
Posledné kolo jesennej ãasti Ïiakov sa predohráva 
1. 9. 2004.

Za výbor TJ Slovan Krajné 
Milan Kostelný

·PORT

Vydáva Obecný úrad Krajné
Náklad 350 ks, štvrťročne

Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor

Redakčná rada:
J. Hudecová - šéfredaktorka, M. Bukovčanová, 

RNDr. L. Gergel - technický redaktor, 
Mgr. D. Marková, M. Macúchová

Registrácia: OÚ RK Trenčín, r.č. 01 - 456/1994

TTTTJJJJ    SSSSLLLLOOOOVVVVAAAANNNN    KKKKRRRRAAAAJJJJNNNNÉÉÉÉ
Rozpis jesennej ãasti futbalovej súÈaÏe roãníka 2004 - 2005

Dospelí III. Trieda JUH
Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 15.8.2004 Krajné Chvojnica 17:00
2. 22.8.2004 Polianka Krajné 16:30
3. 29.8.2004 Krajné Jablonka 16:30
4. 5.9.2004 Kostolné Krajné 16:00
5. 12.9.2004 Krajné Hrachovište 16:00
6. 19.9.2004 Voľno
7. 26.9.2004 Krajné Bukovec 15:30
8. 3.10.2004 Vaďovce Krajné 15:00
9. 10.10.2004 Krajné Priepasné 15:00

10. 17.10.2004 Vrbovce Krajné 14:30
11. 24.10.2004 Krajné Hrašné 14:30

Žiaci II. Trieda skupina C
Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 22.8.2004 Voľno
2. 29.8.2004 Krajné Brunovce 10:30
3. 1.9.2004 Nová Ves n/V Krajné 10:30
4. 5.9.2004 Potvorice Krajné 10:30
5. 12.9.2004 Krajné Hrádok n/V 10:30
6. 19.9.2004 Považany Krajné 10:30
7. 26.9.2004 Krajné Vaďovce 10:30
8. 2.10.2004 Modrová Krajné 14:30

Sobota
9. 10.10.2004 Krajné Očkov 10:30

10. 17.10.2004 Pobedim Krajné 10:00
11. 24.10.2004 Krajné Hôrka n/V 10:00

Dorast II. Trieda JUH
Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 1.8.2004 Voľno
2. 8.8.2004 Krajné Podolie 14:30
3. 15.8.2004 Bošáca Krajné 14:30
4. 22.8.2004 Krajné Nová Ves n/V 14:00
5. 29.8.2004 Tr. BohuslaviceKrajné 14:00
6. 5.9.2004 Krajné Beckov 13:30
7. 12.9.2004 Modrová Krajné 13:30
8. 19.9.2004 Krajné Kočovce 13:00
9. 26.9.2004 Lubina Kop. Krajné 13:00

10. 3.10.2004 Voľno
11. 9.10.2004 Horná Streda Krajné 12:30

Sobota
12. 17.10.2004 Krajné Mor. Lieskové 12:00
13. 24.10.2004 Kálnica Krajné 12:00

OOOOzzzznnnnaaaammmmyyyy
• Upozorňujeme občanov v kopaniciach, že od 15. 10. 2004 budú pla-
tiť na vývoz odpadu v kuka nádobe biele a žlté žetóny. To znamená, že
11. 10. 2004 bude uskutočnený poslednýkrát vývoz na modré žetóny.

• Dňa 14. 7. 2004 bol uhradený finančný príspevok vo výške 1000,-Sk
z rozpočtu obce na účet obce Mníchova Lehota, nakoľko obec v dňoch
19. 6. a 5. 7. 2004 ťažko postihla povodeň.

• Upozorňujeme občanov, aby si do konca roku 2005 vyrovnali po-
platky za hrobové miesta, v opačnom prípade budú hroby zlikvidované.

•Ako separovať plasty:
Patrí sem - plastové fľaše rôznej farby (od nápojov), plastové fľaše od 
octu, oleja, sirupu, prípravkov na ochranu a ošetrovanie rastlín, plastové
uzávery fliaš, plastové obaly od jogurtu, masla, nátierok, plastové obaly
a tácky (od potravín, vajíčok, cukríkov, čokolády, kozmetiky, spotreb-
ných predmetov), polyetylénové obalové fólie, obrusy, polyetylénová 
fólia čistá (bez blata a hliny) z fóliovníkov, drobné hračky a kuchynské
predmety z plastov (varešky, naberačky, tácky, príbor, taniere, poháre),
plastové tuby (bez obsahu) z kozmetiky a potravín, plastové (biele) ban-
dasky (čisté).
Separované plasty nesmú obsahovať časť pôvodného obsahu, nevkladať
ich do ďalších obalov, ako napr. igelitové tašky, väčšie plastové obaly.
Preto žiadame občanov, aby plastové fľaše stláčali zašliapnutím z dô-
vodu využitia obsahu úložnej plochy auta a tým vznikol i lacnejší vývoz.

Ná‰ maratónec

-   pán Dušan Čerešňa sa zúčastnil dňa 14. 8. 2004 
9. ročníka Vnorovskej desítky v obci Vnorovy v okrese
Hodonín, kde skončil na 132. mieste v kategórii MUŽI
40 v čase 0:48:26

-   ďalej sa zúčastnil 2. polmaratónu Košice - Seňa, kde
skončil na 89. mieste v kategórii M3 v čase 1:46:14 so
štartovacím číslom 112

-   dňa 21. 8. 2004 sa zúčastnil 15. ročníka Čachtického
polmaratónu, kde skončil na 15. mieste v kategórii
C (MUŽI nad 50 rokov) v čase 1:53:04 so štartovacím
číslom 102

Spolu štartovalo: 93 pretekárov
Počasie: teplota 26°C, oblačno, slabý vietor
Hlavný rozhodca: Jiří Huk
Riaditeľ pretekov: JUDr. Drahomír Kubičina
Predseda organizačného výboru: 
Mgr. Janka Kvasňovská
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roãník 11.                             ãíslo 2/2004                               cena 5,- Sk

Ani sme sa mnohí nenazdali a opäť nám chtiac-nechtiac pri-
budla vráska na čele a náš rodný list veľavravne naznačuje, že
ten rôčik opäť zaťažil naše bedrá.

Je to uhol pohľadu ako sa pozeráme na všetky zmeny, ktoré
sa dejú okolo nás.

Tých skôr narodených trápi každý nečinorodo prežitý deň,
mladá krv je horúca a bujará - ženie ich vpred, majú svoje ciele
a ambície, ktoré „neznesú“ odklad.

Všetko bude len uhlom pohľadu, ktorým sa pozeráme na svet,
svet rýchlo sa meniaci okolo nás. Je
tak rýchly a besniaci, že „nestačíme“
ani žiť, sledovať jeho zmeny a kvôli
nim vychutnávať všetko to, čo život
robí životom.

Sme všetci ako pokusní králici, na
ktorých pri teste, jeden experiment
predbieha druhý a neskôr ten aj ten tretí. Už sa nestačíme ani čudo-
vať, čo všetko sa tu deje. Denno-denne nespočetné množstvo infor-
mácií a zmien v zákonoch, meniace sa požiadavky na našu obec,
ktoré nie je možné z pohľadu reálnych možností a schopností zapra-
covať do praxe.

Aj vďaka kolektívu pracovníkov okolo poslancov obecného zastu-

piteľstva, starostu obce a priateľov naklonených v prospech
Krajného, darí sa nám zatiaľ úspešne manévrovať našu bárku na roz-
búrenom mori medzi hrozivo vyčnievajúcimi, ale aj skrytými útesmi -
vpred. Nie je za potreby zveličovať, ale sú to útesy, ktoré môžu zna-
menať koniec, koniec celého úsilia napredovania. 

A my Krajňanci, ktorí túžime tu žiť v krajšom, čistejšom, ale hlav-
ne v zdravšom Krajnom, ktorých trápia naše neduhy, tí ktorých je 
určite väčšina, žiadame jedincov, ktorí nechcú byť nápomocní, pro-
sím neškoďte - ničíte hodnoty vytvorené vašimi predkami, odčerpá-
vate finančné prostriedky z rozpočtu, ktoré mohli byť efektívnejšie vy-

užité v prospech našej obce, ale záro-
veň aj v prospech Váš.

A obec peniaze potrebuje, bez
nich nedocielime väčšinou nič a prá-
ce, ktorá nás čaká a ktorú musíme vy-
konať a ktorú nie je vidieť, je neúre-
kom!

Aj keď sužovaní, ale o to odhodlanejší, púšťame sa do zápasov
o lepší zajtrajšok. Odvážnemu aj šťastie praje - a tak sa môžeme spo-
ločne hrdiť s okolitými obcami, že z mnohých žiadateľov bol vybraný
práve náš projekt: „Odkanalizovanie regiónu Veľká Javorina -
Bradlo“, kde bol obciam Krajné, Podkylava, Jablonka, Rudník,
Hrašné, Kostolné, Vaďovce, Višňové a Hrachovište pridelený

SLOVO 
Z ÚST STAROSTU

SME OPÄË O NIEâO STAR·Í! SME ALE O TO MÚDREJ·Í A SKÚSENEJ·Í?
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z Európskych fondov grant vo výške 94.350,- EUR na prípravu pro-
jektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Predkladateľom a ga-
rantom je naša obec Krajné.

S potešením Vám môžem zvestovať ďalšiu radostnú správu, že
našej žiadosti o dotáciu vyhovelo Ministerstvo financií a pridelilo
našej obci 400.000,- Sk na rekonštrukciu zatekajúcej strechy obec-
ného úradu. 

Nesmieme a ani nechceme zabudnúť na dotáciu od predsedu vlá-
dy Slovenskej republiky, ktorý podporil našu kultúru a pomohol
čiastkou 30.000,- Sk folklórnemu súboru Krajňanec zabezpečiť sluš-
ný hudobný nástroj pre úspešnejšiu reprezentáciu našej obce.

Nie je tajomstvom, že sme spoločne s vedením Základnej školy
v Krajnom dohadovacím konaním na Krajskom školskom úrade vy-
dohadovali na dofinancovanie minulého roka 269.000,- Sk a na dofi-
nancovanie roka 2004 z Ministerstva financií Slovenskej republiky
751.000,- Sk. 

Naše spoločné úsilie žalo úspechy aj v iných sférach. Po mno-
hých stretnutiach a rokovaniach, podarilo sa nám pre obec bezod-
platným prevodom získať zachovalý autobus Karosa, ktorý veríme,
že poslúži nám všetkým nespočetné množstvo kilometrov. 

Okrem iných, predložili sme v začiatkoch tohoto roka žiadosť na
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, kde žiadame finančné
prostriedky na odstránenie havarijného stavu základnej školy - chce-
me veriť, že sa tieto finančné prostriedky pre našu školu určite nájdu.
Pokračujeme v zamestnávaní našich obyvateľov, nachádzajúcich sa
v hmotnej núdzi, ktorí pomáhajú obci pri jej skrášľovaní.

Nie sú však len vyhrané boje! Boli sme aj na štíte! Na štíte
Ministerstva životného prostredia, ktoré nám neprialo a kde sa na
nás neušlo! A neušlo sa ani v jednom projekte, hoc sme ich predlo-
žili štyri: - pripojenie domácností na ČOV, prepojenie vody z Martišky
na vodovod v Krajnom, zrekultivovanie skládky komunálneho odpa-
du v Kahúnovej doline a oprava miestnej komunikácie v Krajnom -
časť Kúty.

Už sa ani mnohým veciam „nečudujeme - veď aj prečo“!? Všetko
je len uhol pohľadu!

Možno sa snáď aj niečo spraví, ale kedy!?
Možno vzácna návšteva to zmení! 
V rámci poslaneckého výjazdu navštívil našu obec poslanec

Národnej rady Slovenskej republiky pán Lintner spoločne s pánom
Eliášom predsedom okresného výboru ANO a členom republikového
výboru, ktorým sme do posledného detailu predostreli všetky prob-
lémy, ktoré na nás samosprávu nové zákony uvalili. Verme, že sme
zasiali dobré zrno, do dobrej pôdy!

Prichodí sa pochváliť aj domácimi úspechmi. Prežili sme krajšie
leto! Ani si neviete predstaviť ako krásne znie mĺkvy tón telefónu. 
Ako úžasne je počúvať ticho, ticho ktoré neuráža. Koľkí z nás sa pri-
stavili u našich chlapov zo služieb a povedali - ďakujem! 

Leto máme za sebou a verím, že ste netrpeli smädom, dali sme si
záväzok.

Už aj zarábame - snažíme sa ušetriť! Prevzali sme na svoje bedrá
zber separovaného odpadu. Každá koruna, ktorá ostáva doma
a u našich ľudí sa ráta. 

Naša vďaka smeruje aj k majiteľom pozemkov na športovom šta-
dióne, ktorí pochopili myšlienku vzájomnosti a svojou ústretovosťou
napomáhajú k dávno vytúženému cieľu.

Teší nás aj návrat „strateného syna“, ktorý 10.07.2004 pripravil
hlavne pre široké okolie ako aj pre nás domácich priateľské posede-
nie v „ich Borine“. Verím, že nepoľavia a spoločným úsilím nadviaže-
me na skoro zašlú slávu.

Nechcem zabudnúť poďakovať, tak ako sa sluší a patrí. Teraz 
moje poďakovanie vo Vašom mene smeruje do radov poľovného
združenia Drieňovica. Ďakujeme im za priloženú ruku k dielu, k po-
kosenému cintorínu.

Naše poďakovanie smeruje aj k jednotlivcom - Pavlovi Lachovi,
Jozefovi Slezákovi, Vladovi Gálikovi, Ing. Petrovi Plesníkovi a všet-
kým ostatným aj nemenovaným za ústretový krok v prospech obce.

Srdečná vďaka.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Z Obecného zastupiteºstva

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní 

A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

2. Správu o činnosti obecných služieb.

B) SCHVAĽUJE
1. Rekonštrukciu strechy budovy obecného úradu opra-

vou terajšej plochej strechy, za hlasovalo 8 poslancov.

2. Dodatok č. 3 k VZN č. 1/1991 o miestnych poplatkoch,
za hlasovalo 8 poslancov.

3. Odpredaj parc. č. 5532/1 o výmere 40 m2 pre P. Ko-
nečného, Krajné č. 923, cena 20,-Sk/m2, náklady s pre-
vodom hradí kupujúci, za hlasovalo 8 poslancov.

4. Odpredaj parc. č. 366/1 o výmere 275 m2, cena 
25,-Sk/m2, náklady s prevodom hradí kupujúci, za hla-
sovalo 5 poslancov, proti 2, zdržal sa 1 poslanec.

5. Zvýšenie finančného limitu na úhradu stravného v ŠJ
MŠ o 2,-Sk, t.j. deti z 26,-Sk na 28,-Sk a dospelí 
z 23,-Sk na 25,-Sk, za hlasovalo 8 poslancov.

6. Platnosť pôvodnej nájomnej zmluvy na pozemok pod
stánkom pre A. Turanovú, Krajné č. 198, za podmien-
ky vyrovnania nájomného a otvorenie prevádzky
k 1.10.2004, za hlasovalo 8 poslancov.

7. Finančný príspevok pre obec Mníchova Lehota vo výš-

ke 1.000,-Sk na pomoc pri likvidácii škôd po povodni,
za hlasovalo 8 poslancov.

8. Súhlas - dodatok k nájomnej zmluve s Universalpress
Myjava o podnájme priestorov inej fyzickej osobe, za
hlasovalo 8 poslancov.

C) RUŠÍ
1. Článok č. VII a dodatok č. 3 zo VZN č. 2/2004 o po-

platkoch za odpad, za hlasovalo 8 poslancov.

D) ZAMIETA
1. Žiadosť Pavla Kravárika, Krajné č. 322 o odkúpenie po-

zemku parc. č. 364/1.

E) DOPORUČUJE
1. Vyhlásiť výberové konania na obsadenie pracovných

miest ekonóm a kontrolór obce, za hlasovalo 8 poslan-
cov.

2. Zvolať mimoriadne zasadnutie OZ za účelom výbero-
vého konania na prenajatie priestorov pre zriadenie 
lekárne, za hlasovalo 8 poslancov.

F) ROZHODLO, ŽE
1. V tomto volebnom období a počas trvania platnej ná-

jomnej zmluvy, ktorá je uzavretá v tomto čase nebude
viac rozhodovať o predaji parc. č. 364/1, za hlasovalo 
8 poslancov.

Lýdia Boorová, prednosta OÚ

Uznesenie ã. 4/2004 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteºstva v Krajnom konaného dÀa 26.8.2004
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A. Zamestnávateľ:
OBEC KRAJNÉ, 916 16 Krajné

B. vyhlasuje v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme, zák. č. 341/2004 Z.z. v platnom
znení výberové konania na obsadenie funkcií:
1.  ekonóm obce (od 1.1.2005),
2.  kontrolór obce na čiastočný úväzok - 0,25 (od

1.1.2005).

C. Predpoklady na vykonávanie funkcie:
ekonóm obce:
-   úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
-   prax v požadovanom odbore minimálne 9 rokov,
-   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-   bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajú záruku, že 

uvedenú funkciu bude riadne vykonávať,
-   samostatnosť, ovládanie strojopisu, podvojné účtov-

níctvo, práca s PC,
kontrolór obce, prac. úväzok 0,25:
-   úplné stredné vzdelanie ekonomického smeru,
-   prax v odbore,
-   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-   bezúhonnosť a morálne vlastnosti dávajú záruku, že 

uvedenú funkciu bude riadne vykonávať,
-   podvojné účtovníctvo, práca s PC.

D. Zoznam požadovaných dokladov:
-   písomná prihláška do výberového konania,
-   overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
-   odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-   profesijný životopis, prehľad praxe,
-   písomné čestné vyhlásenie o tom, že je plne spôsobilý

na právne úkony.

E. Výberové konanie sa uskutoční písomnou a ústnou for-
mou (práca na PC), kde výberová komisia overí schop-
nosti a odborné znalosti uchádzača, ktorý spĺňa predpo-
klady na výkon práce vo verejnom záujme.

Písomnú prihlášku s prílohami podľa bodu D je potrebné
podať písomne na adresu zamestnávateľa najneskôr do
15.10.2004 do 15:00 hod.

Prihlášky, ktoré nebudú mať všetky náležitosti k tomuto dá-
tumu, nebudú akceptované. Prihlásení uchádzači, ktorí
spĺňajú podmienky, budú písomne informovaní o termíne vý-
berového konania. Výsledok výberového konania oznámi
Obec Krajné uchádzačom písomne do 10 dní od jeho skon-
čenia.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť všetky návrhy
a vyhlásiť výberové konanie ako neúspešné.

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce

• dňa 30.6.2004 sa zúčastnil ukončenia školského roka
2003/2004 v Základnej škole v Krajnom;

• dňa 8.7.2004 sa zúčastnil zasadnutia zboru poradcov
Združenia obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec,
n.o. na Obecnom úrade v Kálnici;

• dňa 12.7.2004 sa zúčastnil pracovného stretnutia s po-
slancom Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomírom
Lintnerom pri príležitosti otvorenia poslaneckej kancelárie
NR SR na Mestskom úrade Myjava;

• dňa 18.7.2004 sa zúčastnil oslavy 775. výročia obce
Spišské Tomášovce s FS Krajňanec;

• dňa 22.7.2004 zasadnutie správnej rady Združenia obcí
pre separovaný zber Javorina - Bezovec, n.o. na
Obecnom úrade v Moravskom Lieskovom;

• dňa 29.7.2004 starosta obce spolu s prednostkou
Obecného úradu a riaditeľom technického úseku privítali
na Obecnom úrade v Krajnom starostu obce Velehrad 
p. Stanislava Gregůrku, aby si vymenili skúsenosti a vy-
slovili ochotu obnovenia družobných stykov medzi obca-
mi, združeniami a obyvateľmi Velehradu (ČR) a Krajného
(SR);

• dňa 2.8.2004 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v zasa-
dacej miestnosti Obecného úradu v Jablonke;

• dňa 4.8.2004 starosta obce privítal na Obecnom úrade
v Krajnom poslanca NR SR Ľubomíra Lintnera a predsedu
Okresnej rady ANO v Myjave a člena republikovej rady
ANO p. Rastislava Eliáša za účelom oboznámenia sa
s problémami školstva, zdravotníctva, ČOV, obecných slu-
žieb a pod. v našej obci. Pán poslanec Lintner navštívil
našu obec ako prvú v okrese Myjava;

• dňa 11.8.2004 valné zhromaždenie členských obcí a miest
Združenia obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká Javorina -
Bradlo v zasadačke Mestského úradu Myjava;

• dňa 20.8.2004 zasadnutie výboru ZO ZPB v zasadačke
Obecného úradu v Krajnom;

• dňa 26.8.2004 zasadnutie oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov na Mestskom 
úrade v Novom Meste nad Váhom;
–  Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bo-

jovníckov v Novom Meste nad Váhom udelil Obci Krajné
pamätný list pri príležitosti 60. výročia SNP;

–  Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov udelila medailu M.R.Štefánika II. stupňa 
Ing. Vladislavovi Šusterovi za presadzovanie pokroko-
vých, demokratických, humanitných tradícií odkazu 
boja za slobodu a proti fašizmu;

• v dňoch 28. a 29.8.2004 sa spolu s Ing. Galiovským (riadi-
teľom technického úseku) a p. Otrubom (vedúcim obec-
ných služieb) zúčastnil na oslavách konaných v meste
Kremnica. Pozvanie prijal od primátora mesta Ing.
Nárožného. Počas týchto dní sa stretol s premiérom 
SR pánom Mikulášom Dzurindom, ministrom kultúry 
SR Rudolfom Chmelom a so spisovateľom, dramatikom 
a riaditeľom Radošinského naivného divadla Stanom
Štepkom;

• dňa 31.8.2004 sa zúčastnil spoločne s Ing. Galiovským II.
ročníka športovo-relaxačného podujatia pod názvom
„Športový deň mikroregiónu“ na futbalovom ihrisku v obci
Polianka;

• dňa 2.9.2004 sa zúčastnil zahájenia školského roka
2004/2005 v Základnej škole v Krajnom;

• dňa 4.9.2004 sa zúčastnil 42. ročníka Medzinárodného
Považského Maratónu v Novom Meste nad Váhom, na
ktorom našu obec reprezentoval p. Dušan Čerešňa;

• v dňoch 7. a 8.9.2004 sa zúčastnil pracovného stretnutia
primátorov a starostov obcí Združenia miest a obcí
Záhorskej oblasti a Združenia miest a obcí Myjavského re-
giónu v Liptovskom Jáne;

• dňa 9.9.2004 sa zúčastnil spolu s pánom Jánom Dlhým
slávnostného odovzdávania cien „Spravodliví medzi ná-
rodmi“ v budove Národnej rady SR v Bratislave za účasti
prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR
p. Pavla Hrušovského, predsedu Knessetu pána Reuvena
Rivlina a veľvyslankyne Štátu Izrael pre Slovenskú republi-
ku pani Yael Rubinstein;

• dňa 13.9.2004 sa zúčastnil zasadnutia rady Regionálneho
združenia miest a obcí Stredného Považia v budove
Mestskej plavárne v Trenčíne.

V˘berové konania

Z diára starostu
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60. v˘roãie SNP

V posledných augustových dňoch
sme si pripomenuli 60. výročie SNP -
pripomenuli sme si zápas o slobodu
slovenského ľudu, za obnovenie
Československa, boj proti fašizmu na
domácej pôde, v zahraničných armá-
dach na východnom a západnom fronte
aj v ilegálnej práci. Toto statočné vystú-
penie proti nepriateľom sa stalo jednou
z najsvetlejších stránok našej novodo-
bej histórie. Slovensko sa tým zaradilo
po boku víťazných mocností do tábora
mieru v druhej svetovej vojne. Preto je
treba obdobie SNP pripomínať i mlad-
ším generáciám, podporovať vlastenec-
ké cítenie, hrdosť na vlastné dejiny 
a činy nášho ľudu. Je to dôležité i z po-
hľadu Európy, kde sa vysoko cení proti-
fašistický odboj. Pripomeňme si naprí-
klad veľkolepé oslavy vo Francúzsku pri

príležitosti vylodenia spojeneckých
vojsk v Normandii.

Dôležitou skutočnosťou je účasť
príslušníkov 32 národov celého sveta
v povstaní.

Tieto augustové dni boli pre nás
všetkých občanov Krajného a celého
Podjavorinského kraja významné, pre-
tože sa začal boj za oslobodenie spod
nemeckej nadvlády. 

Mnohí, ktorí si pamätajú túto vojnu, si
z celého srdca priali jej koniec. Preto ne-
zabúdajte ani my na obete, ktoré priniesli
účastníci bojov SNP a prajme si, aby 
nikdy naše ani budúce generácie nepa-
mätali žiadnu vojnu.

I z našej obce padli viacerí občania.
Niektorí ako odporcovia fašizmu, alebo
partizáni, pomocníci partizánov a po-
vstaniu, mnohí boli odvlečení do kon-
centračných táborov, odkiaľ sa nevrátili.
V našej obci najmä v osadách sa často
nachádzali a bývali partizáni II. Stali-

novej brigády pod vedením veliteľov -
Uhra, Brunovského, Reptu, Snežin-
ského, Čuvalu a iných. V mnohých do-
moch sa skoro denne piekol chleba pre
desiatky partizánov, poskytovalo sa im
ošatenie a obuv.

Za to, že v našej obci neprišlo k neja-
kej veľkej likvidácii občanov, môžeme
ďakovať vtedajším funkcionárom
Obecného úradu a to hlavne notárovi
Sutorisovi, starostovi obce Jurajovi
Klčovskému, Martinovi Lukáčovi a ďal-
ším. Na obecnom úrade bola zriadená
aj malá ilegálna tlačiareň, kde sa vyrá-
bali protifašistické plagáty, falošné 
občianske preukazy, potvrdenia a pod.

Pri 60. výročí SNP je potrebné si pri-
pomenúť boje o našu slobodu, ktoré sa
krvou vpísali do dejín. Po mŕtvych osta-
li pamätníky, pamätné tabule pripomí-
najúce nevyčísliteľnú cenu slobody.

Štefan Horák

ZZZZ     dddd iiiiaaaannnniiiiaaaa     vvvv     oooobbbbcccc iiii

Druhá svetová vojna: 
tragédia OSS 
na Slovensku

Pri príležitosti osláv 60. výročia SNP
sa 27. augusta 2004 v Bratislave konal
pod záštitou Veľvyslanectva Spojených
štátov amerických na Slovensku, krst
knihy s názvom „Druhá svetová vojna:
tragédia na OSS na Slovensku“.
Autorom knihy je americký publicista
Jim Downs z Kalifornie. Táto kniha bola
v angličtine vydaná v roku 2002 a teraz
vyšiel jej preklad do slovenčiny, vo vy-
davateľstve MAGNET PRESS, SLOVA-
KIA. Jim Downs navštívil Krajné v roku
1998 spolu s veteránmi vojny, letcami,
ktorí boli zostrelení na Slovensku. V ka-
pitole 9. sa píše o Krajnom a piatich 
letcoch, ktorí tu hľadali úkryt pred ne-
meckými vojakmi a zároveň nadviazali
kontakt na partizánov, aby mohli prejsť
na povstalecké územie do Banskej
Bystrice.

Väčšinu informácií čerpal autor od
žijúcich veteránov, najbližších prí-
buzných už nežijúcich veteránov vojny,

z historických dokumen-
tov, ale využíval aj výpove-
de v dokumentoch spra-
covaných v súčasnosti.
Jedným z nich bola práca
SOČ (stredoškolská od-
borná činnosť) „Neuverej-
nené príbehy z farmy
Lazčeky z roku 1944“ od
Ivany Gálikovej. Text tejto
práce si môžete pozrieť na
www.krajne.sk, v časti
História.

Zároveň je tu so súhla-
som autora knihy uverej-
nená 9. kapitola v anglic-
kom jazyku. Autor v závere
knihy ďakuje asi päťdesia-
tim ľuďom, ktorí mu poskytli informácie,
pomohli pri písaní. Medzi nimi je uvede-
ná aj Ivana a Vlado Gálik.

Veľvyslanectvo Spojených štátov 
amerických na Slovensku venovalo túto
knihu aj našej obci - knižnici, aby bola
prístupná našim občanom.

Pri preklade zo slovenčiny do anglič-
tiny a potom z angličtiny do slovenčiny,
došlo k menším nepresnostiam, preto
sa v knihe píše, že z malej dediny

(Podkylava) prišli „do Krajného, väčšie-
ho mestečka, kde zostali...“. Takto sme
aspoň v Amerike zaradení na úroveň
Vrbového alebo Starej Turej.

Na krst knihy a stretnutie s autorom
knihy, veteránmi vojny, ich rodinnými
príslušníkmi, ale aj ďalšími významnými
osobnosťami, boli pozvaní Miroslav
Knap a Ivan Gálik. Bolo to pre nás veľmi
milé a nezabudnuteľné stretnutie.

Ivan Gálik

Na fotografii zľava: Dr. Milan Buroš, Jim Downs, Ivan Gálik

„Spravodliví 
medzi národmi“

P. starosta Ing. Vladislav Šuster 
a p. Ján Dlhý sa dňa 9. septembra 2004
zúčastnili na slávnostnom odovzdávaní
cien „Spravodliví medzi národmi“.
Starosta prevzal cenu, ktorú štát Izrael
udelil pánovi Jánovi a Eve Mozolá-
kovým in memoriam za skrývanie a za-
bezpečovanie potravín pre židovské ro-
diny počas II. svetovej vojny.

V knihe vydanej pri slávnostnom 

odovzdávaní vyznamenaní „Spravodliví
medzi národmi“ je napísané:

Mozolák Ján a Eva - 
Slovensko poradie 9773

Záchrancovia: Eva a Ján Mozolák.
Zachránení: Avraham Azariya Stei-

ner, jeho žena a dvaja synovia.

Avraham Steiner, jeho žena a dvaja
synovia pochádzali z mesta Zlaté
Moravce. Aby sa vyhli deportáciám 
utiekli začiatkom roka 1942 do

Maďarska, kde sa ukrývali na viacerých
miestach. Na prelome marca a apríla ro-
ku 1944 začali deportácie aj
v Maďarsku, a preto sa rozhodli vrátiť sa
späť na Slovensko. Po dvoch mesia-
coch ukrývania sa, našiel Avraham pro-
stredníctvom svojho brata kontakt na
pána Jána Mozoláka.

Ján Mozolák bol chudobný roľník,
ktorý žil na vzdialenom a izolovanom
statku. V tom čase zariaďoval v dome
ďalšiu izbu pre svoju dcéru, ktorá sa
mala čoskoro vydávať. Pod izbou vybu-
doval špeciálny úkryt, a tým poskytol
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pomocnú ruku pre pána Steinera, jeho
brata a ich rodiny.

Pán Mozolák navyše vo svojom do-
me prijal ďalších šesť členov rodiny
Fogelových, ktorým pripravil úkryt v sto-
dole. Všetkým ukrývaným pravidelne
zabezpečoval potraviny. Keď sa im mi-
nuli peniaze, ubezpečil ich, že pokiaľ
bude mať on sám prostriedky pre svoju
rodinu, postará sa aj o nich. Pani
Steinerová sa rozhodla riskovať život
a prezlečená za roľníčku a s falošnými
dokladmi odišla do domu, kde pred úte-
kom schovala rodina šperky. Podarilo
sa jej vrátiť sa bezpečne späť aj so 
šperkami, ktoré využili na kúpu potravín.
Keď sa boje približovali k miestu ich 
úkrytu, utiekli do lesa, kde zostali až do
oslobodenia Červenou armádou.

Pán Mozolák konal nezištne z hu-
mánnych dôvodov. Prostriedky, ktoré
dostával od rodín využíval na zabez-
pečenie potravín. Spravil všetko preto,
aby ľudí, ktorých ukrýval zachránil."

Jana Hudecová

VáÏené 
obecné zastupiteºstvo, 
váÏen˘ pán starosta!

Volám sa Penina Pongerová,
dcéra Johna Pongera z Jeru-
zalema, Izrael. Prišla som po
druhý raz, aby som videla pa-
mätník a hroby mojich pred-
kov. Dúfala som, že Vás zastih-
nem, bohužiaľ, človek mieni,
život mení.

V prvom rade by som sa
v mene svojho otca chcela po-
ďakovať za pamätník. Takisto
by som Vám chcela povedať,
že peniaze pre židovský cinto-
rín sa vybavujú. Môj otec bude
naďalej v kontakte.

S pozdravom
Penina Ponger

ZZZZoooo    ‰‰‰‰kkkkoooollllyyyy

V˘berové konanie
Od 1.1. 2004 je v platnosti smernica, podľa ktorej funkčné

obdobie riaditeľa školy je 5 rokov. Potom sa musí uskutočniť
nové výberové konanie. Keďže som v Krajnom pracoval práve
siedmy rok, k 30.júnu 2004 som bol odvolaný z funkcie riaditeľa
školy, zároveň som však dostal možnosť prihlásiť sa do nového
výberového konania. Musím priznať, že som chvíľu zvažoval
možnosť zmeniť pôsobisko, či odísť zo školstva. Nie je ľahké
pracovať s ľuďmi, či už veľkými alebo malými. Je ťažké spolu-
pracovať s úradmi. Chuť do práce a energiu nedodávajú kon-
flikty a malicherné reči.

Vo výberovom konaní som mal ľahkú pozíciu, pretože žia-
den iný kandidát sa neprihlásil.

A tak som predĺžil svoje pôsobenie v ZŠ Krajné o ďalších,
snáď 5 rokov.

Ďakujem mojim 23 kolegom zamestnancom za najväčšiu
podporu, akej sa mi kedy dostalo. Ďakujem za dôveru Rade
školy, OU v Krajnom, rodičom. 

Vynasnažím sa pokračovať vo svojej práci tak, ako doteraz
a udržať si priazeň žiakov a verejnosti.

Milan Medveď - riaditeľ školy.

OOOOpppprrrraaaavvvvaaaa

OspravedlÀujem sa p. Paºovi Kravárikovi, ktor˘ mojou chybou nebol uveden˘ v zozname podnikateºsk˘ch subjektov za-
bezpeãujúcich svojou finanãnou ãi materiálnou pomocou program na DeÀ detí 2004. Dodatoãne to chcem t˘mto napra-
viÈ, oceniÈ a poìakovaÈ sa mu. 

Milan Medveď - riaditeľ ZŠ

2%
V tomto kalendárnom roku už po tretíkrát bolo možné ve-

novať časť odvedených daní pracujúcich občanov organizá-
ciám zaregistrovaných Notárskou komorou. Už 3 x sa RZ pri
ZŠ v Krajnom takýmto subjektom stalo. Finančne najzaují-
mavejší bol posledný rok. Od januára 2004 totiž každý mohol
venovať 2 % zo svojich daní a navyše okrem zamestnancov
svoje 2 % mohli venovať aj firmy. Povinnosťou daňových 
úradov bolo do konca júna 2004 odviesť finančné čiastky na
účty zaregistrovaných subjektov. Keď som začiatkom júla 
otvoril výpis z účtu, tak ma uvedená suma prekvapila a veľmi
potešila. Potešila ma dôvera rodičov, ich príbuzných a zná-
mych, našich priateľov v kvalitu ľudí v škole pracujúcich.

Potešila ma viera všetkých v správne smerovanie, orientá-

ciu školy a napredovanie žiakov. Potešilo ma ocenenie úsilia
a práce zamestnancov školy i žiakov. 

Toto všetko ma totiž pri výpise napadlo, pretože každý si
mohol anonymne vybrať príjemcu. 

Za tých niečo vyše 250 000,- Sk a za dôveru by som chcel
poďakovať v mene žiakov školy, všetkým rodičom, priateľom,
známym, podnikateľom, ktorí vo svojom formulári uviedli čís-
lo nášho účtu. I keď viem niektoré údaje, nebudem konkrét-
ne menovať, aby som náhodou niekoho nevynechal. Cením
si Vašu podporu a budem sa snažiť udržať si Váš záujem aj
naďalej. 

Milan Medveď - riaditeľ ZŠ

septemb2004.XP  22.9.2004 11:44  Stránka 6



6

ZZZZ     KKKK UUUU LLLL TTTT ÚÚÚÚ RRRR YYYY

Pripravujeme
V mesiaci október:
•  ECAV Krajné pripravuje k 220. výročiu vysvätenia chrámu v Krajnom slávnostný program: sobota 9.10.2004 o 14:00 hod.,

nedeľa 10.10.2004 o 8:45 hod. slávnostné služby Božie - presnejší program bude zverejnený
•  Stretnutie dôchodcov (stretnutie 70,75,80 a viacroãn˘ch obãanov), ktoré sa uskutoãní dÀa 13.10.2004 o 13:00 hod.

v administratívnej budove Roºníckeho podielníckeho druÏstva Krajné
•  16. Slávnostný obrad pri príležitosti Pamiatky na zosnulých, ktorý sa uskutoční dňa 30.10.2004 o 14:00 hod. v Dome

smútku v Krajnom

V mesiaci december:
•  Súbor KrajÀanec v spolupráci s Obecn˘m úradom poriada dÀa 4.12.2004 v RPD Krajné program k 10. v˘roãiu úãin-

kovania súboru spojen˘ so zábavou.

Pre mnohých je možno prekvapením,
že Folklórny súbor Krajňanec v tomto
roku oslavuje svoje 10. narodeniny.
V ľudskom ponímaní možno 10 rokov
neznamená až tak veľa, no súbor si za
dobu od jeho vzniku až podnes zažil
svoje. Či už dobré alebo zlé.

Súbor poskytol mnohým ľudom mož-
nosť pozrieť sa na svet okolo očami „sú-
boráka“ a vidieť tak ako vyzerá nielen
z publika, ale práve naopak z javiska.
Vďaka nemu mnohí z nás vedia, ako
chutia okamihy, niekedy možno len má-
lo významného, ale predsa úspechu.
Spoznali sme tiež, aké je to cítiť, že nie-
kam patríme, že sme súčasťou na-
ozajstného kolektívu. Pôsobením v sú-

bore sme získali kľúč nielen k novým
priateľstvám, láskam ale i k bráne do
sveta. Krajňanec za dobu svojho dote-
rajšieho pôsobenia precestoval veľkú
časť Slovenska a dobré meno sloven-
skému folklóru robil aj v zahraničí. Bez
obáv môžeme povedať i to, že súbor sa
vzniesol až k oblakom, aj keď to bolo
len na palube lietadla. Celých 10 rokov
s nami verne vydržal krajňanský obecný
autobus. Občas bol trocha svojhlavý.
Vtedy sme si mnohokrát užili tú pravú
kopaničiarsku zimu. Dnes už na podob-
né chvíle spomíname ako na žartovnú
príhodu s úsmevom na perách. 

Spolu so súborom sme vyrástli aj my.
Dnes už môžeme vidieť v očiach najmla-

dších členov FS Krajňanček rozčarova-
nie, obdiv a nespútanú voľu byť lepší...

Vtedy sa vidíme, ako sme začínali
s vidinou neurčitého cieľa do budúcnos-
ti. Cestou k tomuto cieľu sme získali
mnoho skúseností.

Pri ohliadnutí na trať, ktorú sme už
prekonali sa môžeme tešiť na „každý je-
den budúci kilometer“. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nám celých tých 10 „kilomet-
rov“ držali palce a pomáhali nám. Vždy
budeme radi, keď sa nájdu ľudia, ktorí
nás hoc aj len úsmevom, potleskom či
slovkom povzbudia do dúfame, že 
úspešnej trate pred nami.

Zita Kukučková, 
manažérka FS Krajňanec

Napísali o nás

Dňa 17. augusta 2004 priniesli noviny Kopaničiar expres i zmienku o našom súbore Krajňanec, ktorý úspešne vystúpil
na „Výlete s myjavskými podnikateľmi“ dňa 14. augusta 2004.
Úryvok z KE č. 34 - „A potešilo aj vystúpenie folklórneho súboru Krajňanec z Krajného, ktorý vystúpil po koncerte
Dychovej hudby DK Myjava. Krajňanec z Krajného prítomným návštevníkom myjavského amfireátra pripomenul zvyky,
tance a spevy našich predkov, pripomenul každému jeho vlastné korene pevne držiace sa v kopaničiarskej zemi.“

Jana Hudecová
(prevzaté z Kopaničiar expresu)

... T˘ch prv˘ch 10 ...

Krajné - ZŠ zástavka 22.9.04 - 29.9.04
- Požiarna zbrojnica
- Zbroda - horný koniec

Žadovica - autobusová zástavka 29.9.04 - 6.10.04
Luskovica - križovatka nad transformátorom
Mitalovec - pri Štefanovi Mramúchovi

U Januškov - autobusová zástavka 6.10.04 - 13.10.04
Podvrch - pri studni
Prehôrka - na križovatke

Konkušova dolina 13.10.04 - 20.10.04
Vydarená dolina
Podrienie

Chalupy 20.10.04 - 27.10.04
Svinová
Vydarená Dolina - Ličková

Dobrá Mera - pri Babuškovi 27.10.04 - 3.11.04

Dobrá Mera - pri Genšeniakovi
U Potôčkov

Matejovec - pod školou 3.11.04 - 10.11.04
Matejovec - Juhásik
Zbehy - pri obchode

Bukovina ---------- preloženie -------- u Ferancov 10.11.04

Jeruzalem --------- preloženie -------- u Marušícov 12.11.04

U Vankov ---------- preloženie -------- U Stanov ---------- 
preloženie --------- u Hrdlicov 15.11.04

Do kontajnerov nepatrí:
kompostovateľný odpad (lístie, zvyšky rastlín, tráva, dre-
vo, konáre stromov), odpad, ktorý je určený k separovaniu
(žel. šrot, papier, plasty, sklo), nebezpečný odpad (batérie,
pneumatiky, elektronický odpad, oleje, znečistené obaly,
farby).

V˘voz veºkoobjemového komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu r. 2004 
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM 

NARODENÝM V JÚLI, 

AUGUSTE A SEPTEMBRI

50 rokov
Ing. Juraj Kubíček 
Pavol Marônek
Milan Matyáš
Bohuslav Kliešť
Štefan Boor
Anna Michalcová

55 rokov
Ľuboslav Gráf
Ľudmila Šagátová

60 rokov
Lýdia Vydarená
Anna Nebeská

65 rokov
Ján Tomka

70 rokov
Ján Novotný
Anna Papuláková
Emília Tomišová

Vilma Gajarová
Branko Matyáš
Božena Tesaříková

75 rokov
Anna Náhliková
Alžbeta Boorová
Anna Otepková
Milan Kovár

80 rokov
Zuzana Saková
Ján Papulák
Anna Medová

85 rokov
Michal Sivák
Zuzana Bosáková

91 rokov
Alžbeta Čerešňová
Martin Marek
Ján Šagát
92 rokov
Zuzana Kubišová

93 rokov
Michal Knap

VITAJTE NOVORODENCI

Michal Batka
Marián Haňák
Timea Mikotová

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM

Michal Jackovič - 
Anna Šloserová
Ing. Martin Baran - 
Ing. Júlia Urbánková
Miroslav Kovár - 
Dana Pražienková

ROZLÚČILI SME SA

Pavel Tomka
Pavel Čerešňa
Jozef Kobán
Karol Gráf
Judita Kahúnová
Ján Zmeko
Štefan Ďuriš
Anna Malá
Anna Otrubová
Ján Zedník

VáÏení obãania!
Cestou Krajnianskych novín sa k Vám prihovára

protipožiarna ochrana. Na území Slovenska v po-
sledných rokoch vzniká viac ako 3500 požiarov, 
t.z. 1 požiar každé 2 hodiny. I v našom okrese sa
prejavuje tento nepriaznivý vývoj.

Významnou mierou sa na tejto nepriaznivej 
bilancii podieľa detská požiarovosť, keď každý 10. požiar spôsobili
deti bez dozoru dospelých. Popri miliónových škodách najbolestnej-
šie sú straty na ľudských životoch, medzi ktorými často i životy detí.

Podľa štatistiky deti najčastejšie spôsobujú požiare v bytoch, poľ-
nohospodárstve a v lesnom hospodárstve. To znamená, že Vám od-
porúčame venovať pozornosť najmä:

-  nedovolenej manipulácii detí s plynovými a elektrickými spotre-
bičmi ako i horľavými kvapalinami, hre detí so zápalkami v by-
toch, hospodárskych budovách a lesoch, pri fajčení a hre so
sviečkami a rôznymi druhmi svetlíc a prskaviek

-  zvýšenú pozornosť venujte uskladneniu zápaliek a nežiadajte od
maloletých detí ich samostatný nákup

-  váš dozor musí byť primeraný veku dieťaťa, ale i prílišné prece-
nenie jeho samostatnosti býva často príčinou tragédií, maloleté
deti nikdy nenechajte bez dozoru dospelej osoby.

Týmto chceme ďalej pripomenúť, že bezpečne pracovať znamená

presne a prísne dodržiavať a rešpektovať predpisy na ochranu zdra-
via pri práci, ku ktorým nesporne patria aj predpisy na zabránenie
vzniku požiarov, zavinených často Vami - fajčiarmi. Chceme Vám pri-
pomenúť, že aj Vaša obyčajná cigareta môže byť príčinou veľkého
ľudského nešťastia, pretože naozaj od veľmi malej cigarety už vznik-
lo mnoho veľkých požiarov, ktoré za krátky čas zničili nielen obytné
domy fajčiarov, rozšírili sa na ďalšie objekty, žiaľ, za obeť im padli aj
životy samotných fajčiarov či iných občanov.

Najčastejšie je to fajčenie na miestach so zákazom fajčenia, ne-
dbajúc pri tom, že týmto porušením zásad požiarnej bezpečnosti
a zákazu fajčenia, ohrozujú nielen seba, ale aj ostatných svojich spo-
lupracovníkov a svoje okolie v obci či podniku.

Nefajčite ani v garáži a všade tam, kde nespozorovaný uhlík, ho-
riaca zápalka alebo odhodený ohorok cigarety môžu zapríčiniť vznik
požiaru. Osobitne vyvarujte sa fajčeniu v posteli, ktorá má slúžiť na
regeneráciu nových síl, nie však na večný odpočinok fajčiara uhore-
ním. Nespoliehajte sa na to, že Vám sa nič nemôže stať, aby sa Vám
naozaj takéto sebaupokojovanie nestalo niekedy osudným.

Vážení občania!
Veríme, že tieto dobre mienené rady hasičov prispejú k zasta-

veniu nepriaznivého vývoja požiarovosti a tým i nežiadúcich mo-
rálnych a ekonomických strát.

Bc. Pavol Macúch

RRRR ÔÔÔÔ ZZZZ NNNN EEEE
Ako predchádzaÈ poÏiarom?

SSSS pppp oooo llll oooo ãããã eeee nnnn ssss kkkk áááá     rrrr uuuu bbbb rrrr iiii kkkk aaaa

Rébusy do tejto rubriky zaslal pán Miroslav Ďuriš. 

Vašou prvou úlohou
bude nájsť také číslo
rovnaké na začiatku
každého riadku, aby sa
súčet výsledkov v po-
slednom stĺpci rovnal
100.

Vaša druhou úlohou je
umiestniť do tabuľky čísla od 5 do 20 tak, aby vo všetkých 
vodorovných i zvislých riadkoch, ale aj v uhlopriečkách bol
súčet 50.

Vaše riešenia očakáva
v redakcii p. Hudecová do
24. októbra 2004 spolu
s vystrihnutým súťažným
kupónom.
Z úspešných riešiteľov vy-
losujeme jedného, ktorému
zašleme vecnú odmenu.

Súťažný kupón č. 3/2004

Meno a  priezvisko:  ...............................................................
(vyplnenie adresy nevyžadujeme, ale uľahčíte nám prácu s Vašou 
identifikáciou v prípade zhody mena a priezviska.
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