01
74 885,56
186 260,70
818 186,00
1 049 099,21
1 205 654,45
801 007,00
883 796,12
962 883,57
79 784,25
218 404,76
151 20,00
76 193,44
24 046,56
816 127,00
1 039 773,81
1 205 334,89
2 059,00
9325,40
319,56

Rozpočet
RO 1
Úprava 1
Úprava 2
na rok 2016
965 749,00 966 949,00 966 949,00 1 005 553,00
176 400,00 176 400,00 176 400,00 176 400,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
1 142 149,00 1 143 349,00 1 143 349,00 1 206 953,00
954 150,00 954 150,00 954 150,00 986 808,00
0,00
1 200,00
2 700,00
27 700,00
183 423,00 183 423,00 183 423,00 189 723,00
1 137 573,00 1 138 773,00 1 140 273,00 1 204 231,00
4 576,00
4 576,00
3 076,00
2 722,00
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p. č. 232/24 – zastavaná plocha a nádvorie,
p. č. 233/2 – ostatné plochy, vedené na LV
č. 1 z dôvodu uloženia STL plynovodu do uvedených pozemkov k nehnuteľnosti súpisné číslo
157 pre JUDr. Jána Konečníka, trvale bytom
Krajné. Rozsah vecného bremena je vyznačený
na GP č. 48/2016 zo dňa 18. 4. 2016, overený

Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor dňa
23. 4. 2016 pod číslom 112/16.
Konštatovanie č. 30
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

ŽELANIE
Napriek tomu, že Vianoce sú tu každý rok, nikdy
nám nezovšedneli. Vianočné dni nie sú bežné a ich
čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť. Deti sa
tešia predovšetkým na darčeky, stromček a prázdniny. Dospelí na stretnutia s rodinami a priateľmi, na
atmosféru sviatkov a rozprávok, na pokoj a pokoru,
ktorú so sebou prinášajú. V niektorých rodinách prichádza na spomienky na tých, po ktorých zostalo pri
stole prázdne miesto.

V mene všetkých zamestnancov i žiakov chcem
popriať obyvateľom obce pokojné prežitie sviatočných dní, ničím nerušenú vianočnú atmosféru, radosť
z rodinných a priateľských stretnutí. Do roku 2017
želám pevné zdravie, veľa šťastia, radosť z osobných
a pracovných úspechov, potešenie z blízkych a detí,
šťastnú rodinu a len bežné starosti.
Milan Medveď

POĎAKOVANIE
Na konci roka pracovití ľudia zvyknú bilancovať úspechy, neúspechy,
meniť a znova oživovať svoje plány.
V škole rok 2016 hodnotím ako veľmi úspešný. Isteže nie vždy sa všetko
vydarí, funguje tak, ako si myslíme,
že by malo. Ale úspešné aktivity veľmi, veľmi prevyšujú tie negatívne. No
a pri napĺňaní tých dobrých nám pomáhajú mnohí ľudia z nášho okolia. Pomohli pri organizovaní Dňa detí, plaveckého výcviku, lyžovačky,
projektu Poznávajme Slovensko, školského plesu,
zorganizovaní besedy či prerábke alebo materiálnej
pomoci škole. Všetkým patrí veľké poďakovanie. Za
dvadsať rokov sú už chronicky známi. Je ich veľa,
mnohí sú podnikatelia, ale nezištne pomáhajú aj viacerí rodičia. Nazývam ich priateľmi školy, majú moju

úctu a vážim si, že ma vypočujú a pomôžu, aj keď ich deti už dávno školu
nenavštevujú alebo ani nikdy nenavštevovali. Tohto roku špeciálne
chcem poďakovať Honzovi Layerovi
z Česka, ktorý nám sám ponúkol pomoc pri vybavení žiackej dielne na vyučovanie technických prác a zabezpečil
kvalitným náradím každé žiacke miesto
za niekoľko tisíc eur. Ďakujem pedagogickým
i prevádzkovým zamestnancom za prácu počas celého roka. Starostovi, zamestnancom obecného úradu
a chlapom z technických služieb za prácu, poslancom za pochopenie, ústretovosť a pomoc.

Milan Medveď

POĎAKOVANIE...
Ďakujeme všetkým hasičom, sponzorom a ostatným občanom, ktorí nám venovali 2 % z daní, tieto
peniaze používame na zvýšenie akcieschopnosti
DHZ a ochranné pracovné prostriedky, ale aj na
podporu činnosti mladých hasičov (Plameňákov).
Tiež ďakujeme za podporu našej činnosti celému

osadenstvu obecného úradu a tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Prajeme Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku...
Hasiči Krajné
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LAMPIÓNOVÝ POCHOD OBCOU KRAJNÉ
Dňa 29.10.2016 sa uskutočnil II. Lampiónový
pochod obcou Krajné. Mnoho občanov Krajného
malých i veľkých, ale aj neznámych z okolitých obcí
a miest sa stretlo v sobotu pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom s peknými lampiónmi, aby sme sa
všetci spoločne i s hasičskou Tatrovkou presunuli
po hlavnej ulici na obecný športový areál. Podľa pokynov, ktoré priebežne hlásil do mikrofónu starosta
obce Krajné Ing. Peter Kubis, sme mohli vypúšťať
lampióny šťastia. Jediný problém, ktorý nám v tom
chvíľkami bránil, bol silnejší vietor. Ten, kto nemal
lampión, nemusel byť smutný, starosta obce myslel
na všetkých a lampióny šťastia zabezpečil. Po
vypustení všetkých lampiónov sa mohli deti zahriať
teplým čajom a dospelí vareným vínkom.
Veríme, že tí, ktorí sa zúčastnili pochodu,
boli spokojní, páčilo sa im a dúfame, že sa opäť

stretneme o rok na konci mesiaca október pred
Požiarnou zbrojnicou v Krajnom i s krásnymi
lampiónmi a rozžiarime nimi nielen hlavnú ulicu, ale
i nebo nad obecným športovým areálom.
Bc. Miroslava Matejovičová

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU
MARTOU HLUŠÍKOVOU
žiakov. Prostredníctvom odpovedí na zvedavé
otázky sme sa dozvedeli, kde berie inšpiráciu pre
svoje knihy, ako jej príbehy vznikajú, kto ilustruje
jej knihy. Taktiež nám prezradila, že každú svoju
knihu považuje za svoje dieťa. Už ich má spolu 19
a o pár mesiacov k nim pribudne ďalší súrodenec.
Besedu ukončila autogramiáda, počas ktorej pani
spisovateľka ochotne a s úsmevom podpísala každú
knihu aj s osobným venovaním každému čitateľovi.
Veríme, že našich žiakov oslovili príbehy z tvorby
Marty Hlušíkovej a vo svojom voľnom čase siahnu
po jej knihách a čítaním sa prenesú do sveta humoru a fikcie.
V. Vydarená
Vo štvrtok 13. októbra zavítala do našej školy
v Krajnom pani spisovateľka Marta Hlušíková.
Na stretnutie s pani spisovateľkou sa tešili žiaci
druhého až siedmeho ročníka. Pani spisovateľka
pôsobí ako stredoškolská pedagogička, je známa
písaním zábavných kníh pre deti a mládež, prispieva svojou tvorbou i do detských časopisov, venuje
sa publikovaniu odbornej literatúry a kníh pre
dospelých. Autorka predstavila svoje knižky deťom.
Rozprávanie obohatila pútavým čítaním príbehov
z jej kníh. Trpezlivo a s humorom odpovedala
na všetky otázky svojich čitateľov z radov našich
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KONZULTÁCIE
Upozorňujem všetkých rodičov a ostatných
záujemcov o informácie, že od tohto školského
roka sme zriadili konzultačné dni pedagogických
zamestnancov. Dôvodom je zlepšenie informovanosti rodičov o výsledkoch detí, skvalitnenie
komunikácie školy s verejnosťou, vytvorenie bližších
kontaktov medzi žiakom, rodičom a pedagógom pri
zachovaní anonymity a ochrany údajov osobného
charakteru. Dospeli sme k názoru, že rodičovské
združenie a Deň otvorených dverí trikrát za rok
sú nepostačujúce. Preto volíme i takúto formu
spolupráce. Konzultačné hodiny učiteľov nájdete

na webovej stránke školy www.zskrajne.sk, v sekcii
Rodičovská zóna, Žiacka knižka. Po prihlásení
do žiackej knižky zvolíte sekciu Komunikácia,
v nej Konzultačné hodiny. Po kliknutí sa objavia
mená učiteľov a termíny. Záujemca o konzultácie
si vyberie čas stretnutia a môže si byť istý, že učiteľ
ho počká a nikto iný sa v tomto čase na rozhovor
nedostane. Verím, že táto služba bude prínosom
v informovanosti rodičov a skvalitnení komunikácie
a spolupráce.
Milan Medveď

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT O KNIHÁCH A ČÍTANÍ
Od októbra je 11 žiakov z ôsmej
triedy zapojených do medzinárodného
projektu Let’s read together (Čítajme
spolu). Našimi partnermi sú žiaci
z Chorvátska (ich pani učiteľka je autorkou projektu), Talianska, Portugalska,
Rumunska a dvoch tureckých škôl. Prvý
mesiac sme sa navzájom predstavovali,
písali sme o našich školách a školských
knižniciach, našich záľubách a vzťahu
ku knihám. Vypĺňali sme dotazník o čítaní, ktorý obsahoval otázky o našich
obľúbených domácich a zahraničných
spisovateľoch, obľúbených knihách
a žánroch. Spoločne sme prečítali
slovenskú knihu, písali sme o jej autorke, o knihe, nakreslili sme obrázky
najzaujímavejších scén z knihy.

Všetky články píšeme v angličtine, sami
si robíme fotografie, tvoríme prezentácie…
A keďže jedna hodina týždenne, ktorú
máme na tieto aktivity vyčlenenú v rozvrhu, je málo, veľa vecí do projektu robíme
i doma, vo voľnom čase. Projekt bude trvať
do konca školského roka a našou úlohou
bude prečítať ešte štyri knihy svetových
autorov a porozprávať o nich našim zahraničným kamarátom, navštíviť mestskú
a národnú knižnicu, uskutočniť besedy so
spisovateľmi…
Hoci je práca na projekte náročná, sme
radi, že máme možnosť zlepšiť našu komunikáciu v angličtine, nájsť si nových kamarátov a takisto si zlepšovať svoje čitateľské
zručnosti.

ôsmaci

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT O KNIHÁCH A ČÍTANÍ
To, že schopnosť čítať a rozumieť prečítanému je dôležitým predpokladom úspešnosti
dieťaťa v škole, je všeobecne známe. Preto
v našej škole vymýšľame už tradične pre
žiakov rôzne aktivity, ktoré majú zlepšiť ich
vzťah ku knihám a čítaniu vôbec. Pri príležitosti „Roka čitateľskej gramotnosti“, ako
školský rok 2016/2017 nazvalo ministerstvo
školstva, som pre mojich ôsmakov pripravila
súťaž. Od septembra budeme každý mesiac
súťažiť o titul „Čitateľ mesiaca“.

Žiaci majú prečítať knihu, priniesť ju na hodinu literatúry a porozprávať o nej spolužiakom.
Nesmú však prezradiť príliš veľa.
Povedia len:
1. aký je to žáner
2. o čom kniha je
3. vyberú a prečítajú v triede časť knihy, ktorá
ich najviac zaujala (maximálne 1 strana).
Cieľom bude „navnadiť“ spolužiakov, aby si
aj oni knihu prečítali. Potom súťažiaci napíšu
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príspevok na web školy, do rubriky „Ôsmacke tipy
na dobré knihy“.
Príspevok má obsahovať:
1. názov knihy a meno autora
2. fotografiu obálky knihy
3. jej krátku recenziu (hodnotenie) – asi 10 viet.
Každý žiak môže v mesiaci prečítať a prezentovať
viac kníh. Ten z nich, ktorý prečíta najviac kníh a súčasne o nich napíše, získava titul „Čitateľ mesiaca“. Každý
nositeľ tohto titulu dostane hodnotnú knižnú odmenu.
Pravidelní čitatelia našej školskej webovej stránky
si za mesiac september mohli prečítať 28 príspevkov o prečítaných knihách. Možno teda konštatovať, že súťaž má u ôsmakov (presnejšie povedané
ôsmačiek) úspech. Prvou výherkyňou a zároveň
aj nositeľkou titulu „Čitateľka mesiaca september“
sa stala Klára Gablechová s 12-timi prečítanými
knihami. Keďže jej najobľúbenejším žánrom je fantasy, odmenou za jej usilovnosť bola kniha Nevítaní,
ktorá tiež patrí ku knihám s touto tematikou.
Počet prečítaných kníh za október ovplyvnilo aj
to, že školský rok sa naplno rozbehol , žiaci majú
čoraz viac povinností a musia viac času venovať
príprave na vyučovanie. V októbri sme prečítali

dohromady 12 kníh. Z toho najviac – 5 – prečítala
Simona Predná , ktorá sa stala „Čitateľkou mesiaca
október“. Rada číta dievčenské romány a knihy zo
skutočného života tínedžerov, a preto som jej za
odmenu vybrala knihu „Dám ti aj slnko“.
V polovici novembra prečítali ôsmaci dohromady 48 kníh, čo je v priemere 2 knihy na žiaka.
K najusilovnejším čitateľom patria okrem už vyššie
spomínaných čitateliek mesiaca aj Lívia Knapová,
Magdaléna Knapová a Emma Kubišová.
Veľmi ma teší, že žiaci si vďaka súťaži postupne
zlepšujú svoj vzťah ku knihám, učia sa vystupovať
pred publikom a vyjadrovať svoje názory. Vždy spolužiaka, ktorý knihu čítal, pozorne počúvajú a kladú
mu o nej množstvo otázok. Som tiež rada, že
mnohé prezentované knihy zaujali žiakov natoľko,
že si ich od spolužiakov požičali a osobne prečítali.
Dúfam, že súťaž bude prínosom nielen pre
ôsmakov, ale aj pre ostatných žiakov našej školy,
a že ôsmacke tipy (odkaz na rubriku nájdete na
hlavnej stránke školy vľavo) inšpirujú k prečítaniu
zaujímavých kníh aj ich.
Mgr. Viera Boorová

EXKURZIA BREZOVÁ POD BRADLOM – MYJAVA
Dňa 9. 11. 2016 sme s ôsmakmi a deviatakmi
navštívili Prezentáciu stredných škôl v KD Samka Dudíka
v Myjave. Zástupcovia gymnázií, odborných škôl a učilíšť
z okresov Skalica, Senica, Myjava, Nové Mesto nad
Váhom... našich žiakov oboznámili s možnosťou štúdia na
ich školách a predviedli im, čo všetko ich študenti dokážu.
Zúčastnili sme sa aj Dňa otvorených dverí na
Gymnáziu a Strednej priemyselnej škole v Myjave.
ôsmaci navštívili Múzeum SNR v Myjave.
Exkurziu sme však začali v Brezovej pod Bradlom,
v Národnom dome Štefánikovom, kde sme si pozreli
Pamätnú izbu Dušana Samuela Jurkoviča. Expozícia síce
nie je veľká, je sústredená iba do jednej miestnosti, ale jej
návšteva v nás zanechala aj vďaka zanietenému a erudovanému výkladu PhDr. Matúša Valihoru hlboké dojmy.
O Dušanovi Jurkovičovi, rodákovi z Turej Lúky
a výnimočnom architektovi, sme sa dozvedeli veľa
nových faktov. Napríklad aj to, že námety pre svoju
tvorbu hľadal i v okolitých dedinách Hrachovište,
Krajné, Kostolné..., kde si kreslil ľudové obydlia,
a prvky ľudovej architektúry neskôr využil vo svojich
projektoch. Videli sme návrhy vojenských cintorínov,
kúpeľných budov v Luhačoviciach, turistických ubytovní – pustevní – v Rožnove.

Oboznámili sme sa aj s jeho dielami na Brezovej
– vstupnou bránou na cintorín, Dejinným pamätníkom na cintoríne, pod ktorým ho neskôr pochovali,
pamätníkom hurbanovských bojov i neuskutočneným
návrhom prestavby areálu evanjelického kostola.
Najviac nás však zaujal roztvárací model Bradla.
Videli sme, kde presne je Štefánik s dvoma talianskymi letcami pochovaný a čo sa v priestore nad ich
hrobkou nachádza.
Zaujímavým doplnením prehliadky bolo aj premietanie krátkeho filmu zo Štefánikovho pohrebu.
Mgr. Viera Boorová
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OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY
ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
Dňa 15.11.2016 sa v ZŠ Viestova
v Myjave konalo okresné kolo
Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. V jednej kategórii súťažili spoločne žiaci 8. a 9. ročníka. Našu školu
v súťaži reprezentovali dve ôsmačky
– Lívia Knapová a Daniela Figurová.
Olympiáda pozostávala z vedomostného
testu, tvorby slohového útvaru a prednesu prejavu
na konkrétnu tému. Naše žiačky preukázali svoju

šik
šikovnosť hlavne vo vedomostnej časti,
v ktorej Lívia získala najviac bodov zo
všetkých 12 súťažiacich a Daniela mala
od nej iba o bod menej. Dokázali tak,
že sú na tom vedomostne minimálne
rovnako dobre ako najlepší deviataci
z nášho okresu. V celkovom hodnotení
bola Lívia tretia a Daniela šiesta.
Blahoželáme!

VLASTIVEDNO – GEOGRAFICKÁ EXKURZIA
DO REGIÓNU ORAVA
Naša škola už po druhýkrát zorganizovala vlastivedno – geografickú trojdňovú exkurziu pre žiakov
štvrtého a deviateho ročníka. Cieľom projektu
„Poznávame Slovensko“ bolo žiakom sprístupniť
učivo vlastivedy a geografie zaujímavým spôsobom.
Vybrali sme sa do regiónu Orava.
Orava je región na severozápadnom Slovensku,
ktorý patrí do Žilinského kraja. Zo severu je ohraničený slovensko-poľskou hranicou a pohorím
Oravských Beskýd, z východu veľkolepými Roháčmi,
ktoré sú súčasťou Západných Tatier, na západe
pohorím Malej a Veľkej Fatry a na juhu jedinečnými
Chočskými vrchmi. Malebný kraj je príťažlivý pre
každého návštevníka. Čo sme videli, čo nás zaujalo?
13. okóber 2016
Naše poznávanie sa začalo krajským mestomŽilinou. Navštívili sme Budatínsky zámok, ktorý je
jednou z historických a architektonických dominánt
Žiliny. Zámok bol v minulosti významnou pevnosťou. Zaujala nás mohutná veža, ktorá je najstaršou
časťou a bola vybudovaná v čase, keď uhorskí králi
opevňovali krajinu na obranu proti útokom Tatárov.

Naše putovanie pokračovalo ďalšou pevnosťou,
hradom Strečno. Strečno patrilo medzi kráľovské

hrady a bolo miestom, kde sa od obchodníkov
vyberalo clo. Najviac nás však zaujal fakt, že
v hradnej krypte pod kaplnkou objavili rakvu so
Žofiou Bosniakovou, manželkou niekdajšieho
majiteľa hradu Františka Vešeléniho. Jej telo aj
po 45 rokoch bolo takmer v neporušenom stave.
Bosniakovej pozostatky preniesli do blízkej dedinky
Teplička. Neskoršie s povolením cirkevnej vrchnosti telo uložili do sklenenej rakvy, ktorú spolu
s jej portrétom umiestnili v tamojšom kostole.
Bohužiaľ, jej telesné pozostatky sa po súčasnosť
nezachovali.

Zo Strečna sme si to namierili k blízkemu pamätníku francúzskych partizánov. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá sa nachádza na vrchu Zvonica.
Každoročne sa konajú pri pamätníku spomienkové
slávnosti na počesť SNP a tiež bojovníkov, ktorí
v ňom bojovali.
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Naše putovanie pokračovalo do prírody. Vybrali
sme sa na turistický pochod, ktorý priniesol očakávaný výsledok. Videli sme nádherný výtvor
prírody, Šútovský vodopád . Vidieť ho naživo
je potešením pre malých i veľkých. Je to
skvost, ktorý je ozdobou Malej Fatry. Jeho
mohutné pásy vody sa rútia z vrcholu brala. Stekajú
po vysokej skalnej stene. Zážitok na celý život.
Ťažko sme opúšťali toto krásne miesto, ale pomaly
sa zvečerievalo a my sme sa museli ubytovať.
Čakalo nás mesto Tvrdošín, ktoré sa stalo pre nás
domovom na dva dni.

14. október 2016
Piatok sme odštartovali plavbou po Oravskej
priehrade. Okrem turistickej atrakcie slúži aj ako
zásobáreň vody, ale podieľa sa aj na výrobe elektrickej energie. Plavba bola zaujímavá, všetci sme
sa tešili z prekrásnej jesennej prírody. Navštívili
sme aj Slanický ostrov umenia, ktorý sa nachádza
uprostred Oravskej priehrady. Tam nás zaujal
barokový kostol s kalváriou.

Plavba loďou Orava sa skončila, rozlúčili sme sa
s lietajúcimi čajkami, ktoré nás sprevádzali plavbou
a všetci sme sa tešili do novootvorenej Brestovskej
jaskyne. Nachádza sa na území Tatranského
národného parku v katastri obce Zuberec. Patrí
medzi druhovo najpestrejšie podzemné úkryty
netopierov na Orave. Tajomná, plná očakávaní
a adrenalínu, tak na nás pôsobila táto jaskyňa.
Odniesli sme si veľa neopakovateľných zážitkov.

Z jaskyne naše putovanie pokračovalo do
skanzenu v Zuberci. Múzeum oravskej dediny

sa nachádza pod Západnými Tatrami. Areál je
rozčlenený na niekoľko častí:
Dolnooravský rínok
Mlynica
Hornooravská ulica
Goralské lazy
Kostol s cintorínom
Najviac sa nám páčila Mlynica. U mlynárky sme
si zakúpili spomienkové darčeky a spokojní sme
odchádzali do Tvrdošína.

Po ceste do Tvrdošína nasledovala ešte jedna
malá zastávka. Zrúcanina tzv. Františkovej huty. Táto
patrí k najvzácnejším technickým pamiatkam celého
oravského regiónu. Historická železiareň, ktorá je
cenným dokladom o rozvinutej priemyselnej výrobe
na Orave. Je známa i z filmu Tisícročná včela.

Pýchou Tvrdošína a jeho najstaršou zachovanou
stavebnou pamiatkou je gotický drevený rímskokatolícky Kostol všetkých svätých na miestnom
cintoríne. Nádherný oltár s obrazom všetkých
svätých bol jedinečný. Pri prehliadke kostola zaujmú
najmä obrazy apoštolov, kazateľnica s postavami
evanjelistov. Tento kostol bol zapísaný do Zoznamu
svetového dedičstva UNESCO. Prehliadkou tohto
kostola sa skončil aj krásny deň plný zážitkov.

15. október 2016
Sobota ráno bola dňom, kedy sa naša exkurzia
po regióne Orava končila. Ukazoval sa krásny
slnečný deň a nás očakával Oravský hrad. Všetci
sme sa tešili na posledný, spoločne strávený deň.
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Na strmom brale priamo nad obcou Oravský
Podzámok nás vítal Oravský hrad. Je to jeden
z najkrajších hradov Slovenska. Natáčala sa tu aj
známa rozprávka Kráľ Drozdia brada. Veľa zaujímavých, starých a vzácnych predmetov nám umožnilo
preniesť sa do dávnych čias. Chlapcov zaujali staré
zbrane, zbrojná technika, dievčatá dobové oblečenie
a jednotlivé miestnosti v hrade.

Zaujali nás nástenné kvetinové maľby, ale aj barokový oltár a bohato zdobená kazateľnica. Kostolík
bol zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva
UNESCO. Práve táto návšteva urobila veľkú bodku
za naším poznávaním Oravy. Chcem pochváliť
našich žiakov, že na túto exkurziu sa vedomostne
pripravili a svojim spolužiakom priblížili Oravu
zaujímavými referátmi.

Prehliadka sa skončila a nás v plnej jesennej
nádhere očakával Dolný Kubín. Tam sme navštívili
múzeum P. O. Hviezdoslava, Florinov dom a historický cintorín, kde sme si pripomenuli život a dielo
našich popredných predstaviteľov literatúry.

Vďaka patrí všetkým našim sponzorom
za finančné dary, a to: rodine Boskovičovej,
manželom Oľge a Jánovi Konečným, pánovi
Miroslavovi Dlhému, pánovi Stanislavovi Pavlechovi
a Rodičovskému združeniu. Nesmiem zabudnúť
poďakovať nášmu pánovi riaditeľovi Mgr. Milanovi
Medveďovi za skvelý nápad zorganizovať exkurziu,
zástupkyni Mgr. Janke Domiňákovej a Mgr. Danke
Markovej. Bez našich sponzorov by sme tento zaujímavý výlet Oravou nemohli absolvovať. Ďakujeme!
Poďakovanie patrí aj Jankovi Kolárikovi mladšiemu, ktorý sa postaral o našu bezpečnosť na cestách
a šťastlivo nás dopravil na Oravu a späť domov.
Hovorí sa, že Orava je koniec sveta, no
napriek tomu môžeme prehlásiť, že skrýva
v sebe veľa krás, ktoré sa oplatí spoznávať.

Z Dolného Kubína sme zavítali do rodnej obce
spisovateľa Martina Kukučína. V Jasenovej sme sa
dozvedeli o živote a diele tohto literáta.
Našu cestu zavŕšila návšteva dreveného artikulárneho evanjelického kostola v Leštinách. Kostol je
bohato zdobený rôznymi tvarmi, farbami a motívmi.

PaedDr. Ľubica Karliková

SPOMIENKA NA OBETE I. SVETOVEJ VOJNY
A JEJ UKONČENIE.
Na začiatku 20.storočia zasiahli svet dva obrovské
vojnové konflikty. Prvý z nich nazývaný aj veľká, neskôr
prvá svetová vojna, trval od roku 1914 do roku 1918
a priniesol niekoľkomiliónové straty na ľudských životoch.
Po tretí krát sme si 11.novembra 2016 o 11.
hodine a 11. minúte pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny, kedy vstúpila do platnosti dohoda o prímerí
medzi Nemeckom a spojeneckými mocnosťami. Na
11. november 1918 by sme nemali zabúdať. Takmer
v každej dedine na Slovensku sa nachádza pomník
z menami padlých, tak je i v našej obci.
V spolupráci Obce Krajné , Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Krajnom a Základnej školy s materskou
školou v Krajnom, sme si pripomenuli najstrašnejšiu

vojnu, ktorú dovtedy ľudstvo zažilo. Z našej obce
v tomto vojnovom besnení zahynulo 76 mužov,
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ktorých mená sú vytesané na pamätníku obetiam I.
a II. svetovej vojny.
Prímerie bolo podpísané o 5:00 11. novembra
1918 v Compiegne a začalo platiť od 11:00. Tento
deň sa oslavuje aj ako Deň veteránov.
Spomienka začala presne o 11. hodine a 11.
minúte rozozvučaním kostolných zvonov, potom
p. Horák predseda JDS v Krajnom predniesol zúčastneným krátky príhovor a priblížil v krátkosti udalosti I.

svetovej vojny a jej dôsledky. Žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ
položili k pamätníku kyticu červených makov a zapálili
sviečky na pamiatku padlých.
To, že symbolom Dňa veteránov sa stal kvet
vlčieho maku, má pôvod v básni kanadského chirurga
John McCraeho, ktorý slúžil na západnom fronte,
neďaleko belgického mesta Ypres. Vo svojej básni
vyjadril žiaľ nad zabitými spolubojovníkmi, ležiacimi
na poliach plných vlčích makov.

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Niekoľko týždňov pred 1. novembrom, Sviatkom
všetkých svätých, občania venujú väčšiu starostlivosť
miestam posledného odpočinku svojich blízkych. Na
krajnianskom cintoríne je veľa hrobov opustených,
zabudnutých a často ani návštevníci susedných
hrobov nevedia, kto na tom opustenom mieste leží.
Zub času zmazal mená i slová útechy z náhrobného
kameňa. Nájdu sa však medzi nami aj ľudia, ktorí sa
nad takýmto hrobom sklonia, zapália aspoň sviečku.
O takýchto hroboch píše pani Vlasta Fidrichová:
Jurko Masárech, narodený roku 1898,
zomrel 5. júla 1903 vo veku 5 rokov. Jeho
matka bola Judita Masárechová, nevlastný otec
Juro Švancara.
Jurko je pochovaný neďaleko Domu smútku,
hore vpravo. Pomníček bol železný, už je zlomený, ale prečítať sa ešte dá aj to, že „hroznú smrtu
bez viny zešiel ze sveta“. Ja som sa o hrobček
starala sama, potom aj s mojím manželom.
Janko Ďuriš mi tiež pomáhal hrob pokosiť, očistiť
a takisto aj Bodickým. Sú tu pochovaní rodičia
aj sestra pána farára Bodického, vtedy tu bývali
v Krajnom. Veľmi by som prosila ochotných ľudí,
aby sa aspoň na jeseň postarali o tieto hroby aj
o hroby Štefánikovej rodiny.
O Jurkovi Masárechovi mi rozprávala ešte moja
teta Holotová, sestra môjho tatu. Nevlastný otec
ho nenávidel, robil mu zle, bil ho. Keď raz matka
nebola doma – toho 5. júla 1903 – otec zošľahal
koňa v maštali, chlapca hodil pod neho, ale kôň
mu neublížil, nezašliapal ho. Tak ho chytil za
nožičky a oplieskal o stenu. Keď bol mŕtvy, poumýval ho, prezliekol a posadil v kuchyni za stôl…
Raz som to rozprávala susede Milke
Ričányovej a tá mi hovorila: „Áno, je to pravda.
On sa kamarátil s naším otcom a tomu sa žaloval, čo urobil, že ho svedomie trápi. Potom sa
presťahoval do Piešťan“.
Tento príbeh som od môjho otca počul aj ja.
Švancara pripravoval chlapcovi také nástrahy hlavne

pri koňoch, aby ho pripravil o život a aby to vyzeralo
ako nešťastná náhoda. Zalistoval som trochu v cirkevných matrikách prístupných na internete.
V matrike sobášov roku 1902 je zápis Michala
Bodického: 4. mája – ženích Juro Švancara, syn
ev. roľníkov Jána Švancara a Zuzany Ďuriš,
Krajné 108, ev. a. v., 23-ročný, nevesta Judita
Masárech, dcéra ev. roľníkov Martina Masárech
a Zuzany Masárech, Krajné 79, ev.a.v., 27-ročná.
V matrike krstov roku 1898 je zápis Michala
Bodického: nar. 28., krst 29. januára, Štefan,
nemanžel., Judita Masárech, ev. roľnícka dcéra,
Krajné 79, krstní rodičia: Martin Kožák, ev. a. v.
roľn. a Alžbeta Kožák, ev. a. v.
Hľadal som narodenia v rodine Masárech, kde
14. augusta 1897 sa narodil Ján, rodičom Jánovi
a Alžbete, rodenej Kovárovej, Krajné 32 a 24.
decembra 1897 narodil sa Štefan, rodičom Jánovi
a Alžbete, rodenej Plesník, Krajné 19. Potom som
našiel už len zápis vyššie uvedený. V evidencii hrobov, ktoré má obecný úrad, je napísané meno Juraj.
Pátranie v cirkevnej matrike úmrtí prístupnej na
internete skončilo neúspešne, posledný zápis je 18.
marca 1903. Ak si urobíme štatistiku v tejto matrike,
v roku 1902 zomrelo 129 ľudí. Jedno dieťa zomrelo
pri narodení, do jedného mesiaca zomrelo 11, do
jedného roka 30 a do 10 rokov 44 detí. Vo veku 10
až 40 rokov zomreli traja, do veku 50 rokov zomrelo
9, do veku 60 rokov zomrelo 13, do veku 70 rokov
zomrelo 9, do veku 80 rokov zomrelo 8 ľudí. Jediná
moja praprababka, Katarína Knapová, rodená
Kubišová, dožila sa 90 rokov, 4 mesiace a 15 dní.
Pri takej vysokej úmrtnosti detí nemuselo byť
nápadné, že chlapcova smrť bola niekým zavinená.
Asi až po Juditinej smrti začalo Švancaru poriadne
hrýzť svedomie, nenachádzal už doma pokoj a spovedal sa ľuďom zo svojho činu.
Hrob farára Pavla Štefánika (*1761 – †1831),
ktorý patrí k významným symbolom nášho cintorína, nájdete medzi hornou a strednou cestou, asi
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v strede. Občas ho ľudia označujú ako hrob dedka
M. R. Štefánika. V skutočnosti je hrob o generáciu
starší, patrí dedkovmu strýkovi. Hrob dedka, Pavla
Štefánika (*1799 – †1861), nie je označený, pravdepodobne je po pravej strane pomníka. Za ním
sa nachádza hrob učiteľa Michala Zatkalíka (*1815
– †1897) a jeho manželky. Viac o významných
osobnostiach dozviete sa na stránke obce, v Histórii:
Výber z genealógie rodu Štefánik a Z dejín ev. a. v.
cirkevného zboru v Krajnom od Jána Eľku.
Hroby rodičov farára Michala Bodického
(Samuel a Mária) a jeho sestry sú na pravej strane
hornej cesty. Hroby učiteľskej rodiny Martina
a Vlasty Petruchovej (o ich prínose pre krajnianske
školstvo som písal v minulých číslach novín) sú na
strednej cestičke vľavo. Kúsok ďalej sú hroby rodiny
farára Jána Eľku. Pri vstupe na cintorín po cestičke
vľavo, ktorá ide súbežne s plotom cintorína, sú
hroby rodiny Matyášovej, hlavne učiteľskej časti
rodu – riaditeľa Samuela Matyáša (*1904 – †1977)
a jeho manželky, ako aj ich syna Braňa a jeho manželky Jožky. Touto spodnou cestičkou pokračujeme
k hrobom s prechodom na „katolícky cintorín“. Aj
tu je viac hrobov významných ľudí viazaných na
cirkevné funkcie, ale úplne na konci cintorína vľavo,
za katolíckym kostolom, je hrob, kde je pochovaný
drotár z Kysúc. Pri pohľade z dediny pred r. k.
kostolom bolo zďaleka vidieť kríž, na ktorý teraz
bujné krovie zacláňa výhľad. Pôvodný svätý kríž
tu z vďaky dala v roku 1934 postaviť chudobná

vdova z Kysúc. Kovový korpus priniesla v plachte
na chrbte. Jej dve deti boli v Krajnom pastiermi.
Starší hovorievali, že to bol jej manžel.
Koniec cesty sa otáča smerom hore, súbežne
so zadným plotom cintorína. V tomto priestore sa
nachádzajú hroby partizánov a občanov padlých
ku koncu vojny. Oproti, na pravej strane cesty, sa
nachádza hrob neznámeho vojaka. Nie všetci zosnulí
spia svoj večný sen na cintorínoch, väčšina tých ľudí,
ktorých mená sú na Pamätníku padlých v I. a II.
svetovej vojne pred Obecným úradom v Krajnom,
nemá presné miesto spočinutia. Tak aj desiatka
nemeckých vojakov, ktorí padli pri oslobodzovaní
Krajného, je pochovaná na neidentifikovateľnom
mieste v Dubníku, blízko dobytčieho cintorína. Určitú
dobu boli na cintoríne pochovaní aj vojaci oslobodzovacej armády, ktorí boli neskôr prevezení na Slavín
nad Bratislavou. Zvláštne miesto pre pochovávanie
samovrahov (obesencov), bolo vyhradené za márnicou, ktorá stála pred Domom smútku. Hroby nemali
náhrobné kamene, pochovávalo sa tam asi do roku
1950. Začiatkom jesene 1976 sa začal stavať v tomto priestore Dom smútku. V roku 1980 bol daný
do používania. Viac sa môžete dozvedieť v Kronike
obce Krajné za rok 2007, v časti Zbor pre občianske
záležitosti v Krajnom.
Tento článok si môžete prečítať na stránke obce,
v časti História, kde je doplnený o ďalšiu fotografickú informáciu k textu.
Ivan Gálik

FUTBALOVÁ JESEŇ 2016
Muži – po náročnej uplynulej sezóne, v ktorej sa napokon
naše mužstvo umiestnilo až na 12. mieste, bolo cieľom
stabilizovať výkonnosť do takej miery, aby sme nemuseli
hrať o záchranu aj v tomto ročníku. V kádri nenastali
výrazné zmeny, no nálada sa zlepšila, keďže nebola už
v tíme psychická záťaž pomyslenia na boje o záchranu.
Vylosovanie bolo ale náročné. Úvodný zápas
v Turej Lúke bol stretnutím, v ktorom sme nemali

čo stratiť, keďže sme cestovali k jednému z favoritov
súťaže. Prehra 1:2 mrzela, potešil ale dobrý výkon
v kvalitnom zápase podporený prevahou v druhom
polčase, keď sme siahali na vyrovnanie. Prvý domáci
zápas sme hostili silné Trenčianske Bohuslavice,
s ktorými sme ale v poslednom období odohrali vždy
vyrovnanú partiu. Bolo tomu tak aj teraz, v poli sme
boli o niečo lepší, no keďže prvý skóroval súper,
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museli sme brať aj bod po výsledku 1:1. Ďalší zápas
sme cestovali k rivalovi z Polianky, ktorá celú minulú
sezónu doma neprehrala a skončila na 2. mieste. Po
bojovnom a aktívnom výkone sme dosiahli prekvapivé, ale o to cennejšie víťazstvo 2:1. Tento zápas bol
výrazným povzbudením do celej jesene. Napriek tomu
sme nemohli prelomiť doma strelecké trápenie, preto
sme remizovali i ďalšie 2 nasledujúce domáce súboje,
0:0 s enormne brániacim Hrádkom a 1:1 so snaživým
nováčikom zo Zemianskeho Podhradia. Vonku sme
ale získali stratené body v Dolnom Srní, keď sme
oslabených domácich jednoznačne predčili a vylepšili
sme si aj skóre vďaka výhre 8:1. Skóre bolo výborné
aj v hodovom domácom zápase s ďalším tradičným
tímom našej ligy Bzincami, keď po polčase sme strelili
6 gólov. Výsledok 7:1 po rokoch znamenal veľký
úspech v domácom hodovom zápase, ktoré sa nám
často v minulosti nevydarili.
Záver jesene sa niesol už v duchu domácich
víťazstiev a prehier vonku. Kvalita súperov v Hornej
Strede, Pobedime, Brezovej i v Kálnici bola dobrá, no
aj tak sme nejaké body získať mali. Doma sme vybojovali popri výhre na Polianke ďalšie hodnotné víťazstvo
v derby s Kostolným, keď my sme boli oslabení absenciami, naopak súper posilnený stopérom Starej Turej.
Záverečné domáce víťazstvo s poslednou Lúkou 8:0
potešilo a zabezpečilo nám pozitívne jesenné skóre
33:23, s nulovou bilanciou plusových a mínusových
bodov za 5 výhier, 3 remízy a 5 prehier v 13 zápasoch. Patrí nám 8. priečka v konkurencii 14 tímov, no
všetko sa ešte bude meniť na jar.
Strelecky sa presadili: Samuel Kňazský 8, Martin
Melicher 6, Vladimír Baranovič 5, Andrej Lacho
5, Filip Tížik 2, Roman Marek 1, Branislav Drobný
1, Pavol Klimek 1, Dominik Medveď 1, Dušan
Podmajerský 1, Štefan Škodáček 1, Samuel Vavák 1,
Pozitívom je domáca neporaziteľnosť celú jeseň (3
výhry, 3 remízy), a spolu s jarnými výsledkami domáca
séria bez prehry trvá 10 zápasov, naposledy sme
podľahli 3. apríla Turej Lúke. Negatívom 4 prehry
po sebe vonku. Na jar nás ale títo silní súperi čakajú
doma, a vonku je každý zápas ťažký. Musíme sa na
odvetnú časť ligy dobre pripraviť, aby sme v týchto
zápasoch dobre obstáli. Preto všetkým hráčom i funkcionárom patrí poďakovanie za snahu a úsilie, no
hlavne im treba popriať veľa síl do ďalšieho obdobia,
ktoré začne zimnou prípravou v januári.
Dorast – v doraste sme chceli nadviazať na výborné
3. miesto v rámci ObFZ Trenčín z minulého roka.
Vzhľadom na dlhodobú činnosť pri žiakoch sa tréner
Marek Puškár po dohode s vedením klubu rozhodol
venovať sa svojim zverencom aj vo vyššej vekovej
kategórii. Poďakovanie patrí končiacemu trénerovi

Pavlovi Konečnému, ktorý dosiahol s mužstvom
množstvo zaslúžených víťazstiev.
Tím z vekových dôvodov neprišiel o veľa hráčov,
kvalita dorasteneckej súťaže v našej oblasti ale dlhodobo klesá, preto sa snažíme nádejných hráčov zapájať
aj do mužského tímu, aby získavali skúsenosti. Tie využili najmä Samuel Kňazský a Michal Beňo, keď prvý
menovaný sa presadzoval u mužov aj strelecky, druhý
zas výrazne pomohol v závere jesene pri absenciách
v mužstve dospelých.
Nádeje zo žiackeho družstva sa ale etablovali v tíme
dorastu bez problémov tak v tréningovom procese,
ako i v zápasoch. Preto neboli na rozdiel od predošlých ročníkov tak kritické problémy s počtom hráčov,
aj keď zas veľmi široký káder v doraste určite nemáme.
Výsledkovo dorast nemal problémy v domácich zápasoch. Vyhral postupne s Podolím 6:3, Potvoricami
7:0, Hornou Stredou 3:1 a s Moravským Lieskovým
6:1. Vonku ale prišli ťažkosti, keď popri jedinej výhre
1:7 v Kočovciach prišla remíza 0:0 v Bzinciach
a prehra 0:2 v zvláštnom zápase na Brezovej. Tieto
straty znamenajú 2. miesto s 5-bodovou stratou na
výsledkovo 100%-ných Brezovanov.
Strelci: Matej Batka 5, Michal Beňo 5, Andrej
Homola 4, Martin Malý 4, Samuel Kňazský 3, Matúš
Puškár 3, Miroslav Kleščinský 2, Peter Matušík 2,
Lukáš Augustín 1
Celkovo 7 zápasov za jeseň nie je dostatočný počet
pre mladého hráča, ktorý sa pripravuje do futbalového
života v dospelosti, no situácia sa už niekoľko rokov
nemení. Treba preto veriť, že chlapci sa budú o to
viac schádzať na tréningoch, aby svoj futbalový talent,
ktorý im nesporne nechýba, rozvíjali v potrebnej
miere a mohli aj v budúcnosti reprezentovať náš klub.
Andrej Škodáček
Žiaci – pred novou sezónou nastala zmena na poste
trénera a vedúceho mužstva, keďže dlhoročný tréner
žiakov Marek Puškár sa presunul do kategórie dorastu. Novým trénerom sa stal pán Juraj Trebatický
z Čachtíc, vedúcim mužstva pán Maroš Babulic. Táto
zmena sa ukázala ako veľmi dobrý ťah vedenia klubu.
Hneď na úvod museli tréneri riešiť odchod cca 9
hráčov do kategórie dorastu. Vysporiadali sa s tým
dobre, v príprave našli strelca Feranca (9 gólov v súťaži), stal sa jednoznačne najlepším strelcom tímu.
V bráne drží svojich spoluhráčov svojimi výkonmi
Tomáš Puškár. Pilierom defenzívy je kapitán a najstarší
hráč tímu Šimon Kolník, ktorý sa už pomaly ukazuje
aj pri spoločných tréningoch A-tímu a dorastu. V lete
prišla ešte jedna posila z Turej Lúky – Tomáš Zmeko,
ktorý ukazuje univerzálne schopnosti na poste obrancu,
ale i útočníka. Náš tím patrí medzi najmladšie v súťaži,
avšak pri pohľade na tabuľku sa to vôbec neprejavuje.

Nachádzame sa na peknom 7.
mieste v súťaži, v ktorej hrá 14
tímov. Pred sezónou bola priorita
zachrániť sa v súťaži. Táto priorita
by sa mala splniť, keďže tréner
má pripravenú kvalitnú zimnú
prípravu a chlapci by sa tak mali
na jar vrátiť ešte lepší, ako tomu bolo
doteraz. Stred tabuľky by si mali udržať. Bilancia je
zatiaľ: 13 zápasov – 5 výhier, 2 remízy, 6 prehier
a skóre 12:24.
Prípravka – pokračuje sa aj v kategórii prípravky,
ktorú vedie mladé trénerské duo Marcel Kostelný

a Branislav Melicher ml. Takisto prešli obmenou,
keďže po nábore v škole začali prichádzať chlapci
aj dievčatá vo veku 6-8 rokov. Dokonca niektorí
aj mladší, čo dáva do budúcnosti nádej na kvalitný
mládežnícky futbal v Krajnom. Prípravkári zatiaľ
neodohrali veľa zápasov, potrebujú hlavne trénovať. Keďže sú v takom mladom veku, výsledky
a zápasy ešte nie sú tak veľmi dôležité. Na každom
tréningu ich býva minimálne 10, čo je veľmi pekné
číslo. Vidno, že mládež v Krajnom má o futbal
záujem. Je to dobrá správa, pretože vieme, aké
problémy s hráčmi sú v iných obciach.
Samuel Vavák

JUBILANTI ZO SZPB KRAJNÉ
1. Touto cestou gratulujeme našim členom k významným životným jubileám:
• v mesiaci august oslávila svoje 89 narodeniny
p. Zuzana Nosková
• p. Jaroslav Mramúch oslávil svoje 66.
narodeniny
Obom prajeme veľa zdravia a šťastia.
2. Krásne životné jubileá oslávili manželia
p. Alžbeta Malá – 60. rokov a p. Štefan Malý
– 70 rokov. Do ďalšieho spoločného života im
prajeme veľa lásky a zdravia.
3. Významné životné jubileá oslávili zaslúžilí členovia našej ZO:

•
•
•
•

p. Katarína Šagátová – 91 rokov
p. Štefan Plesník – 89 rokov
p. Judita Kodajová – 89 rokov
p. Milan Mocko – oslávi svoje 84. narodeniny
– srdečne mu blahoželáme.
Rok 2016 uzatvára predseda ZO SZPB v Krajnom
p. Ján Sedílek, prajeme mu veľa šťastia, pohody
a hlavne zdravia k jeho 73. narodeninám.
Všetkým našim jubilantom srdečne blahoželáme
a všetkým členom ZO SZPB v Krajnom prajeme
krásne a pokojné Vianoce a Šťastný nový rok 2017.
Za ZO SZPB Krajné, taj. Vlasta Kodajová
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Martin Pálenik
Marko Gráf
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UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2017 bude 28. februára 2017,
to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 1/2017 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do
uvedeného termínu.
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