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Obec Krajné a folklórny súbor Krajňanec ďakujú pánovi prezidentori SR Ivanovi

Gašparovičovi za poskytnutú finančnú pomoc vo výške 5.000,-Sk.

Obec Krajné a folklórny súbor Krajňanec ďakuje Ministerstvu kultúry SR za

schválenie dotácie v programe č. 5 – Pro Slovakia, z grantového systému ministerstva

vo výške 300.000,-Sk.
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A) Schvaľuje

1. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. schvaľuje bez výhrad Záverečný účet obce za rok 2007 a

celoročné hospodárenie
3. použitie prebytku vo výške 1.862 899,89 Sk na tvorbu

rezervného fondu
4. zriadenie vecného bremena na p. č. 18429/1 z dôvodu

realizácie elektroprípojky k regulačnej stanici plynu. Nákla-
dy so zriadením vecného bremena bude znášať SPP- dis-
tribúcia, a.s. 

5. Kúpnu zmluvu na odpredaj obecných pozemkov 310/17 vo
výmere 33m2 a 855/6 vo výmere 28m2 za sumu 95,93 Sk/m2

pre stavbu „Krajné – potok Jablonka, protipovodňové
opatrenia v intraviláne obce“.

6. Zadanie na spracovanie Územného plánu obce Krajné 
v zmysle § 20 ods. 7C a 8 zákona č. 50/1976 Zb. - staveb-
ného zákona v znení neskorších predpisov, po odporúčaní
Krajského stavebného úradu v Trenčíne, odboru územného
plánovania zo dňa 29. 5. 2008 č. s. KSÚ-2008-179/1619-
4/SUK

7. po doložení zmluvy o budúcej zmluve medzi RPD Krajné a
PD Krajné obecného pozemku pod stavbou poľného hno-
jiska v k. ú. Krajné vo výmere podľa geometrického plánu.
Jedná sa o p.č. 5545/3 o výmere 2541m2, 5545/7 vo
výmere 64m2, 5545/9 vo výmere 539m2 a 5545/11 vo vý-

mere 1279m2 (celková výmera 4423m2) pre PD Krajné za
sumu 30,-Sk/m2. Náklady spojené s predajom hradí ku-
pujúci.

8. výstavbu zberového dvora a zároveň spoluúčasť obce na
financovaní výstavby podľa vyhlásenej výzvy

9. pridelenie 6 ks žetónov pre p. Zitu Knapovú , bytom Krajné
216, pre ťažko zdravotne postihnutého manžela

10. zmenu uznesenia VZN č. 5/2007, bod 9 písm e) zo dňa 28.
6. 2007 nasledovne odpredaj obecného pozemku č.
3151/2 v diele 1 – 16m2 a v diele 9 – 2m2 celkom 18m2

p. Miroslavovi Zrubákovi, bytom Na kopci 3, Bratislava a
Ing. Eve Zrubákovej, bytom Na kopci 3, Bratislava za cenu
20,-Sk/m2. Kupujúci hradí všetky výdavky spojené s pre-
vodom.

B) Berie na vedomie

1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho za-
sadnutia OZ

2. stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
za rok 2007 

3. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2007
4. informácie starostu obce

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 4/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 

konaného dňa 26. 6. 2008

PPPP oooo ďďďď aaaa kkkk oooo vvvv aaaa nnnn iiii eeee

Obec Krajné a ZŠ s MŠ v Krajnom ďakujú Ministerstvu školstva SR za poskytnutie

finančnej dotácie vo výške 300.000,-Sk na elektronizáciu a revitalizáciu zariadení

školského stravovania.

ZŠ s MŠ v Krajnom ďakujú Ministerstvu školstva SR za poskytnutie finančnej

dotácie vo výške 50.000,-Sk na projekt “Otvorená škola – oblasť športu“ .

ZŠ s MŠ v Krajnom ďakujú Ministerstvu školstva SR za poskytnutie finančnej

dotácie vo výške 240.000,-Sk na projekt „Štvorlístok zdravia pre naše deti“.

Od 1. 1. 2009 bude euro zá-
konným platidlom na Sloven-
sku. Duálny obeh – (od 1. 1. -
16. 1. 2009) počas tohoto krát-

keho časového obdobia sa na území SR bude dať v hotovosti pla-
tiť eurovými, ale aj korunovými bankovkami a mincami. Bezho-
tovostné platby budú už len v eurách. Slovenské mince a bankovky
sa však už nevrátia späť do peňažného obehu, ale sa budú
postupne sťahovať, spracovávať a ničiť. (prevz. z www.nbs.sk)

Od 17. januára 2009 bude možné aj v hotovosti platiť už len
eurom. Slovenské obehové eurové mince budú platné vo všetkých
krajinách eurozóny a mince ostatných krajín budú platiť aj na
Slovensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké. Slovenské
peniaze sa budú vymieňať za eurové bankovky a mince. Bez-
platná výmena bankoviek v bankách potrvá do konca roku 2009,
mincí do júna 2009. NBS bude vymieňať bankovky neobmedzene
aj po roku 2009 a mince do konca roku 2013. (prevz. z www.euro-
info.gov.sk/

Aké sú eurové bankovky a mince?
Existuje sedem eurových bankoviek: 500, 200, 100, 50, 20,

10, 5 eur a 8 eurových mincí v hodnote: 2 eurá, 1 euro a 50, 20,
10, 5, 2, 1 centov.

Séria eurových bankoviek pozostáva zo siedmich rôznych
nominálnych hodnôt bankoviek, ktoré sú zákonným platidlom na
území celej eurozóny. Každá eurová bankovka predstavuje jeden
architektonický štýl. To znamená, že sú na nich zobrazené sta-
vebné slohy siedmich období európskych kultúrnych dejín.
Tématicky sú tieto slohy znázornené pomocou prvkov okien,
brán a mostov. Na lícnej strane bankoviek sú zobrazené okná 
a brány, ktoré sú symbolom európskeho ducha otvorenosti 
a spolupráce. Okrem architektonických prvkov je na prednej
strane bankoviek zobrazená aj vlajka Európskej únie. Dvanásť
hviezd Európskej únie vyjadruje dynamiku a harmóniu súčasnej
Európy. Mosty, ktoré sú hlavným motívom na rubovej strane ban-
koviek, symbolizujú komunikáciu medzi
európskymi národmi a medzi Európou a
zvyškom sveta. Eurové bankovky sú dielom
Róberta Kalinu z Rakúskej centrálnej banky,
ktorého výtvarné návrhy vyhrali v roku 1996
celoeurópsku súťaž. (prevz. z www.euro-
mena.sk)

EUREURO - INFO - INFO O 
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Od mája 1981 pravidelne prichádzali
učiteľky materskej školy Anna Eglová,
Alžbeta Mocková a Jana Mocková 
s deťmi, ktoré prispeli do obradov svo-
jim programom. V decembri 1981 za-
čala pravidelne spievať Anna Zmeková,
pokúšali sa pod vedením Anny Ková-
rovej spolu so Zuzanou Gavurovou a
Emou Pagáčovou vytvoriť krojovanú
spevácku skupinu. Po niekoľkých ak-
ciách zostali účinkovať Zuzana Dlhá a
Anna Zmeková. Ak sa vyskytli problémy
v účasti stálych členov ZPOZ účinkujú-
cich v programe, vypomáhali aj pracov-
níčky MNV, od júna 1983 Lýdia Booro-
vá. Od marca 1984 zastupoval Martinu
Rapantovú na organe Pavol Ďuriš do
18. 5. 1985, ojedinele aj neskoršie,
posledne 6. 10. 2001. V januári 1985
začala účinkovať v ZPOZ Miriam Dlhá,
vydatá Bukovčanová. V júli 1986 si aj
Jana Mocková zmenila meno pri sobá-
ši, na Hudecová. Koncom roku 1986
skončila funkciu tajomníčky MNV Anna
Ďurišová, nastúpil Pavol Medveď, ktorý
prevzal aj funkciu predsedu ZPOZ a
sobášiaceho. Nemal také organizačné
skúsenosti a komunikatívnosť, aké mala
jeho predchodkyňa. V podstate všetka
organizačná a prípravná práca sa ušla
tajomníčke ZPOZ Viere Turanovej. 

Po nečakanom úmrtí Emila Kovára 
v januári 1987, prevzal grafickú úpravu
Pamätnej knihy Jaroslav Kuliha, niekedy
vypomáhal Branko Matyáš. Každoročne
ZPOZ od roku 1988 pripravoval v no-
vembri rozpomienku na zosnulých. Boli
pozývaní najbližší príbuzní po zosnulých
v uplynulom období na spoločnú spo-
mienku.

Pri príležitosti 35. výročia ZPOZ sa
uskutočnilo 28. 5. 1988 stretnutie čle-
nov, bývalých členov, zástupcov spolo-
čenských organizácií, školy, roľníckeho
družstva a družobnej obce Velehrad 
v spoločenskej sále Jednotného roľníc-
keho družstva v Krajnom. Podľa preze-
nčnej listiny je u uvedených 13 obča-
nov, ktorí pracovali v ZPOZ v uvede-
nom čase a 48 ostatných, funkcionárov
a bývalých členov ZPOZ. (Zoznam 
v prílohe). Do roku 1989 pracovali 
v ZPOZ: sobášiaci, predseda MNV
Milan Plesník, tajomníčka MNV Anna
Durišová a tajomník MNV Pavol Med-
veď. Ostatní členovia: tajomníčka ZPOZ
Viera Turanová, Anna Kovárová, Anna
Kulihová, Jaroslav Kuliha, Lýdia Booro-
vá, Anna Eglová, Jana Hudecová, Ivan
Gálik, Samuel Polák, Anna Haššanová.
V obradoch účinkovali, ale nie sú v zo-
zname členov: Martina Rapantová,
Zuzana Dlhá, Alžbeta Mocková, Miriam
Bukovčanová, deti z materskej školy,
žiaci zo základnej školy, zväzáci, ktorí
často účinkovali vo zväzáckej rovno-
šate pri svadobných obradoch. Ich me-
ná po 30. rokoch je ťažko hľadať, ale ich
tváre sú väčšinou zachytené vo fotogra-
fickom archíve. (Martin Moravec, Na-
dežda Tomková, Božena Nemcová,

Anna Knapová, Anna Dlhá, Jana Moc-
ková, Zdena Pagáčová, Eva Kovárová,
Eva Kulihová, Anna Kulihová, Slávka
Šagátová, Jana Tomková, .....) V júli
1989 začala v ZPOZ účinkovať Mirosla-
va Tomková (do 31. 10. 1992), v de-
cembri 1989 Viera Janeková (do 2. 5.
1992), od marca 1990 Eva Kovárová
(do 24. 11. 1990), od decembra 1990
Jarmila Janeková (do 23. 2. 1991).

História 1989 - 1998
Práca ZPOZ do prevratu v novembri

1989 zanechala v ľuďoch dobrý dojem,
pekné spomienky na prežité slávnostné
okamihy aj napriek ideovému zafarbe-
niu uplynulej doby. Čo bolo pekné
ostalo v pamäti, zlé a nepríjemné veci
ak sa stali (zo strany ZPOZ), je rozumný
človek schopný odpustiť. Nový obsah
bez natláčania ideológie nejakej politic-
kej strany, len s občianskym cítením
radosti, či smútku mohli členovia ZPOZ
prinášať po krátkom zotavení sa z mi-
nulosti. Aj počas roku 1990 sa uskutoč-
nilo dosť akcií. Tesne po Novom Roku,
3. 1. 1990 sa konal občiansky pohreb,
po ňom každý mesiac 1 pohreb až do
mája (12. 5. 1990). Aj sobášov v obrad-
nej miestnosti bolo toľko, ako v minu-
lých rokoch. Predposledným 11. sobáš-
nym obradom v tomto roku, sobášia-
ceho Milana Plesníka bol deň 24. 11.
1990. Posledný, 12. sobáš ostal už pre
nového starostu obce. V ZPOZ prestala
účinkovať Anna Kulihová po 26 rokoch,
posledný obrad na ktorom pôsobila bol
1. 9. 1990.

Viac ako o polovicu klesol počet uví-
taní novorodených detí, šesť obradov
individuálnych a dva obrady hromadné.
Ak porovnáme s rokom 1981, kedy bolo
31 individuálnych obradov a 2 hro-
madné, porovnáme roky nasledujúce
vidíme stále mierne klesanie počtu no-
vorodených detí aj bez oficiálnej demo-
grafickej štatistiky.

Po voľbách nového obecného zastu-
piteľstva a delegovaním právomoci vý-
konu funkcie v občianskych záležitos-
tiach, pokračoval ZPOZ v osvedčených
akciách. Poslancom obecného zastupi-
teľstva bol aj pán farár Ivan Eľko, ktorý
svojou autoritou a aktivitami prispel 
k dôstojnému priebehu stretnutí jubilu-
júcich dôchodcov a spomienky na
zosnulých. 

Do funkcie starostu bol zvolený Ing.
Emil Valášek, ktorý 15. 12. 1990 absol-
voval prvú skúšku sobášiaceho. Pred-
sedom ZPOZ bol zástupca starostu,
Ing. Štefan Kolník, zároveň aj sobášiaci.
Tajomníčkou ZPOZ bola matrikárka
obecného úradu, Viera Turanová, ďalší-
mi členmi boli: Zuzana Dlhá, Jana Hu-
decová, Miroslava Tomková, Jarmila
Janeková, Miriam Bukovčanová, Sa-
muel Polák, Miroslav Ďuriš, Anna
Eglová, Viera Janeková Martina Ra-
pantová, ktorá od októbra 1990 začala
študovať v Bratislave, chodila len prí-

ležitostne. Posledný raz hrala 27. 5.
1994. Väčšinu fotografickej dokumentá-
cie z akcií ZPOZ, aj inej činnosti obec-
ného úradu, robil Ing. Štefan Kolník, 
v prípade potreby ho zastúpil Ivan
Gálik. 

Prvú skúšku sobášiaceho urobil Ing.
Štefan Kolník 5. 1. 1991. V tomto roku
bolo 9 sobášov v obradnej miestnosti, 
5 individuálnych uvítaní detí a 2 hro-
madné uvítanie. Strieborné svadby, 25
rokov spoločného života manželov si
prišlo pripomenúť 6 manželských párov.
Na poslednú cestu formou občianskeho
pohrebu vyprevadili 2 zosnulých.

Od júna 1991 začala v ZPOZ praco-
vať Gabriela Bukovčanová (do 26. 11.
1994), na podnet starostu sa pripravo-
vala skupina speváčok Anna Valášková,
Anna Ďurišová, Anna Dlhá, Alžbeta
Mocková a Božena Adámková, preto že
Zuzana Dlhá 18. 5. 1991 spievala po-
sledný raz. Od apríla 1977, kedy začala
spievať, je to úcty hodný čas. V tomto
roku sa pod vedením Viery Knapovej 
a Anny Kovárovej pripravovalo folklórne
pásmo k oslavám šesť storočnice obce.
Anna Kovárová nemala toľko času ve-
novať sa práci v ZPOZ a po skončení
osláv v roku 1992 si chcela oddýchnuť.
Po čase sa však do kolektívu na krátku
dobu vrátila (od 24. 11. 1994 do 23. 9.
1995). 

V novembri 1992 kultúrna komisia
obecného úradu organizovala stretnutie
jubilantov, kde ZPOZ pripravoval prog-
ram. Ale aj recipročne, pracovníčky kul-
túrnej komisie Ing. Zita Kolníková a
Viera Drobná pomáhajú v akciách
ZPOZ. Kultúrna komisia pripravovala od
roku 1991 blahoželania jubilantom 
v miestnom rozhlase. Za technickú
stránku zodpovedal Ing. Štefan Kolník.
Od januára 1993 hudobnú vložku prog-
ramu ZPOZ začal robiť Vladimír Jánoš.

V decembri 1994 sa uskutočnili druhé
voľby do obecného zastupiteľstva. Ing.
Emil Valášek bol znovu zvolený do funk-
cie starostu, zástupcom starostu bol
zvolený Ján Papulák a poslanec Karel
Nedbálek bol delegovaný do funkcie
sobášiaceho ako tretí člen. Hneď po
Novom roku 1995 nedostal príležitosť
sobášiť, ale predniesť smútočnú reč na
občianskom pohrebe mladému, tra-
gicky zahynutému dievčaťu. Aj sobášov
v obradnej miestnosti za posledných
päť rokov stále ubúdalo. V tomto roku
bolo päť sobášov, dve individuálne a tri
hromadné uvítania novorodených detí,
jedna zlatá, dve strieborné svadby a tri
občianske pohreby. V septembri 1995
dostal elektronický organ nového maj-
stra, Zuzanu Valáškovú, ktorá ho občas
vymenila za husle, ak v obradnej miest-
nosti zišli sa ďalší členovia FS Krajňa-
nec, pod vedením Vladimíra Jánoša. 
V novembri 1995 sa tu na obrade ešte
zišli Zuzana Karlíková, Kvetoslava Laj-
dová, Milan Kúdela. V roku 1996 pri-
budli aj ďalší, Martin Baran, Zuzana

55 rokov ZPOZ v Krajnom
Pokraãovanie, 2. ãasÈ.
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Gavurová, Ján Marko, Vladimír Valášek,
Mária Kozáková a malá speváčka Anna
Kružicová. V decembri 1996 sa zapojila
do práce ZPOZ Božena Pavelková,
hlavne pri stretnutí jubilantov, občian-
skych pohreboch, pamiatke zosnulých.
Od januára 1998 ju vystriedal manžel,
akademický maliar Štefan Pavelka (do
15. 12. 2001), zároveň začal robiť gra-
fickú úpravu Pamätnej knihy. 

Pred blížiacim sa 45. výročím založe-
nia ZPOZ začala tajomníčka Viera Tura-
nová pripravovať stretnutie všetkých
členov, ktorí by mohli prísť na oslavu
podobne, ako v roku 1988. Podľa archi-
vovaného zoznamu malo byť pozva-
ných 48 členov, ale nakoniec sa celá
akcia z nejakých dôvodov zastavila. 
V archíve zostal aj pripravený príhovor
starostu obce Ing. Emila Valáška. Aj tak
rok 1998 bol na udalosti pri ktorých
pôsobil ZPOZ bohatý. V sobášnej sieni
boli tri obrady svadobné, jedno indivi-
duálne a tri hromadné uvítania detí, štyri
zlaté a tri strieborné svadby. V Dome
smútku sa konali tri občianske pohreby
a spomienková slávnosť na pamiatku
zosnulým. Veselším podujatím, kde sa
podieľali členovia ZPOZ, bolo stretnutie
jubilantov 11. novembra 1998, kde sa
stretlo 50 jubilantov. Najstarším, 90 roč-
ným jubilantom na stretnutí, bol Štefan
Vavák. 

Ešte jedna významná udalosť sa odo-
hrala 31. augusta, keď starosta obce
Ing. Emil Valášek, pracovníci obecného
úradu, členovia ZPOZ a členovia súboru
Krajňanec privítali amerických vojno-
vých veteránov, účastníkov SNP. Medzi
nimi bol aj gulometčík bombardéra B24,
George Fernandes, ktorý určitú dobu

prežil v Krajnom. (Viac sa môžete dočí-
tať o jeho osude v knihe Jim Downsa:
Druhá svetová vojna: Tragédia OSS na
Slovensku, - v obecnej knižnici). 

Výber časti 
z Kroniky ZPOZ v Krajnom – 

I. Gálik

„Uff! Koľko má ten Tvoj? Tuším 20 kilov – tesná hranica 
a Tvoj? Ja som pre istotu nevážila, ale snáď priplácať nebude
treba!...“

Tak takto nejako začala veľká cesta do Číny. Viedeň –
Letisko – čakanie – LIETADLO! Adrenalín vyplavený do krvi
vplyvom očakávania nových zážitkov nedovoľuje ani len oko
prižmúriť. Vychutnávame si letecké menu a objavujeme krásy
zeme z vyššej ako vtáčej perspektívy. Noc ubieha akosi rýchlo
a uprostred nej pristávame v Dubaji. Letisko hýri farbami
bohatstva, všade samé zlato. Prechádzame ním s otvorenými
ústami. Po štyroch hodinách už na nás čaká Boeing 777,
ktorý nás elegantne a rýchlo prepraví do vzdialeného Shang-
haja. No... Ono... Rýchlo ako rýchlo... Tento krát už nemilo-
srdný adrenalín nedovolí prižmúriť oko na dlhšie ako hodinku,
dve. Deväť hodín v lietadle upravilo obvod našich lýtok takmer
na dvojnásobok. S radosťou sme privítali konečné letisko
našej trasy. Pred letiskom na nás čakajú dvaja ľudia Tim 
a Eko, o ktorých ešte ani netušíme, ako nám vrastú do srdca.
Konečne vidíme náš hotel. A v izbe nehanebne láka krásna
ustlaná a prázdna posteľ, ktorá akoby nám otvárala náruč. Je
to ako výsmech, lebo čínsky perfekcionalizmus nás núti hneď
po hrozivej ceste poctivo predviesť to, kvôli čomu nás na fes-
tival zavolali – pravý slovenský folklór na skúške. Zajtrajší

Otvárací ceremoniál musí totiž byť dokonalý. Aj preto nás ešte
čakajú ďalšie dve skúšky, čo ale našťastie zatiaľ netušíme. Po
prvej skúške padáme od únavy.

Nový deň, nový svet – vstávanie a časový posun nám úplne
nesedí, ale treba znova skúšať. Musíme načerpať veľa energie
na raňajkách – čaká nás ťažký deň. Skúšanie programu čín-
skych umelcov trvá dlho, no v zákulisí prebieha zoznamova-
cia párty. Snáď sa mi to nezdá, ale európske súbory si padli
do noty hneď. Cimbalovka hrá, spievame, tancujeme – od-
borne povedané nadväzujeme medzikultúrny dialóg, neod-
borne – zábava ako má byť. Posledná kamerová skúška 
a večer konečne ten očakávaný ceremoniál. Dopadlo to
super, všetko vyšlo. Medzi divákmi nadšene tlieska aj vice-
konzulka pre Slovensko v Sanghaji. 

Nové ťažké vstávanie... Čakajú nás výlety! Poldeň výletov je
nabitý programom, krása nás obklopuje z každej strany:
domy rôznych učencov, krásne tradičné záhrady s monumen-
tálnymi stavbami, jazierka, tradičná čínska opera a hudobné
umenie... Ale únava sa začína prejavovať. Číňania majú pre
nás plno krás, ale zabudli, že Európania potrebujú aj vypnúť.
Večer vystúpenie na obrovskom štadióne a dlhá cesta do
hotela. 

1. máj – sviatok práce a niečo, čo niektorí z nás nikdy neza-
žili – sprievod. Aj tu ako všade inde si náš tanec získava srd-
cia divákov. 

O jednom splnenom sne...

P
o

k
r.

 n
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.
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Vystúpenia sú v parkoch, divadlách, na jazerách... Štipku
voľného času trávime v meste, nakupujeme, všemožne sa 
s miestnymi predavačmi snažíme dohovoriť, lebo znalosť
angličtiny je tu rarita, vozíme sa na rikšiach alebo taxíkmi,
podaktorí v policajných autách, jeme niečo, čo nám aspoň
trocha pripomína európsku stravu... Čínske jedlo je totiž
zvláštne, pokiaľ vám chutí na začiatku, tak po pár dňoch už
ho máte určite až-až. Noci sú plné multinacionálnych žúrov
Slovákov, Talianov, Poliakov, Rusov a Fínov.

Ani sa nenazdáme a prichádza posledné vystúpenie, po-
sledné nákupy, cesta do Shanghaja, návšteva slovenského
konzulátu, nákupy na tradičných čínskych trhoch a napokon
letisko. Dojemná rozlúčka s Timom a Eko a obávané lietadlo.
Tentokrát ale už adrenalín premôže únava. Spánok nás oslo-
bodí od bdenia počas dlhočizného letu. 

Človek by ani nepovedal, že bude mať taký radostný pocit,
keď zbadá pekné európske políčka. Mieša sa v nás pocit
ľútosti za tým, čo všetko sme prežili a pocit nedočkavosti
objať svojich blízkych a vidieť v ich očiach radosť zo suvení-
rov. 

Takto končí náš vysnívaný výlet do Číny. Na tomto mieste
musíme poďakovať všetkým zúčastneným a to nielen členom
súboru, ale všetkým, ktorí nám tento sen pomohli zrealizovať
– našim sponzorom, ktorým sme neuveriteľne vďační. 

ĎAKUJEME
Lucia Kukučková

Naše poďakovanie patrí hlavne:
TBS Ing. Tĺčik Podkylava, HELLA Slovakia, Nové Mesto n/V,

JASEK s.r.o. Nové Mesto n/V, JUSTUR, spol.s.r.o. Stará Turá,
Obec Kostolné, Obec Krajné, Obec Jablonka, Obec Rudník,
Obec Brestovec, WEON group a.s. Bratislava, EMERSON
ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom,
OXYMAT- Slovakia s.r.o. Vaďovce, ELTIME in, s.r.o., M. La-
covič – služby, I. Kunčák, Kvetinárstvo IRIS Stará Turá, 
SEMPER decor , NACHEMA a.s., p. PLESNÍK, STAR s.r.o.
Myjava, MAX- Čechovič, AIRTECHNO spol. s r.o. Nové Mesto
nad Váhom, Husi – František Húska, Vaďovce a všetkým osta-
ným nemenovaným, ešte raz veľká vďaka.

Zmluvy na prenájom hrobov˘ch miest 
a zmeny v organizácii vykonávania pohrebov

Obecný úrad v Krajnom v tomto
roku pristúpil k uzatváraniu nájom-
ných zmlúv na prenájom hrobových
miest na cintoríne v Krajnom.

Do konca augusta boli zaslané ná-
jomné zmluvy na prenájom hrobových
miest v sektore č. 1, ktorý tvoria všetky
hroby od úrovne vstupnej brány cinto-

rína nahor. Z celkového počtu 613 hrobov boli zaslané
nájomné zmluvy na prenájom 377 hrobov. Zmluvy na ostatné
hrobové miesta v sektore č. 1 neboli zaslané potenciálnym
nájomcom z toho dôvodu, že nemáme známosť o tom, komu
by sme mali tieto zmluvy adresovať. Sú to zväčša staré hroby,
na ktorých v mnohých prípadoch ani nie je označené, kto je 
v nich pochovaný.

Touto cestou žiadame občanov, ktorí majú pochova-
ných svojich zosnulých v sektore č. 1 - hornej časti cinto-
rína, a nebola im - ani ich príbuzným zaslaná nájomná
zmluva na prenájom tohto hrobového miesta, aby sa
informovali osobne na Obecnom úrade v Krajnom, telefo-
nicky na čísle 032/ 7786121 alebo e-mailom na adrese
sekretariat@krajne.sk.

Do konca roku 2008 chceme uzatvoriť nájomné zmluvy aj
na hrobové miesta v sektore č. 2, ktoré sú v spodnej časti cin-
torína.

Obec Krajné Vás touto cestou informuje o zmenách 
v organizácii vykonávania pohrebov a činností s tým spo-
jených:
1. Od 1. apríla 2008 obec Krajné uzatvorila trvalý pracovný

pomer s Martinom Moravcom. Je organizačne zaradený

ako robotník – hrobár v Obecných službách Krajné a je
zodpovedný za: 
➲ pochovávanie, výkopové práce a iné činnosti priamo

súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, úpravu
hrobov po pohrebe, odvoz prebytočnej zeminy,

➲ úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
➲ čistenie, údržbu, otváranie a zatváranie domu smútku

podľa potreby,
➲ údržbu a obsluhu chladiaceho zariadenia, údržbu a ob-

sluhu osvetlenia a ozvučenia. 
2. V prípade budovania obrúb hrobov, umiestnenia náhrob-

kov a iných zásadných zmien vo vyhotovení hrobov, povo-
lenie na tieto zmeny vydáva Ing. Miloš Kment, referent pre
správu cintorína v Krajnom. Poplatok za povolenie úprav je
250,- Sk (8,30€), ktorý sa hradí na Obecnom úrade 
v Krajnom v hotovosti.

3. Poplatky za kopanie hrobu a ďalšie činnosti s pohrebom
súvisiace sa neplatia hrobárovi, ale obec Krajné Vám na ne
vystaví faktúru a hradia sa na obecnom úrade alebo z účtu. 

4. V prípade úmrtia v rodine a potreby vybavenia náležitostí
pohrebu, kontaktujte Obecný úrad v Krajnom - č.t. 032/
7786121.

5. V prípade potreby kopania hrobu, kontaktujte Martina
Moravca - č.t. 0905 369340.

6. V prípade potreby prevozu zosnulého na vzdialenosť do 
50 km alebo uloženia zosnulého v chladiacom zariadení,
kontaktujte Jaroslava Mramúcha - č.t. 0907 507578.

7. V prípade potreby prevozu zosnulého na väčšiu vzdiale-
nosť ako 50 km alebo v prípade nedostupnosti Jaroslava
Mramúcha, kontaktujte obec Čachtice – č.t. 0908 097082.

Ing. Miloš Kment
referent pre správu cintorína

Poďakovanie
Rodina Gajarová a Batková z miestnej časti Svinová, touto
cestou veľmi pekne ďakuje, všetkým susedom menovite
rodine Feriancovej, Malovicovej, Sadloňovej, Arbetovej, p.
Ladislavovi Smrekovi, rodinným známym Petrovi Stanovi s
kamarátmi a Jankovi Podhradskému, za pomoc pri odstraňo-
vaní škôd, ktoré im vznikli na majetku pri búrke zo dňa 15. 08.
2008.

Inzerát:

Dám do prenájmu záhradu
v Žadovici. 

Info. na t. č.: 

033/7743317
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P R E M E N Y
Bezstarostné dva mesiace prázdnin, plné hier, zážitkov,

kamarátstiev, kúpania sa sú za nami a zaradili sa medzi spo-
mienky. Začal sa nový školský rok 2008/2009. Ožijú zase
triedy, chodby, jedálne, telocvičňa, ihriská. 

Pre nás však tento rok prináša množstvo zmien:
1. Do platnosti vstúpil nový školský zákon, ktorým sa začína

reforma školstva. Zatiaľ sa týka prvého a piateho ročníka,
ostatné pribúdajú v ďalších rokoch. Prináša so sebou čias-
točnú redukciu učiva, možnosť posilnenia predmetov vy-
učovacími hodinami podľa zamerania školy, jej cieľov, re-
gionálnej politiky, tradície a možností. Táto zmena vyžaduje
veľký časový priestor pre dôkladné vypracovanie zmyslupl-
ného školského vzdelávacieho programu, školského vý-
chovného programu, spoluprácu všetkých pedagogických
zamestnancov, odbornosť, kombinovanie. A samozrejme aj
čas na overenie našich cieľov, zamerania, postupov, vy-
hodnotenie práce, úspechov, úloh, ich vylepšenie, doplne-
nie, prepracovanie. Nie je to určite otázka jedného, dvoch
mesiacov, ktoré sme dostali od ministerstva školstva, ale,
podľa mojej mienky, minimálne dva roky potrvá celý tento
konštruktívny, posudzovací a prehodnocovací proces. Po
tomto období bude jasná profilácia školy, zloženie pedago-
gického zboru, stav verejnej mienky. A spätná väzba v po-
dobe úspešnosti absolventov školy príde ešte oveľa ne-
skôr v podobe ich začlenenia do pracovného procesu a
uplatnenia v živote.

2. Najväčšou zmenou je však zmena umiestnenia školy. Tak
ako človek potrebuje čas na oddych, aby mohol pokračo-
vať vo svojich výkonoch, tak aj naša škola po 63 rokoch
neustáleho fungovania dostala jeden školský rok na svoju

regeneráciu, modernizáciu a rekonštrukciu. Pretože pre-
stavba si vyžiadala úplnú odstávku zariadenia, museli sme
vyučovanie na jeden školský rok presunúť do náhradných
priestorov. Chcem požiadať všetkých zamestnancov, rodi-
čov a žiakov o trpezlivosť, toleranciu a vytrvalosť pri riešení
tejto novej situácie. Situácie, ktorá prináša so sebou veľké
zmeny v dochádzke, vyučovaní, organizácii. Snažme sa
spoločne o to, aby významne neutrpela kvalita vyučovania,
bezpečnosť žiakov a zamestnancov, v neposlednom rade
medziľudské vzťahy. Budeme pracovať v novom prostredí,
vedľa nových ľudí. Správajme sa tak, ako sme sa správali 
k svojej škole, k svojim dlhoročným spolužiakom a učite-
ľom. Nevyhľadávajme konfliktné situácie, skôr im zabraňuj-
me. Čaká nás všetkých rok veľkej skúšky,tvorivosti a im-
provizácie. Pri tohotoročnej náročnej práci zistíme, koľko je
v nás sily, energie, empatie, tolerancie, porozumenia a vytr-
valosti. Vyučovanie bude prebiehať podľa platných predpi-
sov, hodinovej dotácie a predmetov. Bude fungovať kuchy-
ňa s jedálňou, školský klub detí. Niečo nám chýbať bude –
informatika, internet, krúžky, turnaje, stretávanie sa žiakov
a zamestnancov I. a II. stupňa, vzájomná pomoc a spolu-
práca. No pevne verím, že sa oplatí rok vydržať a vrátime
sa do našej novej, modernej, útulnej, bezpečnej školy, na
ktorú budeme ešte pyšnejší ako v minulosti.
Čo dodať na záver. Pred sebou máme desať mesiacov

namáhavej práce. Vykročme do nového roka s presvedčením,
že každý z nás, zamestnanec alebo žiak, je či v škole, či na
svete dôležitý. 

Že v každom z nás je niečo dobré, prečo ho iní môžu mať radi.
Milan Medveď

Rád by som Vás, obyvateľov Krajného, požiadal o pomoc pri
získavaní údajov o bahenných povodniach, ktoré sa pred časom
udiali v katastrálnom území Vašej obce. Bahenné povodne sú
záplavy prichádzajúce z polí, na ktorých sa (najmä v terénnych
zníženinách) koncentruje voda pri extrémnych zrážkach, resp.
topení snehu, ktorá sa potom v podobe prúdu valí dnami inak
suchých dolín a na miestach zmiernenia sklonu, resp. na rôznych
prekážkach, zanecháva po sebe nánosy bahna; nejde teda 
o záplavy súvisiace s vybrežením stálych tokov. Jedným z cieľov
súčasného výskumu na našom pracovisku je hodnotenie envi-
ronmentálneho dopadu tohto javu v rôznych častiach Slovenska,
predovšetkým však v oblasti Myjavskej pahorkatiny, z ktorej
máme aj najviac výsledkov. Z hľadiska hodnotenia početnosti
bahenných povodní v pokolektivizačnom období sa ako kľúčová
lokalita javí suchá dolina pri kopanici Luskovica, ktorej kotlovitý
záver je pod bývalým JRD na Babulicovom vrchu a hon v ňom sa
nazýva Korytárka. Na dne doliny sme pred časom identifikovali
nános mocný zhruba jeden meter, zložený z deviatich vrstiev,
ktoré podľa nášho názoru uložilo 9 bahenných povodní v rokoch
1961-1995. Opierame sa o sondážne práce z roku 1995 pri čias-
točne zanesenom telefónnom stĺpe, postavenom v roku 1961
(pôvodný stĺp bol medzičasom vymenený). Miestni obyvatelia 
J. Hučko, K. Dugová a dnes už nebohá E. Michalcová svorne
konštatovali, že povodne sa udiali zvyčajne vtedy, keď na
Korytárke boli vysadené zamiaky. Nevedeli však povedať ani deň,
ba dokonca ani rok čo len jednej z týchto udalostí. Medzi pred-
staviteľmi bývalého JRD (Ing. Tĺčik, Ing. Lackovič, D. Knap) a pra-

covníkmi súčasného RD (p. Mramúch, p. Plesníková) sme pátrali
aspoň po záznamoch o osevných postupoch so snahou zistiť
kedy boli v skúmanej lokalite zemiaky, podľa čoho by sa dal zúžiť
počet rokov, na ktoré treba sústrediť pozornosť. Ľudská pamäť je
však selektívna, koncentruje sa na pre ňu dôležité problémy
(bahenné povodne nimi po-chopiteľne nemuseli byť) a druž-
stevný archív bol nedostupný. Skúšali sme získať informácie aj
cez Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod
Piešťany (Ing. Kočšál), oni však vraj takéto udalosti nesledujú.

Vážení obyvatelia Krajného (najmä Luskovice), chcel by som Vás
poprosiť zamyslieť sa nad vyššie uvedeným obdobím, či by ste sa
nevedeli rozpomenúť na dátumy (aspoň roky), v ktorých sa vyskytli
bahenné povodne, ktoré Vám, či Vašim susedom naniesli bahno
do dvorov. Nemuselo to byť nutne v Luskovici, veď tie isté udalosti
mohli postihnúť aj iné kopanice v jej blízkosti, napr. Žadovicu,
Mitalovec, Švancarovu dolinu, či iné časti Vášho chotára. 

Dovoľujem si vopred poďakovať za vynaloženú námahu všet-
kým, ktorí sa týmto článkom nechajú inšpirovať. Ak si na niečo
spomeniete, zanechajte prosím oznam na OÚ, s predstaviteľmi
ktorého sme v kontakte. Vaše poznatky pomôžu skvalitniť
výsledky štúdia významnej environmentálnej hrozby – bahenných
povodní, uskutočňovaného v rámci výskumného projektu, prie-
bežne výstupy ktorého už boli prezentované na vedeckých kon-
ferenciách u nás i v zahraničí.

Doc. RNDr. Miloš Stankoviansky, Csc.
Vedúci katedry fyzickej geografie a geoekológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Ako môžu obyvatelia Krajného pomôcť vedcom

Strelecké preteky 2008

Poľovnícke združenie Krajné Drieňovica aj v tomto roku pripravilo na 28. 6. 2008 pre svojich členov a hlavne hostí,
preteky v streľbe na tradične nazývané „asfaltové holuby”. Neviem či sú asfaltové, ale nie sú čierne, ale pekné 
oranžové. Vďaka automatickej vrhačke mohlo sa tu vystriedať od rána do neskorého poobedia, veľa strelcov.
Víťazom sa stal minuloročný víťaz p. Matúš Pista, podobne druhé miesto získal p. Vladimír Boor, tretie miesto zís-

kal p. Konopa, štvrté p. Ján Pista a piate miesto p. Milan Baran. Počasie ako na želanie, poľovnícke špeciality a nakoniec
ľudová veselica s kapelou Reflex z Hradišťa pod Vrátnom, spríjemnila návšetvníkom tohto podujatia pekný víkend. Ivan Gálik
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Silný vietor, dážď, krupobitie v piatok 15.8.2008 o 17:30, 
v trvaní asi 1/2 hodiny spôsobil mnohým ľudom značné škody
na majetku. Ľadovec, ktorého výdatnosť bola mimoriadne
veľká, dosahoval ojedinele priemer 4 až 5 cm. Ľadovec po-
škodil najviac úrodu ovocia a zeleniny v záhradách. Veľké
škody spôsobil PD Rovnosť v slivkovom sade, vzhľadom 
k vynaloženým nákladom na ošetrovanie sadu, môžu čakať
iba stratu. Podľa môjho pozorovania v záhrade po troch
dňoch po búrke, odhadujem 90% trvanlivého ovocia za zne-
hodnotené. Množstvo polámaných vetví a ojedinele vyvráte-
ných ovocných stromov, roztrhané fólie na fóliovníkoch, po-
zhadzované škridle zo striech, všetko sa udialo v krátkej
dobe. Väčšie kusy ľadovca rozbíjali sklá na skleníkoch, von-
kajšie žalúzie na domoch, v radovej výstavbe (č. d.861 až
873) boli rozbité 4 strešné okná. V miestnej časti Svinová boli
spôsobené škody na majetku vlastníkovi, kde silný vietor
vyvrátil stromy a tie následným pádom zničili hospodárske
budovy. V strede dediny pri požiarnej zbrojnici zlomilo lipu,
ktorá spadla na most a do potoka. Po skončení búrky členo-
via DHZ Krajné ihneď začali s uvoľňovaním cesty cez most.
Potom odstraňovali spadnuté konáre a stromy z verejných
komunikácií v kopaniciach a pokračovali aj na druhý deň. Asi

18:15 sa ukázala dúha a
mysleli sme, že tento neprí-
jemný zážitok na aký si ani
mnohí starší občania ne-
spomínajú, má koniec. Po
polnoci prišla ďalšia vlna
vetra, dažďa s menším kru-
pobitím, ktorá spôsobila aj
výpadok elektrického prú-
du až do rána. V sobotu
16.8.2008 do 11. hodiny
pracovala sieť iba čiasto-
čne, až potom nabehla do
normálneho stavu. Podľa
záznamu na zrážkomernej pozorovacej stanici Slovenského
hydrometeorologického ústavu v obci, ktoré robí pani Matyá-
šová, zaznamenala z po obednej a nočnej búrky 63,1 l vody
na 1m2. Celé dopoludnie sa sporadicky zo všetkých kútov
dediny ozývali motorové píly, to občania odstraňovali dôsled-
ky skazy spôsobené prírodnými živlami. 

Ivan Gálik

Prírodné živly spôsobili škody

Na prvom stretnutí v januári sme hodnotili našu činnosť za
uplynulý rok s konštatovaním, že výsledok vyznel pozitívne 
a zároveň sme si vytýčili plán práce na prvý polrok 2008.

Vo februári sme prizvali na besedu, nám už v minulosti
známu spisovateľku pani Annu Černochovú, ku ktorej máme
osobitý blízky vzťah. Jej poviedkové knižky zrozumiteľnou
rečou opisujú život podjavorinského ľudu a tiež ju poznáme 
z novinových príspevkov.

Marec sa už tradične niesol v znamení MDŽ. Na deň 
8. marca sme prijali pozvanie od družobnej JDS Hrachovište

na výročnú členskú schôdzu, spojenú
s oslavou MDŽ. Následne na to sme
mali aj my pravidelné stretnutie, kde
sme si pripomenuli už tak trochu
zaznávaný Medzinárodný deň žien,
na ktorom sa zúčastnili i členovia JDS
Hrachovište.Takáto spolupráca a vzá-
jomné sa dopĺňanie nám obom vyho-
vuje a prináša obohatenie našej čin-
nosti.

Apríl už tradične patrí návšteve Trenčína a výstave „Záhrad-
kár”. Výstavu sme navštívili spolu s priateľmi z Hrachovišťa.
Významnou mierou sme sa podieľali na oslavách 63. výročia
oslobodenia obce, spojenou s účasťou na slávnostnom
zasadnutí Oblastného výboru SZPB, ktoré sa tu 15. apríla
uskutočnilo.

Máj sme začali besedou o EURO mene, na ktorej nás lektor

pán Pavel Moravec podrobne oboznámil s novou menou, kto-
rú budeme používať od nového roka. Pútavou formou besedy
oboznámil prítomných s problematikou používania novej me-
ny. O tom, že sa mu podarilo zaujať prítomných svedčí aj
bohatá diskusia a pozitívny ohlas našich členov. JDS Hracho-
vište pre nás zaistilo vstupenky na zábavný program do
Čachtíc. Program s názvom „Sami sebe” splnil naše očakáva-
nie a veľmi sa nám páčil. Na pravidelnom stretnutí sme si pri-
pomenuli sviatok matiek. Vzájomná spolupráca medzi JDS
Krajné a JDS Hrachovište sa prejavila aj na ďalšom podujatí,
ktoré organizačne zabezpečovala Únia nevidiacich a slabo-
zrakých Slovenska spolu s JDS Hrachovište, organizovanie
zájazdu na „Jazdu kráľov” do Kunovíc na Morave. Veľká
vďaka patrí obom organizáciám, že nás na toto podujatie pri-
zvali a okrem toho zabezpečili aj stravu.

V júni sme sa nakontaktovali na klub dôchodcov Brno –
Chrlice, ohľadom upresnenia dátumu našej návštevy, nakoľko
sme sa dohodli pri ich minuloročnej návšteve u nás, že sa
budeme vzájomne striedavo navštevovať. Pomocnú ruku sme
podali organizácii DHZ Krajné pri usporiadaní okresného 
a krajského kola mladých hasičov – hra „PLAMEŇ” - výpo-
mocou pri stravovaní.

Takouto činnosťou sa môžeme prezentovať za uplynulý pol-
rok 2008.

Karel Nedbálek
za výbor JDS Krajné

Polroãné hodnotenie ãinnosti JDS Krajné

Zo života obce:
Konalo sa:
☛ dňa 31. 05. 2008 sa uskutočnilo na športovom

štadióne v Krajnom podujatie ku Dňu detí
☛ 07. 06. 2008 Okresné hasičské kolo súťaže

„Plameň“.
☛ 21. 06. 2008 sa uskutočnila na obecno-športovom

štadióne v Krajnom celoslovenská výstava boxerov
☛ 28. 06. 2008 usporiadalo Poľovnícke združenie

Krajné – Drieňovica, strelecké preteky
☛ 28. 06. 2008 sa na obecno-športovom štadione 

v Krajnom sa uskutočnila krajská súťaž „Plameň“. 

☛ 26. 07. 2008 sa na obecno-športovom štadione 
v Krajnom uskutočnil IV. ročník „Krajnianskej prúd-
nice“.

☛ 28. 8. 2008 sme si prostredníctvom rozhlasovej
relácie v obecnom rozhlase pripomenuli 64. výročie
SNP.

☛ 06. 09. 2008 DHZ sa uskutoční na obecno-špor-
tovom štadióne v Krajnom celoslovesnké kolo –
súťaž dorast - požiarnych družstiev

Pripravujeme:
☛ v mesiaci november 20. slávnostný obrad pri

príležitosti Pamiatky na zosnulých v Dome smútku
v Krajnom
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VÍTAME NOVORODENIATKA
Natália Vydarená
Jasmin Moravcová
Adrián Kukuča

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Barbora Vagačová – 
Vladimír Malý
Lenka Šulovská – 
Martin Ábel
Zuzana Papuláková – 
Milan Talába

RNDr. Dana Stančíková – 
Ing. Radovan Oška
Erika Nošková – 
Štefan Halaš
Jana Malá – 
Radovan Marek
Jaroslava Mocková – 
Michal Ilovičný

ROZLÚâILI SME SA
Alžbeta Čerešňová
Terézia Pagáčová
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TJ SLOVAN KRAJNÉ
Rozpis jesennej ãasti oblastnej futbalovej súÈaÏe roãníka 2008–2009

·tvrt˘ roãník Krajnianskej prúdnice
uskutočnil sa na obecnom športovom areáli 26.júna 2008. Toto súťažno
– zábavné podujatie aj napriek snahe organizátorov nebolo úspešné
tak, ako minulý rok. Súťaž bola pripravovaná pre 6 družstiev, ale zúčast-
nili sa jej len 4 družstvá

Viac o priebehu súťaže si môžete pozrieť na www.krajne.sk
Ivan Gálik

DHZ pož. útok 1 pož. útok 2 štafeta hod hadicou tr. body výsled. čas poradie
Babulicov Vrch 107,90 85,23 142,22 0 0 227,45 1
Hrachovište 108,86 90,79 167,40 20 5 243,19 2
Krajné 131,17 114,87 139,30 10 5 249,17 3
Brno Chrlice 123,94 103,78 148,86 0 5 257,64 4
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