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STAROSTA INFORMUJE
O VOLEBNOM OBDOBÍ 2014 – 2018
V tomto období nastal čas
na bilancovanie. Touto formou chceme priblížiť čitateľom
činnosti obce v rôznych oblastiach počas volebného obdobia 2014 – 2018. Starosta
a obecné zastupiteľstvo pristupovalo k mandátu, ktorý
dostali od občanov, s plnou
zodpovednosťou.
• Samotný úrad obce sa viac
priblížil k občanom a zefektívnil svoje činnosti najmä:
- zrušením nestránkových hodín (toto opatrenie
neprinieslo nárast záujmu občanov)
- zavedením elektronických služieb (v rámci
projektu elektronizácia samosprávy)
- inovovaním výpočtovej a kancelárskej techniky potrebnej pri inováciách
• V oblasti zvýšenia bezpečnosti osôb a majetku:
- boli zakúpené a inštalované 2 x merač rýchlosti (pri ZŠ s MŠ od Vrbového a Matejovca
do Jablonky)
- zabezpečili sme inštalácie zrkadiel v križovatkách (pri ZŠ s MŠ, osada Janušky – odbočka
Tŕnie)
- využitím výzvy z ministerstva hospodárstva
na výmenu verejného osvetlenia podporenú
čerpaním NFP z Eurofondov sme zrealizovli
rekonštrukciu verejného osvetlenia 8 rôznych okruhov, celkovo bolo inštalovaných
273 ks nových lámp verejného osvetlenia
(176 938,24 € ), svieti sa nepretržite, realizácia prispela k ekologizácii svojou úsporou
spotreby energie, k zníženiu produkcie
skleníkových plynov
- v tomto roku bude inštalovaná I.etapa kamerového systému v obci
• Zlepšili sme ochranu proti povodniam a škodám
na majetku občanov a obce:
- čistením priekop
- výmenou odtokového potrubia cestnej vpuste
- spevnením brehu potoka pri miestnej komunikácii v Luskovici
- prečisťujeme priepusty – priebežne DHZ

- odkryli a spriechodnili sme
priepust pod obnovenou
cestou U Potôčkov
- zabezpečili sme výrobu 2 ks
násypníkov pre plnenie protipovodňových vriec, naskladnili
sme nové protipovodňové
vrecia
• V oblasti zásobovania občanov pitnou vodou sme:
- zrealizovali rekonštrukciu VV
a VK na parc. 232/10
- získali do majetku novú stavbu vodovodnej
prípojky medzi Sychrovom a Jeruzalemom
- na verejný vodovod pripojili nových odberateľov pitnej vody v Matejovci
• V záujme pripájať nepripojené nehnuteľnosti ku
hlavnej kanalizačnej sieti sme:
- doplnili žiadosť z 10/2014 pre Envirofond –
dotácia neposkytnutá pre nedostatok financií
- podali žiadosť 10/2015 na Envirofond –
dotácia neposkytnutá pre nedostatok financií
- podali žiadosť 10/2016 na Envirofond –
dotácia neposkytnutá pre nedostatok financií
- podali žiadosť 10/2017 na Envirofond –
dotácia neposkytnutá pre nedostatok financií
- prostredníctvom obecnej spoločnosti
SLV s. r. o. sme podali žiadosť o NFP
z Eurofondov na rekonštrukciu ČOV
• Zabezpečili sme prostriedky na opravy, zveľadenie a modernizáciu obecného majetku a na
rozvoj obce a tým sme:
- čiastočne rekonštruovali zasadaciu miestnosť
v budove OcÚ
- zabezpečili realizáciu repasácie (celkovej
generálnej opravy) požiarnej cisterny CAS32
(v hodnote 118 033,86 €), repasáciu financovalo MVSR
- obstarali vozidlo Fabia (darovacia zmluva
MINV)
- zrealizovali výmenu pôvodných okien a dverí
na budove OcÚ (z envirofondu cca 35 000 €)
- vymaľovali interiér v KD Matejovec (2015)
- obnovili nátery kovových konštrukcií (lávky,
oplotenie cintorína, lavičiek na cint.,)
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- opravili časť cesty U Sivákov (výtlky do
Sivákov do Nebojse)
- opravili časť cesty smer Mozoláci do Potôčkov
a smer Rovniny
- opravili časť oplotenia cintorína – severná
strana (výmena pletiva)
- kúpili nákladné vozidlo – valník s plachtou
MAN (2016)
- opravili časť cesty smer Mozoláci (pokračovanie prvého úseku po koniec lesa) a úsek most
za ČOV smer Dobrá Mer (2016)
- náter kovových konštrukcií tribúny v OŠA
(2016)
- zrealizovali výmenu okien na väčšine budovy
zdravotného strediska
- dokončili sme dlhodobé majetkové vysporiadanie parciel pod budovou požiarnej zbrojnice
(odkúpením)
- bola spracovaná dokumentácia skutkového
stavu stavby budovy požiarnej zbrojnice
- získali sme NFP z eurofondov na projekt
Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci
Krajné (148 993,06 EUR) – projekt sme
zrealizovali a tým sme získali novú techniku
(vozidlo, kontajnery a štiepkovač)
- osadili nové lavičky na autobusovej stanici
Krajné na strane v smere na Vrbové
- vymenili strešnú krytinu na šatniach v obecnom športovom areáli
- podarilo sa nám vysporiadať (odkúpiť) parcely
na vstupe do obecného športového areálu,
ktoré zasahovali sčasti pod budovu starých
šatní. Týmto sa zreálnila rekonštrukcia spomínanej budovy, ktorá nebola doteraz možná.
- bola spracovaná dokumentácia skutkového stavu stavby budovy kultúrneho domu
v Matejovci
- zrealizovali sme výmenu okien na spoločenskej sále v KD Matejovec (veľkoplošné staré
okná sa nahradili plastovými s trojsklom,
z vlastných zdrojov)
- boli nám pridelené 2 ks protipovodňových
vozíkov (s protipovodňovou výbavou)
- z dotácií od MVSR sa každoročne modernizuje technika obecného hasičského zboru
(zbor tvoria dve družstvá DHZ Krajné a DHZ
Matejovec)
- realizujeme rekonštrukciu požiarnej zbrojnice
v obci (čiastočné financovanie z dotácie
MVSR)
• Obec podporuje zachovávanie a propagáciu
miestnych tradícií a zvykov. Zabezpečuje propagáciu obce:

- poskytovaním „májov“ stavaných na území
obce (v Krajnom, v Matejovci aj na Žadovici)
- bezodplatné poskytnutie priestorov zasadačky
OcÚ pre paličkárky krajnanskej tylovej čipky
- bezodplatné poskytnutie priestorov zasadačky
OcÚ pre včelárov
- spolupráca obce pri organizovaní zabíjačky
(DHZ Krajné)
- podporili sme organizáciu medzinárodného
Workshopu venovaného paličkovanej čipke
• Vyvíjame činnosť v zlepšovaní úrovne spoločenského života v obci najmä:
- vyrobením prenosného oplotenia (DHZ
Krajné) používaného pri podujatiach v obci
- spolupracujeme s Drahuškovom (napr. náter
prenosného oplotenia)
- odštartovali spoločenské stretnutia občanov
pri stavaní a válaní „mája“ v spolupráci
s DHZ Krajné
- obec podporuje aj organizovanie spoločenských podujatí pre verejnosť realizovaných
v KD Matejovec
- novými podujatiami organizovanými obcou:
Mikuláš a rozsvietenie stromčeka, Hranvé
leto v Krajnom (s finančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja),
Lampiónový pochod a vypúšťanie lampiónov
šťastia, vianočné trhy, maškarný ples
- v spolupráci s sTJ Slovan Rovnosť Krajné
sme podporili nové podujatie Rally Kopanice
• Prisepli sme k zlepšeniu života staršej generácie:
- zriadením nového pracovného miesta sociálnej pomoci (podpora z úradu práce na 6
mesiacov)
- schválením nového VZN 1/2015 o sociálnej
pomoci – dotácia na stravu pre dôchodcov
- kolaudáciou 2015 – zmena užívania 1. časti
budovy bývalého hotela (s. č. 292) na dom
opatrovateľskej služby (vytvorenie 40 miest
pre seniorov)
- kolaudáciou 2016 – zmena užívania 2. časti
budovy bývalého hotela (s. č. 292) na dom
opatrovateľskej služby (vytvorenie 40 miest
pre seniorov)
• Pre rozvoj územia obce sme:
- na základe Územného plánu Obce a uznesenia OZ začali realizovať jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v spolupráci s PD Krajné
• V oblasti rozvoja bývania formou individuálnej
bytovej výstavby podľa územného plánu bol:
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- 2016 spracovaný reálny dokument Štúdia
prípravy pozemkov pre IBV m. č. Matejovec,
zverejnený 07/2016 na stránke obce, súčasne bol zahájený prieskum záujmu
• V oblasti školstva a vzdelávania:
- v maximálnej možnej miere finančne prispievame na predškolské a základné vzdelávanie
v obci
- podporujeme osobnou účasťou aktivity školy
a zároveň sa zamestnanci školy aktívne podieľajú svojou účasťou na obecných kultúrnych
podujatiach
- zamestnanci obce sa pravidelne vzdelávajú na
školeniach a seminároch, aby sme vplyvom
zmien legislatívy dodržiavali základné princípy
fungovania miestnej samosprávy
Krátkym zhrnutím môžeme povedať, že v relatívne krátkom časovom období sme podstatne zvýšili
bezpečnosť obyvateľov v ochrane pred požiarmi,
povodňami a živelnými pohromami zabezpečením
materiálového vybavenia. Zhodnotili sme majetok
obce o hodnotu viac ako 500 000 EUR. Prispeli sme
k oživeniu kultúrno-spoločenského diania v obci.

Zahájili sme dôležitý proces pre ďalší rozvoj obce
prostredníctvom JPÚ.
Obec Krajné na dofinancovanie realizovaných
projektov podporených prostriedkami z dotácií musí
využiť prostriedky z krátkodobého úveru (je to štandardný postup financovania kapitálových výdavkov).
Obec Krajné zastúpená starostom a obecným
zastupiteľstvom víta každú ekonomickú aj občiansku
aktivitu v prospech toho, aby Krajné bolo lepším domovom pre všetkých jeho občanov.
Pre tých, ktorý sa zaujímali o činnosť obce a dokonca sa podieľali na realizácii niektorých z činností,
tieto informácie nie sú novinkou. Zároveň vyslovujem veľké ďakujem všetkým zainteresovaným, bez
osobnej účasti ktorých by sa nič, čo je spomínané
v predchádzajúcom texte, nezrealizovalo, hlavne
zamestnancom obce, ktorí každodennou prácou
zabezpečujú chod obce, a tak prispievajú k posunu
vpred, tiež dobrovoľníkom (organizovaných v rôznych spoločenstvách, ale aj jednotlivcom), ktorí svoj
čas, strávený prípravami a realizáciou podujatí alebo
podaním pomoci v núdzi, venujú nezištne ostatným
spoluobčanom.
Ing. Peter Kubis
starosta obce

5

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 14. 6. 2018
Uznesenie č. 19/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva s rozšírením v bode 13. o schválenie
návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 a o body Rôzne:
a) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 11 125
p. Ivana Sedláka, Krajné.
b) Návrh na schválenie volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.
c) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé
volebné obdobie 2018 – 2022.
d) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu
obce na funkčné obdobie 2018 – 2022.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu OZ.
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice.
4. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ.
5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej
komisie.
6. Poverenie zastupovaním starostu obce.
7. Voľba člena obecnej rady.
8. Voľba predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja.
9. Voľba člena komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií.
10. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
11. Zrušenie uznesenia č. 16/2018.
12. Zrušenie nepoužívaných živností registrovaných
na obec.
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu
Záverečného účtu za rok 2017 obce Krajné
a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na II.polrok 2018.
14. Záverečný účet obce Krajné za rok 2017.
15. 2. Úprava rozpočtu na rok 2018.
16. Schválenie úveru na dofinancovanie
„Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci
Krajné.“
17. Schválenie predaja časti obecného pozemku
p. č. 13462/211 vo výmere 716 m2 pre
Mgr. Mariána Halaša, Krajné.
18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 232/35 p. Dušana Nedbálka
a p. Jany Nedbálkovej, Krajné.

19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 232/35 p. Melánie Vydarenej, Krajné.
20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 232/18, 232/19, 232/21
p. Jiřího Heráka a p. Ireny Kačányovej, Krajné.
21. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 310/2
Ing. Ladislavom Gálikom, Krajné.
22. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 232/35 Ing. Jánom Konečným
a p. Martinou Konečnou, Krajné.
23. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 13462/37, 12769/11 p. Ivana Kubicu
Myjava.
24. Žiadosť o plnenie uznesenia č.57 zo dňa
17.3.2016 Ing. Igora Mozoláka, Krajné.
25. Rôzne:
a) Informácie starostu.
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku
p. č. 11 125 p. Ivana Sedláka, Krajné.
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na
celé volebné obdobie 2018 – 2022.
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu
obce na funkčné obdobie 2018 – 2022.
26. Diskusia.
27. Záver.
Uznesenie č. 20/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie Mgr. Mariána Halaša, p. Ľubicu Polákovú,
JUDr. Jána Konečníka, za overovateľov zápisnice:
Bc. Pavla Macúcha , p. Rastislava Kubiša a za
zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 5
OZ konštatuje, že nastupujúci poslanec obecného zastupiteľstva p. Peter Kavický zložil zákonom
predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 21/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie:
mandátovej komisie: Bc. Pavol Macúch,
p. Ľubica Poláková
volebnej komisie: Mgr. Marián Halaš,
p. Peter Kavický
návrhovej komisie: p. Rastislav Kubiš,
JUDr. Ján Konečník
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Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie, že Mgr. Marián Halaš bol
starostom obce poverený za zástupcu starostu obce.
Uznesenie č. 23/2018
OZ volí za člena obecnej rady Ing. Ondreja
Lančariča.

Uznesenie č. 28/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2018.

Uznesenie č. 24/2018
OZ volí člena do komisie predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja p. Petra Kavického.

Uznesenie č. 29/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad
a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia
za rok 2017 zdrojom rezervného fondu vo výške
4 664,76 €.

Uznesenie č. 25/2018
OZ volí za člena do komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Mariána Halaša.

Uznesenie č. 30/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje 2. Úpravu rozpočtu
obce na rok 2018.

Konštatovanie č. 7
OZ berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

Uznesenie č. 31/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na Rekonštrukciu verejného vodovodu
a rekonštrukciu verejnej kanalizácie Krajné na
p. č. 232/10 vo výške 30 505,79 €.

Uznesenie č. 26/2018
OZ ruší uznesenie č. 16/2048 o zámere prenajať nebytové priestory v zdravotnom stredisku
v Krajnom.
Uznesenie č. 27/2018
OZ ruší nepoužívané živnosti registrované na
obec: približovanie dreva a pilčícke práce, prenájom
stavebných a demolačných strojov a zariadení,
prenájom automobilov a pozemných dopravných
prostriedkov, vedenie účtovníctva, kancelárske
a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení, dopravná zdravotná služba, poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
a diskozábav pre verejnosť, poskytovanie úverov
a pôžičiek nebankovým spôsobom, reklamné
a propagačné činnosti, služby spojené so zabezpečovaním športových súťaží a podujatí.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017.

Uznesenie č. 32/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z fondu
opráv kanalizácie a vodovodov na Rekonštrukciu
verejného vodovodu a rekonštrukciu verejnej kanalizácie Krajné na p. č. 232/10 vo výške 7 802,63 €.
Uznesenie č. 33/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na odkúpenie vodovodnej prípojky
v osade Jeruzalem vo výške 10 000 €.
Uznesenie č. 34/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci
Krajné“ vo výške 26 419,36 €.
Uznesenie č. 35/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver
– Eurofondy vo výške 26.419,36 € z Prima banka
Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,
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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. 36/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.
Uznesenie č. 37/2018
OZ
I. Prerokovalo na základe žiadostí
p. Mgr. Mariána Halaša, nar. ___, trvale bytom
916 16 Krajné č. ___ možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné
– novovytvorenej parcely KN-C č. 13462/211
vo výmere 716 m2 Orná pôda. Parcela KN-C
č. 13462/211, je zameraná geometrickým plánom
č. 032B/17 – vzniká odčlenením od pôvodnej
parcely KN-C č. 13462/100, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve Obce Krajné /právny vzťah k parcele
KN-C č. 13462/100 je evidovaný v k.ú. Krajné na
LV č. 1/
II. Schvaľuje v súlade s uznesením obecného
zastupiteľstva Obce Krajné č. 14/2018 zo dňa
15. 3. 2018 odpredaj pozemku novovytvorenej
parcely KN-C č. 13462/211 vo výmere 716 m2
Orná pôda v prospech p. Mgr. Mariána Halaša, nar.
___, trvale bytom 91616 Krajné č. ___ a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením
§9a ods. 8 písm. e/zákona č. 138/1991 Zb. Parcela
KN-C č. 13462/211 susedí s pozemkami parcelami KN-C č. 13462/168 a KN-C č. 13462/169
a rozostavanou stavbou rodinného domu s prideleným s. č. 1024, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
p. Mgr. Halaša Parcely KN-C č. 13462/168,
KN-C č. 13462/211 spoločne s parcelou KN-C
č. 13462/169, na ktorej sa nachádza rozostavaná
stavba rodinného domu s prideleným s. č. 1024,
tvoria jeden funkčný celok. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu
KN-C č. 13462/211 na sumu 1,85 €/m2. čo celkovo za 716,00 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
1324,60 €, slovom jedentisíctristodvadsaťštyri EUR
a šesťdesiat eurocentov. Zámer odpredať parcelu
KN-C č. 13462/211 bol v súlade s ustanoveniami
§9a ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
zverejnení v dňoch 30. 5. 2018 až 14. 6. 2018 na
úradnej tabuli a zároveň webovej stránke:
http://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah609_2.
pdf&original=Ozn%C3%A1menie%20o%20z%C3%A1mere%20obce%20
Krajn%C3%A9%20preda%C5%A5%20svoj%20majetok%20%20%20pod%C4%BEa%20ust.%20%C2%A79a%20ods.8%20p%C3%ADsm%20e%29.pdf.

Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie,
že p. Mgr. Marián Halaš, nar. ___, trvale bytom
916 16 Krajné č. ___ je osobou podľa §9a ods. 6
písm. a – g zákona 138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov – je poslancom obecného zastupiteľstva Obce Krajné. Náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu č. 032B/17, príslušnej kúpnej
zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za
vklad hradí kupujúci.
Uznesenie č. 38/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/35 a 232/16,
podľa GP č. 10/2018 zo dňa 18. 5. 2018, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom
Myjava pod č. 141/18 zo dňa 1. 6. 2018 sa jedná
o p. č. 232/52 diel 1 – vo výmere 26 m2 – ostatná
plocha a diel 2 z p. č. 232/16 – vo výmere 2 m2 –
zastavané plochy, ktoré sú prihradené k rodinnému
domu s. č. 115.
Uznesenie č. 39/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/35 a 168.
Uznesenie č. 40/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/19.
Uznesenie č. 41/2018
OZ jednomyseľne neschvaľuje zámer obce
Krajné predať časť pozemku p. č. 310/2 a zároveň
jednomyseľne schvaľuje k časti pozemku vysporiadať
užívacie právo žiadateľa iným spôsobom.
Uznesenie č. 42/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/35.
Uznesenie č. 43/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 13462/37 pod stavbou
rodinného domu s. č. 538 a vyzýva aj ostatných
spoluvlastníkov na doručenie žiadosti o odkúpenie
časti pozemku.
Uznesenie č. 44/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vypracovanie geometrického plánu, na ktorom sa budú finančne
podieľať všetci spoluvlastníci vrátane obce a vzniknuté pozemky budú bezodplatne prevedené na
obec. Obec uhradí všetky náklady spojené s prevodom parciel, spracovanie zmlúv a zápis do katastra
nehnuteľností pod miestnou komunikáciou.
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Konštatovanie č. 9
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 45/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje presunutie prejednania žiadosti na nasledujúce zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 46/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje jeden volebný obvod
pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre obec
Krajné pre voľbu poslancov a starostu obce.

Uznesenie č. 47/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje počet 9 poslancov
na celé volebné obdobie 2018 – 2022 pre obec
Krajné.
Uznesenie č. 48/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úväzok funkcie
starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022
v plnom rozsahu 100 %.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 14. 8. 2018
Uznesenie č. 49/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu OZ.
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Zrušenie Uznesenia č. 46/2018.
5. Zrušenie Uznesenia č. 47/2018.
6. Návrh na schválenie volebného obvodu pre
voľby do orgánov samosprávy obcí a schválenie
počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie
2018 – 2022.
7. Diskusia.
8. Záver.
Uznesenie č.50/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie : p. Ľubicu Polákovú, Ing. Alenu Štefkovú,
p. Petra Kavického, za overovateľov zápisnice:
Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša.

Uznesenie č. 51/2018
OZ ruší Uznesenia č. 46/2018.
Uznesenie č. 52/2018/a
OZ ruší Uznesenia č. 47/2018.
Uznesenie č. 52/2018/b
OZ na základe § 166 ods. 3 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí,
ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky pod č. 203/2018 Z. z. určuje pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré budú
vykonané dňa 10. novembra 2018 jeden volebný
obvod pre obec Krajné a 9 poslancov obecného
zastupiteľstva.
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA, 5. ČASŤ
Pred štyrmi rokmi som v Krajnianskych novinách
č. 2 a č. 3 písal o začiatku prvej svetovej vojny. Pre
písanie článkov som vybral veľkú časť informácií na
internete. Tu je prístupné aj dielo „Rozpomienky
a pamäti“ farára Michala Bodického, ktorý verne
opísal udalosti tejto doby v Krajnom. Zdrojom
informácií bola aj knižka nášho rodáka Jána ĎurišaFrndáka. Vo svojej memoárovej knižke „Spomienky

na vojnu a prevrat“ opisuje svoj životný príbeh
krátko pred vojnou. Hlavnú časť knižky tvoria jeho
príbehy počas vojny až do jej skončenia. Opisuje
aj svoju účasť pri vyhlásení prvej ČSR. V kronike
obce Krajné, časti písanej kronikárom Štefanom
Valáškom, je veľa informácií z obdobia vojny.
Spracoval hlavne zoznam padlých, ktorých mená
sú na pamätníku padlých pred obecným úradom.
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Podrobnejšie informácie o obetiach svetových vojen
nájdete na stránke obce:
http://www.krajne.sk/e_download.php file=data/editor/6sk_7.pdf&original=virtualna_pamatna_tabula.pdf

Vo štvrtom čísle Krajnianskych novín roku 2014
som písal aj o ukončení vojny a jej pripomenutí: Aj
naši občania si prvýkrát v tomto roku pripomenuli tento deň. Po vyzváňaní kostolných zvonov
o 11. hodine a 11. minúte, po slávnostnom
príhovore Štefana Horáka, delegácia žiakov
našej školy položila kyticu z červených makov
k pamätníku padlých vo svetových vojnách pred
obecným úradom. Bolo by dôstojné pokračovať
v tejto tradícii.

foto: maky
Do fotogalérie na stránke obce sa nedostala
spomienková slávnosť, bolo vtedy veľa akcií, ktoré si
môžete oživiť na:
http://www.krajne.sk/obcan/fotogaleria/rok-2014

V Krajnianskych novinách č. 4/2015 je dokumentovaná druhá spomienka, k 97. výročiu
ukončenia svetovej vojny. Tam som uverejnil dva
príbehy, spomienky na prvú svetovú vojnu. Jeden
príbeh bol o mojom dedkovi Jánovi Gálikovi
a druhý o dedkovi Ruda Talábu z Nebojse.
V audioarchíve mám spomienky Martina Kovára
(1922 – 2012), zaznamenané 2. 4. 2007, ktorý bol
ako vojak Slovenského štátu v Taliansku, kde bol
v prvej svetovej vojne aj jeho otec Martin (1892 –
1962). Z jeho rozprávania vám vyberám:
Otec mi rozprával, že v severnom Taliansku, to
bolo v Tirolách, išli takými serpentínami, bola tam
taká skalná stena vpravo a vľavo hlboká priepasť
a že ponad tú cestu vyčnievala skala a tiekla voda.
Teraz prišli dolu, tam bola dedinka, tam bol kostol,
pri tom kostole si oni urobili festung, okop pre svoj
kanón. Pod kostolom boli pivnice a tam mali ukrytú
muníciu, náboje. A teraz si predstav tú iróniu osudu.
My sme tam v 45. roku boli, pre nás sa skončila
vojna v severnom Taliansku. Tá dedinka sa volala

Zuza (Susa) a blízko bolo mesto Perdžine (Pergine),
bol to okres Trento. A teraz, ja som zostal s naším ženijným materiálom v tej dedinke a ostatný
útvar išiel do Verony. Tam sme sa pripravovali na
odchod domov. Teraz prišli pre nás, prevážali nás
Američania. Ja som sedel vpredu, vedľa amerického
šoféra na Studebakry, viezol nás černoch, zhodou
okolností, a teraz ideme serpentínami, skala, preteká voda. Hovorím si, však tadeto išiel môj otec.
Hovorím, dolu bude kostol, bol. Ešte bolo poznať aj
tie okopy pre kanón, pochopiteľne všetko zarastené
trávou. Až takéto osudy sa stávali.
Napríklad nižšie, južnejšie od okresného mesta
Trento bolo mestečko Rovereto *1 a tam bol obelisk, pamätník padlých vojakov. Tam bolo pochovaných niekoľko desiatok až stoviek československých
legionárov z prvej svetovej vojny a jeden si tam
našiel strýka, o ktorom nič nevedeli, len že bol
nezvestný.
Boli sme dolu pri Ríme, boli sme strašne hladní,
strava bola mizerná. Tak sme sa raz zobrali a išli
niečo pozháňať, kúpiť. Dolu pri Ríme, ak si niekedy
videl ten taliansky film „Niet mieru pod olivami“,
typická rovina, stena, zas rovina a samé salaše. To
boli cirkevné veľkostatky, tam sa pásli ovce, tam
sme stretli chlapíka, ktorý bol v takých rokoch ako
my, okolo 22 rokov a on mal na sebe to, čo si ušil
zo surovej ovčej kože, šortky a takú kazajku a len
tak pásol ovce. Prišli sme na ten majer, my sme
taliansky ešte nevedeli, ale akosi sme sa dohovorili, tak nás zavolali dnu, ako pohostenie doniesli
velikánske koleso ovčieho syra a pikolo víno. To
sa pilo ako voda, vieš, malé víno, no a vedľa mňa
sedel kamarát, nejaký Jožko Poláčik, niekde od
Trenčína. Odrazu sa zdvihne, oproti bola stena,
boli okná a medzi oknami bola veľká fotka rakúsko-uhorských vojakov podobná tejto, ale iná, kanón
a tam sedel s nami otec toho správcu veľkostatku.
Ten vstane a išiel k nášmu Poláčkovi a ukazuje mu
na fotografii „ekvesto sono ijo“, toto som ja. Vedľa
neho stál ten Poláčkov otec a ten Jožko Poláček
nevedel ako povedať, len toľko povedal „mio tato“
a on hovorí „babo“? Po taliansky otec je babo.
A hovorí „si“, a ten Poláček?, Poláček? A teraz si
predstav, oni boli vtedy v Tirolách a to patrilo do
c. k. Rakúsko-Uhorska. Teraz si predstav tu iróniu
osudu, že on sa stretol, starý chlap, s kamarátovým
synom po x rokoch kdesi pri Ríme.
Išli sme v meste s kamarátom po ulici a oproti
nám išli dve dievčatá. My sme sa im vyhýbali a ony
smerovali rovno na nás. Tak sme sa museli zastaviť,
boli by sme sa zrazili. Ony na nás krásnou slovenčinou „Chlapci, čo tu robíte?“My sme tu ako vojaci,
ale čo vy tu robíte? Predstav si, ony boli z Modry,
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foto: Krajne 1914 Pohľadnica písaná 28. 6. 1914,
Martin Kovár – trubač, na ľavej strane

foto: Kovar Martin Posledné spomienky Martina
Kovára zaznamenané 21. 2. 2011

Slovenky, ich otec bol Talian a ony pred vojnou
išli na návštevu k rodine do Talianska. Prišla vojna,
nemohli sa vrátiť, zostali tam.
Išli sme po ulici pri rieke Pád, krásna dedinka,
také dlhé predzáhradky a pri jednej záhradke stál
starší pán, taká biela briadka, pekná, my len tak
z pasie sme ho pozdravili „Bon džorno senore“,
on sa na nás díva a hovorí, pýta sa nás, že čo sme
my za vojaci. Hovoríme: „Čechoslováci.“ Lebo
tam povedať Slovák, nikto by tomu nerozumel.
Ó Čechoslováci! „Venite komne“, poďte ku mne.
Doviedol nás do vilky, starý pán profesor na dôchodku, do pivnice. Tam mal víno, boli tam dva
demižóny medzi inými a jeden ten demižón zobral.

My keby sme tam išli bez neho, ani by sme si ho
neboli všimli. Zaprášený, no nepekný, on oškrabal,
otvoril, to bolo 50-ročné víno ako olej. A hovorí,
že to má len pre zvláštne príležitosti a keď k nemu
prišli československí vojaci, tak to otvoril.
Zvon mieru nad talianskym mestom Rovereto.
Na pamiatku padlých vojakov bol vyrobený zvon
zo zbraní a munície, ktoré zostali na bojiskách
v okolitých horách po prvej svetovej vojne. Od roku
1965 sa nový 22-tonový zvon nachádza na návrší
nad mestom. Nový zvon je zavesený na mohutnej
konštrukcii, ktorá je na plošine nad mestom a okolo
neho stojí 114 stožiarov s vlajkami štátov, ktoré
prispeli na jeho výrobu. Zvon má výšku 3,36 m,

foto: zvon mieru
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priemer 3,21 m. Viac informácií nájdete na internete. Spoločnosť M. R. Štefánika usporiadala niekoľko
zájazdov po stopách nášho velikána. Mgr. Peter
Uhlík mi poskytol fotografie zo zájazdu v roku
2009, kde vidíte účastníkov zájazdu SMRŠ pred
Zvonom mieru. Informácie o spoločnosti sú na:
https://www.mrstefanik.sk/

*1

Rovereto

https://www.valka.cz/14961-Vojenska-pietni-mista-ceskych-vojaku-na-Soci-Piave-a-fronte-v-Alpach

Mezi hlavní kostnice lze zařadit v roce
1936 vystavěné Sacrario Militare Castel Dante
v Roveretu s ostatky 11 455 Italů, 8 673 R-U
vojáků a 151 čs. legionářů.
Ivan Gálik

V. ROČNÍK MEMORIÁLU JÁNA DLHÉHO – 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Krajné usporiadal
dňa 28.7.2018 v poradí V. ročník memoriálu Jána
Dlhého – Krajnanská prúdnica. Pred súťažným
zápolením sa zástupcovia dobrovoľného hasičského
zboru, rodinní príslušníci Jána Dlhého a starosta
obce Krajné poklonili pamiatke Jána Dlhého a Jána
Ďuriša a položili kvety na ich hroby .
Program pokračoval slávnostným nástupom súťažných družstiev. Predseda DHZ Bc. Pavol Macúch
privítal rodinných príslušníkov Jána Dlhého, starostu
obce Ing. Petra Kubisa, predsedu KO DPO SR

Trenčín Bc. Jozefa Smolinského a súťažné družstvá
z Hrachovišťa, Matejovca, Starej Turej a domáce
Krajné. SDH Brno-Chrlice a DHZ Babulicov Vrch sa
za neúčasť ospravedlnili. Počas súťaže nás príjemne
prekvapil svojou prítomnosťou starosta družobnej
mestskej časti Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fila.
Súťažilo sa tradične v troch disciplínach – požiarny útok s vodou cez bariéru, netradičnou štafetou
a hodom hadice na cieľ. Pre menší počet súťažných
družstiev súťaž prebehla dvojkolovo a započítaval sa
lepší dosiahnutý čas v každej disciplíne. Súťaž bola
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prerušená krátkou búrkou, ktorá v horúcom počasí
osviežila ako divákov, tak i súťažiacich . Víťazom
sa v tomto ročníku stalo domáce súťažné družstvo
DHZ Krajné. Všetky súťažné družstvá a rodina Jána
Dlhého boli odmenené pohármi a diplomami. Po
skončení súťaže sme si tak ako každoročne urobili
spoločnú fotografiu a posedeli sme si s našimi
priateľmi pri občerstvení a hudbe.

V roku 2019 na VI. ročníku memoriálu Jána
Dlhého DHZ Krajné oslávi 125. výročie založenia,
na ktoré vás už teraz srdečne pozývame.
Výbor DHZ Krajné ďakuje všetkým členom
a rodinným príslušníkom, ktorí sa podieľali na
úspešnom priebehu súťažno-zábavného popoludnia.
Pavol Moravec, tajomník DHZ Krajné

STRELECKÉ PRETEKY PZ KRAJNÉ DRIEŇOVICA 2018
Dňa 14.7.2018 sa uskutočnili tradičné strelecké
preteky, ktoré usporiadalo Poľovnícke združenie
Krajné Drieňovica. Prípravná časť streleckých
pretekov sa začala dňa 13.7.2018, kedy si strelci
mohli vyskúšať svoje strelecké schopnosti a pripraviť
sa na oficiálny pretek. V nasledujúci deň ako prví
začali svoju činnosť naši majstri kuchári prípravou
poľovníckeho gulášu. Neskôr nasledovalo pečenie
živánskej a chutných klobás. O 900 sa začali strelecké preteky, ktoré riadil Ing. Pavol Karlik a zároveň
zaznamenával predbežné výsledky. Počas prestávok
sa strelci a ostatní návštevníci mohli občerstviť
v stánku, kde na nich už čakali naši výčapníci
s pripravenými tradičnými nápojmi – pivom
a kofolou. S pribúdajúcim časom sa postupne
začalo ukazovať, ktorí z pretekárov pravdepodobne
zvíťazia v tomto streleckom súboji. O 1900 hod. po
záverečnom streleckom kole boli už víťazi známi.
Ceny najúspešnejším strelcom odovzdal predseda
PZ Krajné Drieňovica p. Milan Gajar, ktorý im
zablahoželal k streleckému úspechu a zároveň
odovzdal strelecké poháre venované obcou Krajné.
Víťazom sa stal p. Macho František z Nitry, ktorý
sa tradične zúčastňuje streleckých pretekov. Po
streľbách program pokračoval ľudovou zábavou pod
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taktovkou skupiny M TRIO. Súčasťou zábavy bola
aj tombola. Po prevzatí víťaznej tombolovej ceny
v neskorých nočných hodinách pokračovala zábava
klasickou ľudovou veselicou.

Za podporu Streleckých pretekov 2018 všetkým
sponzorom ďakujeme.
Ing. Rudolf Gajar

HRA(N)VÉ LETO V KRAJNOM 2018
Tretiemu ročníku letného kina tento rok počasie
prialo, a tak sme sa s nadšením pustili do príprav
víkendu v duchu vojenského ťaženia. Horúci čaj sme
mohli vymeniť za ľadovú drť a očakávaný úspech zožal

i stroj na pukance, pri ktorom obetaví rodičia prečkali
i celú rozprávku. Voňavé čerstvé pukance určite budú
súčasťou každého ďalšieho premietania, pretože úžasne
chutili, no a ich samotná výroba nás úžasne nadchla.
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Dobrodružná detektívna animovaná komédia
Sherlock Gnomes, ktorá v piatok patrila detičkám,
opisovala najväčší prípad sadrovej verzie legendárneho detektíva. Kto iný by mal vyšetrovať hromadné miznutie záhradných trpaslíkov? Kým na plátne
sa to hemžilo trpaslíkmi, na pozadí filmu stáli samí
obri. Produkoval ho spevák a skladateľ Elton John,
ktorý Sherlockovi Gnomesovi venoval špeciálne
vydanie svojich najväčších hudobných hitov.
Sobotné popoludnie bolo rozlúčkou s končiacimi
prázdninami, o detskú zábavu sa postarali autíčka,
nafukovacie bludisko, aquazobring. Na ihrisku
prebiehali hry v duchu vojenskej tematiky. Zostrojili
sme si poľnú nemocnicu, kde nám poľovnícke
PV3S poslúžili ako jej hlavný stan. Lekár spolu
s ošetrovateľom mali plné ruky práce. Niektoré
deti sa opätovne vracali na „ošetrenie“ zo zábavy,
všetky však statočne bojovali v ďalších súťažiach,
častokrát so zviazanými nohami, rukami, dokonca
i obviazanou celou hlavou, vrátane očí. Takto
„upravené“ detičky absolvovali cúvanie po trati so
zrkadlom, preliezanie motúzovej dráhy, chodenie na
doskách – stonožka, lúštenie správ písaných morzeovkou (toto potrápilo i nejedného rodiča), veľký
úspech zožalo hádzanie granátov do záchodových
dosiek. V poľnej nemocnici mala svoj stan rozložený i vojenská maliarka, ktorá vyčarila krásne (nielen
maskovacie) diela na detských tváričkách.
Na inej strane ihriska súbežne prebiehala ochutnávka slivkových gulí a lekvárových periek, ktoré
boli pripravované priamo v poľnej kuchyni – túto
nám zapožičala obec Chvojnica. Dievčatá z úradu
i zo školy tradične výborne navarili, predstavili
a pripomenuli chutné jedlá. V stánkoch prebiehala
prezentácia Krajňanskej čipky a predaj tričiek
Krajné. O občerstvenie počas celého víkendu sa
postarali hasiči a šikovné kuchárky a kuchári zasa
naplnili prázdne brušká.
Kultúrne vystúpenie tento rok prebrali divadelníci
z Teátro Komika s príbehom rytiera hľadajúcim

ľudské šťastie. Komedianti počas hodiny udržali
pozornosť detí i dospelých, ich predstavenie musel
každý prítomný brať s potrebnou dávkou nadhľadu.
Po zotmení na plátne prebiehal príbeh Jiřího
Vejdělka Otcova volga, ktorý vzácne balansoval
medzi komédiou a drámou. Veľa prvoplánovaného
humoru sa tu nenachádzalo a hoci prišli aj vtipné
momenty, väčšinu času sme sa pohybovali na inom
žánrovom území. Film sa pozeral na určité situácie
s nadhľadom, no viaceré témy (úmrtie, staroba,
choroba) nám servíroval priamo.
Hra(n)vé leto v Krajnom 2018 považujeme za
ďalšie vydarené podujatie, touto cestou ďakujeme
každému, kto opäť priložil ruku k dielu, u koho
myšlienka vzbĺkla, ale i tomu, kto ju dokázal dotiahnuť do úspešného konca. Stretneme sa na Hra(n)
vom lete v Krajnom 2019.
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ŠKOLA V PRÍRODE
Naše najmenšie deti z primárneho vzdelávania sa
14. júna 2018 vybrali do okolia Bojníc, kde v malebnej dedinke Chvojnica strávili celý týždeň.
Prvý deň:
Cesta bola krátka. Zvládli sme ju všetci bez problémov. V penzióne, v ktorom sme boli ubytovaní,
nás čakali naši animátori. Spolu s nimi sa začal náš
pobyt. Okolie sa zrazu premenilo na poznávací
tábor. Deti sa rozdelili do troch skupín a spoločne
so svojimi kapitánmi plnili rôzne úlohy. Poznávali
a cestovali svetadielmi pomocou hier a súťaží.
Zábavy nebolo konca-kraja. Ani sme sa nenazdali
a pomaly sa zvečerievalo. Deti si museli ponechať
energiu aj na ďalší deň. Po dlhej a náročnej ceste
každému dobre padol oddych.
Druhý deň:
Prebudili sme sa do slnečného rána. Čakal
nás deň veľkého výletu. Vybrali sme sa do Bojníc
a navštívili sme známy Bojnický zámok. Pani
sprievodkyňa nám porozprávala o minulosti tohto
rozprávkového zámku a rode Pálffyovcov, ktorí dlhé
2 storočia tam žili. Výlet sa skončil a nás opäť čakali
animátori, ktorí s pani učiteľkami pripravili pekné
popoludnie plné hier, súťaží a poznávania.

Štvrtý deň:
Po rannej rozcvičke sme sa naraňajkovali,
pobalili a opäť sme sa vybrali do Bojníc. Tentokrát
do múzea praveku. Toto múzeum vzniklo v lokalite
„Prepoštská jaskyňa“. Deti sa oboznámili s dobou,
v ktorej žil neandertálsky pračlovek, aký viedol
spôsob života v rámci svojho rodu (skupiny), aké si
zhotovoval nástroje i ktoré nástroje boli objavené,
aké zvieratá žili na území Bojníc, akým spôsobom
tieto zvieratá lovil, kosti ktorých zvierat sa tu našli,
ako aj mnoho ďalších zaujímavostí. Po návrate do
penziónu deti spolu s animátormi prežili deň plný
zábavy. Večerná rozlúčka sa nezaobišla bez sĺz.

Tretí deň:
Opäť krásne ráno. Vyzeralo to, akoby sme mali
počasie na objednávku. Po raňajkách a krátkej
rannej rozcvičke sme sa vybrali do ZOO. Táto
ZOO prezentuje najkrajšie zvieratá z celého sveta.
Deťom sa páčili slony, tigre, sovy, vlci ale aj opičky.
Po skončení prehliadky sa všetky deti tešili na dlho
očakávané nákupy. Trhovisko pred ZOO sa zaplnilo
našimi deťmi. Peňaženky sa otvárali a zatvárali
dovtedy, kým nezívali prázdnotou. Spokojní sme
odchádzali do penziónu, kde sme opäť strávili
pekné odpoludnie i večer.

Piaty deň:
Týždeň ubehol a nám bolo smutno, že ideme
domov. Slniečko sa milo usmievalo a my sme sa
tešili na výlet do Rajeckej Lesnej a Čičmian.
Domov sme si priniesli nielen kufre plné vecí, ale
všetci sme boli bohatší o krásne zážitky, ktoré sme
prežili ďaleko od domova.
V závere chcem poďakovať mnohým ľuďom za
pomoc. Bez nich by sa táto škola v prírode nemohla uskutočniť.
Veľká vďaka patrí: lekárke MUDr. Jarke
Náhlikovej za starostlivosť o našich malých
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pacientov. Vodičovi Jankovi Kolárikovi ml. za
skvelú jazdu a bezpečné docestovanie domov.
Kolegyniam Mgr. Danke Pagáčovej a Mgr. Janke
Domiňákovej za starostlivosť o deti a spoluorganizovanie všetkých podujatí. Veľmi pekne ďakujeme
tiež rodičom, ktorí nám priniesli sponzorské dary

na pobyt. Sú to rodičia týchto detí: Aleška Kolníka,
Adrianky Fabianovej, Miška Lančariča, Samka
Novomestského, Dianky Ďurišovej a Barborky
Vičanovej.
PaedDr. Ľubica Karliková

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA
Žiaci primárneho vzdelávania navštívili v pondelok 10. septembra 2018 dopravné ihrisko
vo Vrbovom. Všetky deti sa tešili na pekný deň
strávený v spoločnosti pracovníkov autoškoly. Deň
na dopravnom ihrisku bol rozdelený na dve časti.
V teoretickej časti sa najmenšie deti dozvedeli ako

sa majú správať na chodníku, na ceste, po ktorej
strane majú chodiť chodci, ale aj cyklisti. Osvojili si
dopravné značky. Starší žiaci si zopakovali najdôležitejšie dopravné značky a spolu s pracovníkmi autoškoly riešili zložitejšie dopravné situácie. Praktická
časť bola pre deti zaujímavejšia. Tešili sa na bicykle
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a motokáry. Nebola to však jednoduchá jazda,
pretože malí účastníci cestnej premávky museli dodržiavať základné pravidlá a dopravné značky, ktoré
si osvojili. Mnohí však nevedeli uplatniť vedomosti
z teoretickej časti do praktickej. Značka „STOP“

dala zabrať viacerým deťom, tak ako po iné roky.
Slniečko, ktoré svietilo počas celého dňa, nás hladkalo svojimi lúčmi a my sme si užívali krásny deň.
Ľubica Karliková

HODNOTENIE JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2017/2018
V TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ
MUŽI
Po jeseni sa muži nachádzali na 3.
mieste tabuľky, no tá bola veľmi
vyrovnaná. Iba Nová Ves mala
na čele väčší náskok 8 bodov.
Káder zostal pokope, doliečili
sa niektoré zranenia a cieľom
bolo pokúsiť sa minulosezónne
5. miesto aspoň o jednu priečku
vylepšiť.
Úvod jari býva často poznačený
horšou kvalitou trávnikov po zime,
tento raz sa navyše pridalo aj počasie,
keď asi 3 zápasy sa hrali v silnom vetre. Na
úvod sme privítali tradičného rivala z Polianky. Hoci
sa nachádzal na opačnom póle tabuľky, nečakali
sme nič ľahké a tak aj bolo. Súper dvakrát viedol
a bojovne bránil, no v závere sme ukázali odolnosť
a chuť po víťazstve. Rozhodol o ňom Samuel Vavák
v poslednej minúte z pokutového kopu, keď sa hosťom ich tvrdosť stala osudnou a nešikovne faulovali
v pokutovom území Andreja Lacha.

Prišli spomínané herne nie veľmi pekné
zápasy, výsledkovo sme ich ale zvládali.
Výhra 1 : 0 u posledného Dolného
Srnia prišla v chlade a silnom vetre
asi iba silou vôle, no potešilo
najmä víťazstvo na nulu 2 : 0
v derby so Starou Turou „B“
(Kostolným). V Trenčianskych
Bohuslaviciach rozhodol pekným volejom spoľahlivo hrajúci
Dominik Medveď, vyhrali sme
3 : 1, defenzívny Hrádok sme porazili 1 : 0 gólom Andreja Lacha. Ten
strieľal na jar skutočne dôležité „bodonosné“ góly, aj v Srní rozhodol on. Pochvala patrí aj
nestarnúcemu Milanovi Moravcovi, ktorý pri absencii zraneného brankára Andreja Kostolanského po
dlhšom čase nastúpil do našej brány a zaznamenal
čisté konto. Je vidieť, že svoje umenie stále dobre
ovláda, týždeň predtým nám pomohol aj Jakub
Sedlák. Týmto víťazstvom sme sa prekvapivo dostali
na týždeň aj na čelo tabuľky, keď Nová Ves nad
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Váhom sa aj kvôli absenciám a zraneniam skraja
jari trápila.
Naša prvá prehra tak prišla po 5 výhrach v rade,
doma s Hornou Stredou 2 : 4. Tento zápas prerušil
našu úctyhodnú viac ako dvojročnú sériu bez domácej prehry. Bol to nevydarený výkon s indisponovaným rozhodcom v prvom polčase, v oslabení
sme ich ešte v druhom polčase ale riadne potrápili.
Tento zápas sme ale odčinili pekným výsledkom
5 : 0 na Vrbovciach, bol to najlepší výkon Krajného
v jarnej časti, vyznamenal sa autor hattricku Martin
Melicher. Nasledoval očakávaný zápas s Brezovou
pod Bradlom doma, ten sme zvládli a po výhre na
jeseň u nich 3 : 1 sme vyhrali doma 2 : 1 , teda oba
zápasy s týmto tradične silným súperom. Gólovo
sa presadili naši tradiční strelci Filip Tížik a Andrej
Lacho. Po remíze v Zemianskom Podhradí 1 : 1
prišla naša posledná výhra doma s Kálnicou 3 : 0.
K strelcom sa tu pridala aj opora zadných radov
Pavol Klimek.
Záver sezóny nám nevyšiel ideálne. V každom
z posledných 5 zápasov sa nám niekto zranil,
v poslednom zápase sme záver dohrávali preto iba
10, a to ešte niektorí so sebazaprením. Ťažko tak
bolo možné zabrániť prehrám, v Potvoriciach sme
ešte boli lepší, no nepremenené šance znamenali
prehru 3 : 1, šláger jari s Novou Vsou znamenal
prehru 1 : 4, súper sa nachádzal v hernej pohode
a rozhodol o svojom postupe. V Pobedime sme
chceli slušne dohrať sezónu, prehra 2 : 3 v danej situácii nebola žiadnou pohromou.
Konečné umiestnenie je spravodlivým
odzrkadlením našej výkonnosti. Hoci
sme počas jari boli väčšinou druhí, Nová
Ves a Horná Streda boli lepší v tejto
sezóne, nechali sme ale za sebou mužstvá ako Kostolné, Brezová, Kálnica
i ďalších. 3. miesto v 7. lige JUH je
najlepším umiestnením Krajného za
posledných minimálne 25 rokov!, čo je
krásny úspech pre náš klub a našu malú
obec.
Z 26 zápasov sme vyhrali 16, remízou
sa skončili 3, prehrou 7. Skóre 56 : 30
znamená pre nás výrazné zlepšenie najmä
v počte inkasovaných gólov, vpredu sme ale zaznamenali mierny ústup z pozícií, keď rok predtým sme
skórovali viac ako 70-krát. 51 bodov je ale méta,
ktorá sa ťažko prekonáva, v novej sezóne tak máme
čo obhajovať.
Na ciele do ročníka 2018/2019 sa ale pozeráme inak. Prvoradé je pre nás zlepšovať hru
celého tímu a ponúknuť divákom pekné športové
zážitky. Káder sa nemení ani do novej sezóny, chuť

do futbalu hráči majú, verme teda, že sa im budú
vyhýbať zranenia a po športovej stránke budeme
v klube aj v obci spokojní. Futbal v Krajnom totiž
má svoju tradíciu a ľudia naň chodia vo väčšom
počte ako v niektorých menších mestách ako
napríklad Brezová či Stará Turá. Počas jari neboli
nezvyčajné návštevy bezmála 200 divákov, a ak
bude hra dobrá, určite tak bude aj naďalej.
Strelci gólov: Filip Tížik 13, Andrej Lacho 10,
Martin Melicher 8, Vladimír Baranovič 6, Samuel
Vavák 5, Samuel Kňazský 4, Roman Marek 2,
Štefan Škodáček 2, Marcel Kostelný 2, Tomáš
Tomka 1, Dominik Medveď 1, Michal Beňo 1
a Pavol Klimek 1.
Našu obec v tomto ročníku v kategórii mužov reprezentovali: Andrej Kostolanský, Dušan
Podmajerský, Lukáš Dobrovodský, Branislav
Drobný, Matúš Puškár, Filip Tížik, Andrej
Lacho, Martin Melicher, Vladimír Baranovič,
Samuel Vavák, Samuel Kňazský, Roman Marek,
Štefan Škodáček, Marcel Kostelný, Tomáš
Tomka, Dominik Medveď, Michal Beňo a Pavol
Klimek, tréner Andrej Škodáček, vedúci mužstva
Vladimír Kostelný
DORAST
Náš najstarší mládežnícky tím pokračoval v náročnej 5. lige SEVER v rámci Západoslovenského
futbalového zväzu. Cieľom bolo udržať výkonnosť aj
postavenie v hornej časti tabuľky.
Družstvo začalo dvoma zápasmi vonku,
po prehre v Ladcoch 3 : 0 si ale priviezlo
3 body z Košece za výhru 3 : 2. Porážka
v o postup bojujúcej Hornej Porube
2 : 0 sa čakala, menej už domáca 1 : 4
s Klátovou Novou Vsou. Tento súper
nám ukázal, čo robí kvalitná zimná príprava či tréningová dochádzka a výrazne
sa oproti jeseni zlepšil.
Derby zápasy priniesli striedavé
výsledky. Výhra 5 : 1 s Bošácou bola
najlepším zápasom dorastu v jarnej časti,
prišla remíza 3 : 3 na Turej Lúke a prehra
doma s Častkovcami 0 : 2. V Hornej Súči
s kvalitným kádrom sme prehrali 3 : 1, škvrnou
tohto zápasu bolo klamstvo domácich, že majú
prietrž mračien, dodnes nevedno, z akého dôvodu
presne chceli ten zápas odložiť. Keď tam ale naši
prišli, ihrisko bolo takmer suché! S týmto klubom
sme mali vždy dobré vzťahy, dúfam, že to tak
bude aj v budúcnosti a Súčania sa za tento „ťah“
ospravedlnia.
S Drietomou a u rivala v Starej Turej sa zrodili
remízy 3 : 3 respektíve 1 : 1, do Domaniže tím kvôli
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nízkemu počtu necestoval, rozlúčka s Udičou a výhra
2 : 0 proti kvalitnému súperovi však bola veľmi pekná.
Ukázalo sa, že výkonnostne na túto súťaž máme. 6. miesto zo 14 tímov za 12 výhier, 6 remíz
a 8 prehier znamená pozitívnu bilanciu, taktiež
skóre 53 : 45 je kladné, počet získaných bodov
42. Nasledujúcu sezónu hrá dorast túto ligu opäť.
Problémom je skôr už spomínaný menší počet
hráčov, s tým ale bojujú všade a je ťažké to zmeniť. Na dochádzke na tréningy by ale hráči mali
popracovať.
Strelci gólov: Matej Batka 19, Branislav Melicher
7, Matúš Puškár 6, Miroslav Kleščinský 5, Andrej
Púchly 5, Andrej Homola 3, Ondrej Hevera 3,
Michal Urban 2, Šimon Kolník 1, Juraj Mikláš 1,
Michal Hazucha 1.
Našu obec v tomto ročníku v doraste reprezentovali: Lukáš Augustín, Michal Samul, Michal Urban,
Branislav Melicher, Michal Hazucha, Šimon Kolník,
Andrej Púchly, Martin Drobný, Matej Batka, Peter
Malý, Andrej Homola, Rastislav Naď, Juraj Mikláš,
Ondrej Hevera, Miroslav Kleščinský, Tomáš Puškár
a Matúš Puškár, tréner Marek Puškár, vedúci tímu
Branislav Melicher st.
Tréner mužov
Andrej Škodáček
ŽIACI
V žiackej kategórii môžeme považovať
jarnú časť za úspešnú. Chlapci odohrali
viacero kvalitných vyrovnaných zápasov,
ktoré im pomohli v ich futbalovom
raste. Poctivo trénovali 3-krát do
týždňa pod vedením nového trénera
Jaroslava Baču, ktorý pre nich
pripravoval mnoho zaujímavých
cvičení. Zlepšovala sa ich pohyblivosť a kondícia, zdokonalila sa súhra,
aj keď samozrejme zopár hráčov bolo
ťahúňmi družstva. Najkrajším zápasom bol domáci duel s Bošácou 3 : 2,
keď polčas bol bezgólový, no v druhom
diváci videli 5 gólov, z toho víťazný pre
Krajné v poslednej 70. minúte. Diváci chodia
už dlho v Krajnom na žiakov radi v hojnom počte,
čo tiež svedčí o pozitívnej odozve obyvateľov
Krajného na prácu s deťmi. Ukazuje sa, že s mládežou sa stále oplatí pracovať aj vo futbalových
kluboch, hoci deti majú aj iné záujmy a futbalistov
neustále po dedinách ubúda. V tomto je náš klub
vzorom pre viaceré okolité kluby a poďakovanie
patrí aj obci za jej významnú podporu.
Z kádra treba vyzdvihnúť končiacich hráčov
prechádzajúcich do dorastu, Filipa Feranca – 3.

najlepšieho strelca súťaže s 37 gólmi, Tomáša
Puškára, Jakuba Konečného, Lukáša Višňovského,
Samuela Sadloňa a Matúša Egrešiho.
Vedúci žiakov
Marián Babulic
PRÍPRAVKA
V jarnej sezóne 2017/2018 sme chceli nadviazať na jeseň 2017 a dotiahnuť ešte nejakých nových
hráčov a nájsť trénera pre mladšiu prípravku. Počas
zimnej prípravy sme odohrali viacero turnajov, či
už väčšie deti, alebo niektoré menšie. Trénovali
sme v školskej telocvični alebo na umelej tráve.
Postupom času sa nám podarilo nájsť aj ďalšie deti,
aj trénera, a tak tu rozpíšem káder, ktorý sa počas
celého roka rozrastal a pribúdali noví hráči.
Staršia prípravka: Tréner: Michal Beňo Asistent:
Ondrej Lančarič
Hráči: Michal Lančarič, Matej Mozolák, Juraj
Mikota, Nikolas Kováčik, Aleš Kolník, Miroslav
Crkoň, David Marek, Barborka Vičanová, Marko
Cirok, Matej Moravec, Peter Omasta, Marek Ďuriš,
Diana Ďurišová, Jakub Malik, Martin Marko, Michal
Marko, Albín Kucharovic, Natália Ochotnická,
Michal Benian.
Mladšia prípravka: Tréner: Matúš Puškár
Asistent: Michal Beňo
Hráči: Radovan Marek, Samuel Egreši, Martin
Ambruš, Kristián Moravec, Šimon Ambruš,
Peter Slovák, Tomáš Lančarič, Izabela
Ambrušová, Lucia Lančaričová, Martin
Firster, Lukáš Máslik, Alex Oška.
Za jarnú časť musím pochváliť celé
mužstvo ktoré počúvalo, bojovalo
na tréningoch, turnajoch a hlavne
v každom zápase sa snažili dať zo
seba maximum, aj keď sa nedarilo, tak vedeli zabojovať jeden za
druhého. Skončili sme na 3. mieste
v našej mini tabuľke 4 mužstiev, kde
nás môže mrzieť iba začiatok jesene,
keď sme sa oťukávali, ale na jar už bolo
vidieť, že vieme, čo chceme hrať a aj
napriek niektorým chybám sa zlepšujeme
každým zápasom a zdokonaľujeme svoju techniku
a rozmýšľanie o pohybe na ihrisku. Tiež sme sa
zúčastnili záverečného finálového turnaja, kde sme
odohrali veľmi vyrovnané zápasy, ale chýbalo nám
kúsok šťastia k lepšiemu umiestneniu. Na záver
chcem poďakovať rodičom, ktorí majú trpezlivosť so
mnou i s deťmi a vozia ich pravidelne na tréningy.
Tréner prípravky
Michal Beňo

POZVÁNKY
Pozývame Vás na
Lampiónový pochod
obcou Krajné spojený
s vypúšťaním lampiónov šťastia
z obecno-športového areálu,
ktorý sa uskutoční dňa 27. 10. 2018 so

začiatkom o 18 00 hod. pri Požiarnej zbrojnici
v Krajnom.
Srdečne pozývame všetky deti a rodičov na
Mikulášsku nádielku, ktorá sa uskutoční
dňa 5. 12. 2018 o 1700 hod. pred Požiarnou
zbrojnicou v Krajnom.

ZAPOJTE SA DO VIANOČNÉHO TRHU
V NAŠEJ OBCI
Obec Krajné dňa 15. 12. 2018 plánuje
usporiadať vianočný trh pred Požiarnou
zbrojnicou v Krajnom, na ktorom bude možné
predávať len sortiment tovaru s vianočnou
a príbuznou tematikou, napr. med, čaje,
oplátky, sviečky, vhodné remeselné výrobky,

vianočné ozdoby a iné dekoračné vianočné
predmety. Občania, ktorí majú záujem o predaj
svojich výrobkov, sa môžu prihlásiť na Obecný
úrad v Krajnom do 30. 11. 2018 osobne,
prípadne telefonicky na č. 032/7408526 alebo
na adresu sekretariat@krajne.sk.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2018 bude 15. novembra
2018, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 4/2018 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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