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Poskytnutá dotácia

Obec Krajné ďakuje Ministerstvu financií SR za poskytnutú dotá-
ciu vo výške 7000 €€ na rozšírenie bezdrôtového rozhlasu v obci
Krajné.
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je 
v našej obci ukončené. Sčítanie sa vykonávalo v čase od
13. mája 2011 do 6. júna 2011. V ustanovenom čase sa
zisťovali údaje: 

a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája

2011.
Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z piatka

20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011.
Sčítanie vykonávali sčítací komisári – Pavel Moravec

(sčítací obvod Krajné č.d. 1 – 162, 860 – 873), Štefan
Horák (sčítací obvod Krajné č.d. 167 – 324), Viera Drobná
(sčítací obvod Podprehora č.d. 325 – 331, sčítací obvod
Podprehora č.d. 332 - 373, sčítací obvod Vydarená
Dolina č.d. 374 – 416, sčítací obvod Prehôrka č.d. 901 –
930, sčítací obvod Zbehy č.d. 941 – 968), Mgr. Zlata
Tomková (sčítací obvod Podvrch č.d. 697 – 803),
Bohuslav Batka (sčítací obvod Matejovec č.d. 582 – 695),
Renáta Kubišová (sčítací obvod Matejovec č.d. 452 –
581, 858, 859, 880, 890, 1047) a Ján Sedílek (sčítací ob-
vod Luskovica č.d. 417 – 451, sčítací obvod Žadovica
č.d. 804 – 857). 

V uvedenom termíne sčítací komisár navštívil domác-
nosti, požiadal ich o vyplnenie sčítacích tlačív a po roz-
hodujúcom okamihu sčítania zozbieral vyplnené sčítacie

tlačivá. Sčítacím tlačivom pre sčítanie obyvateľov bol 
scítací formulár A. ÚDAJE O OBYVATEĽOVI, pre sčítanie
bytov sčítací formulár B. ÚDAJE O BYTE a pre sčítanie
domov sčítací formulár C. ÚDAJE O DOME. 

Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Prehľad údajov za obec:
počet vyplnených formulárov A. Údaje o obyvateľovi 1557
počet vyplnených formulárov B. Údaje o byte 886
počet vyplnených formulárov C. Údaje o dome 840
počet listov vyplnených formulárov D. 
Zoznamov osôb v dome 869
počet obyvateľov trvale bývajúcich 1538
počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných 43
počet obyvateľov prítomných 1514
počet obyvateľov sčítaných elektronicky 39
počet bytov sčítaných elektronicky 19
počet domov sčítaných elektronicky 20

Ďakujeme sčítacím komisárom za zodpovedne preve-
denú prácu pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. 

Bc. Miroslava Matejovičová

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Zo života obce

Konalo sa:

- dňa 30. apríla 2011 stavanie
mája na Obecnom športovom
areáli v Krajnom, v Matejovci a
na Žadovici

- dňa 8. mája 2011 Deň matiek 
v Požiarnej zbrojnici v Krajnom

- dňa 4. júna 2011 Okresná sú-
ťaž Plemeň na Obecnom špor-
tovom areáli v Krajnom

- dňa 11. júna 2011 Medziná-
rodný deň detí na Obecnom
športovom areáli v Krajnom

Uskutoční sa:

- dňa 16. júla 2011 Strelecké
preteky v Borinke

- dňa 30. júla 2011 Krajnianska
prúdnica na Obecnom športo-
vom areáli v Krajnom

- v mesiaci august Strelecké
preteky v Borinke
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Z Obecného zastupiteºstva

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápis-

nice
3. VZN č. 1/2011 povinnosť vypracovať a aktualizo-

vať povodňový plán záchranných prác právnickej
osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej 
objekt môže byť postihnutý povodňou.

4. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase zá-
pisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole, o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škol-
ského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov vo výdajnej školskej jedálni

5. Dodatok č.1 k VZN č. 3/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

6. prenájom pozemku sl. Tomašechovej p.č. 855/6
vo výmere 20m2 za sumu 1,65 € / mesiac

7. za zástupkyňu za OZ v Rade školy p. Hanu
Kubalákovú

8. za členov komisie životného prostredia Ing. Emila
Valáška, p. Štefana Horáka a p. Jaroslava
Mramúcha

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasad-

nutí a informácie Ing. Galiovského a p. Hudecovej 
2. protest prokurátora proti VZN č. 1/2007 o určení

pravidiel času predaja v obchode a času prevádz-
ky služieb na území obce Krajné, konkrétne proti
jeho ustanoveniam §2 ods. 2,4 a §3 ods. 2.

3. návrhy na riešenie financovania spoločenských
organizácií podľa jednotlivých spoločenských or-
ganizácií

4. Informácie starostu obce

C) Ruší
1. ustanovenia §2 ods. 2,4 a §3 ods. 2 VZN č. 1/2007

o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Krajné:

• §2 ods. 2 - kategória, skupina a trieda pohostin-
ských prevádzkarní a ubytovacích zariadení

• §2 ods. 4 – v individuálnych prípadoch na zá-
klade žiadosti rozhodne Obecné zastupiteľstvo
v Krajnom osobitným rozhodnutím

• §3 ods. 2 – v odôvodnených prípadoch si môže
predávajúci alebo poskytovateľ služieb požiadať
o individuálnu výnimku z tohto VZN. V žiadosti,
ktorá musí byť podaná aspoň 7 dní pred dňom,
ktorého sa žiadosť týka, musí byť presné ozna-
čenie žiadateľa, dôvod podania žiadosti a čas,
do ktorého žiada predĺžiť prevádzkovú dobu. 
O žiadosti rozhodne starosta obce bezodklad-
ne, najneskôr však do troch dní od jej doručenia
na obecný úrad. Rozhodnutie o povolení alebo
nepovolení výnimky sa oznámi žiadateľovi.

D) Presúva
1. rozhodnutie o pridelení žetónov zo zdravotných

dôvodov a žetónov pre rodiny s deťmi do 1,5 roka
na zasadnutie OZ dňa 28. 6. 2011 po dôslednom
preštudovaní VZN č. 3/2010 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady, či uvedené VZN 
umožňuje poskytovať úľavy

2. poslanecký návrh Ing. Emila Valáška zriecť sa 
v rámci úsporných opatrení svojich odmien v pro-
spech spoločenských organizácií na zasadnutie
OZ dňa 28. 6. 2011

E) Navrhuje
1. prehodnotiť čerpanie podielových daní vo výške

40% skutočných prijímov obce z podielových da-
ní pre ZŠ s MŠ, táto čiastka bude prehodnotená 
v októbri 2011, kedy sa upraví i výška dotácie vo
VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v ma-
terskej škole, o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo vý-
dajnej školskej jedálni.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 4/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v Krajnom, zo dňa 12. 5. 2011.

Uznesenie č. 5/2011 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
zo dňa 28. 6. 2011.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápis-

nice
3. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hos-

podárenie za rok 2010 bez výhrad
4. pridelenie žetónov pre p. Aurela Hviezdického, 

p. Vlastu Hviezdickú, p. Máriu Ochodnícku, 
p. Zuzanu Petrášovú, p. Juditu Magurovú, p.
Annu Ďurišovú tak ako navrhla sociálna komisia:
päť žetónov zadarmo pre ľudí, ktorí potrebujú
zdravotné pomôcky a ostatné do počtu vývozu 
v roku si môžu dokúpiť za polovičnú cenu, v zá-
vislosti od toho, koľko rodinných príslušníkov je

platcom miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady. Uvedený počet pride-
lených žetónov bez poplatku a následné 50% zľa-
vy za žetóny sa počítajú až po zaplatení riadneho
poplatku za odpad na daný rok a tie všetky pou-
žije na vývoz odpadu.

5. za riaditeľa ZŠ s MŠ Krajné Mgr. Milana Medveďa
podľa návrhu na vymenovanie na návrh Rady ško-
ly pri ZŠ s MŠ v Krajnom zo dňa 2. 6. 2011

6. zriadenie spoločného školského obvodu s obcou
Prašník

7. predbežne predaj nehnuteľnosti podľa GP novo-
vytvorenej parcele v približnej výmere 80 m2 od-
členenej od p.č. 310/1 vedenej na LV č. 1 v reg.
„C“ vo vlastníctve obce Krajné v 1/1 v prospech
Ľuboslava Bukovčana s manželkou Miriam, rod.
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Dlhou za nasledovných podmienok:
1. Výmeru prevádzaného pozemku určí geomet-

rický plán, ktorý dajú vyhotoviť Ľuboslav
Bukovčan s manželkou. 

2. Na pozemku 310/1 sú vedené inžinierske siete
– plyn, elektrina, voda a pri prevode pozemku
bude zriadené vecné bremeno vzťahujúce sa 
k novovytvorenej parcele.

3. Novovytvorený – prevádzaný pozemok nebude
oplotený.

4. Náklady spojené s prevodom - vyhotovenie GP,
kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správne po-
platky za vklad vlastníckeho práva a vklad vec-
ného bremena do katastra hradia kupujúci.
Zmluvu vyhotoví právnik obce.

5. Odpredaj sa schvaľuje za dohodnutú sumu
1,85 € / m2. Jedná sa o pozemok v k.ú. Krajné,
ktorý sa nachádza v areáli dvora pri rodinnom
dome s.č. 861 na parcele 310/15 vo vlastníctve
Ľuboslava Bukovčana a Miriam Bukovčanovej
v podiele 1/1. Týmto prevodom sa dáva do sú-
ladu užívací a právny stav.

Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9 a) ods. 8
písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. 
Kupujúci nie sú v obci blízkou osobou osôb uve-
dených v písmenách a) až f) uvedených v § 9 a),
odsek 6 zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov. 
Počet prítomných poslancov: 9 
Za: 9
Proti: ---
Zdržal sa: ---

8. predaj nehnuteľnosti p.č. 232/46 vo výmere 8 m2

zastavané plochy a nádvoria p.č. 232/47 vo vý-
mere 23 m2 zastavené plochy a nádvoria podľa
GP č. 43/2011 v prospech Pavla Janeku v podie-
le 1/3, Erika Janeku v podiele 1/3 a Marcely
Janekovej v podiele 1/3.
Pozemok 232/46 je vytvorený odčlenením z p.č.
232/18, vedenej na LV č. 1 v reg. „C“vo vlastníc-
tve obce Krajné v 1/1.
Pozemok 232/47 je vytvorený odčlenením z p.č.
232/24, vedenej na LV č. 1 v reg. „C“ vo vlastníc-
tve obce Krajné v 1/1.
Jedná sa o pozemky v k.ú. Krajné, ktoré sa na-
chádzajú v oplotenom areáli dvora pri rodinnom
dome s.č. 150, ktorý je v spoluvlastníctve Pavla
Janeku v podiele 153/360, Erika Janeku v podiele
153/720 a Marcely Janekovej v podiele 153/720.
Ostatní vlastníci domu s.č. 150 a pozemkov 283,
285 a 287, zapísaní na liste vlastníctva č. 557 ako
Štefan Janeka podiele 18/360, Milan Janeka 
v podiele 18/360 a Alžbeta Fajfr, rod. Janeka 
v podiele 18/360 sú neznámi vlastníci a vysporia-
danie ich podielov bude predmetom samostatné-
ho konania s SPF.

Odpredaj sa schvaľuje za dohodnutú sumu 1,85 
€ / m2. Náklady spojené s prevodom, vyhotovenie
kúpnej zmluvy právnikom obce, návrhu na vklad 
a správne poplatky do katastra - hradia kupujúci.
Týmto prevodom sa dáva do súladu užívací 
a právny stav. Zmluvu vyhotoví právnik obce.
Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9 a) ods. 8
písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. 
Kupujúci nie sú v obci blízkou osobou osôb uve-
dených v písmenách a) až f) uvedených v § 9 a),
odsek 6 zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov. 
Počet prítomných poslancov: 9 
Za: 9
Proti: ---
Zdržal sa : ---

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasad-

nutí a informácie Ing. Galiovského a p. Hudecovej
2. stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému 

účtu obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie
bez výhrad

3. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2010.

4. informácie starostu obce

C) Nesúhlasí
1. zriecť sa svojich odmien 

D) Určuje
1. mesačný plat starostu obce v súlade s novelou

zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí a pri-
mátorov miest , ktorá ustanovuje minimálnu výšku
mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu
obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich 
území trvalý pobyt. Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej mzdy v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatis-
tického úradu SR za predchádzajúci kalendárny
rok , ktorá činí 769,- € a násobku podľa § 4 ods.1,
ktorý pre obce Krajné je 1,98, čo činí základný plat
1523,- €. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat
rozhodnutím zvýšiť až o 70%. podľa § 3 ods. 2.
Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslanci
OZ priznali starostovi obce zvýšenie platu o 20.%,
čo činí 305,- €. Plat starostu pozostáva z 1523,- €
- základný plat + 305,- € zvýšenie platu odsúhla-
sené obecným zastupiteľstvom, suma celkom plat
starostu 1828,- €.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Prečo sa vlastne stále hovorí o pitnom režime? Prečo
nás stále odborníci nútia piť a nie len nás, ale aj maličké
deti? Veď tí skôr narodení, si určite nepamätajú toľké
zdôrazňovanie dôležitosti vody a pitného režimu vo svo-
jich mladých časoch, však? 

Ale za ich života nejazdilo toľko áut a nelietalo toľko 
lietadiel, veľkú časť stravy si doma dopestovali sami a 
o kyslých dažďoch čítali len v knihách Julese Verna.
Domáca chémia takmer neexistovala a takto by sa dalo
pokračovať ďalej a ďalej. Jednoducho - ich život bol dosť
odlišný a menej si zaťažovali telo chémiou a toxínmi. 

Voda je hlavným „očisťovadlom“ a preto jej nikdy nie je

dosť. Ale aby sme pochopili dôležitosť tohto problému,
musíme si zopakovať pár základných údajov. 

Voda v našom organizme významne ovplyvňuje meta-
bolizmus a je hlavným nosičom, živín, minerálov, vitamí-
nov, stopových prvkov a ďalších elementov. Takmer kaž-
dá chemická reakcia v našom organizme sa deje vo vod-
nom prostredí. Voda transportuje živiny ku všetkým orgá-
nom, udržiava správnu funkčnú a reprodukčnú schop-
nosť našich buniek, je potrebná na plnenie všetkých úloh
našej krvi a lymfy, reguluje našu telesnú teplotu. Zároveň
je hlavným transportným pásom, ktorý expeduje toxíny 
a škodliviny von z tela. Preto keď sa bavíme o vode, ho-

Pitný režim
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voríme o jednej z najdôležitejších častí nášho organizmu. 
Je dôležité si odpovedať na 3 základné otázky: čo piť,

koľko piť a kedy piť.
Čo piť? 
Náš organizmus je z dvoch tretín tvorený vodou (podo-

týkam vodou, nie pivom, kávou, čajom, alebo sladenou
minerálkou, to len na spresnenie), napríklad mozog -
80%, vlasy - 10% a pritom sú suché. Voda je súčasťou
každej bunky. Preto najlepšia tekutina, ktorú môžeme piť
je čistá voda. 

Dostatočný príjem vody má pre naše telo tieto pozitív-
ne účinky: 

•  zvyšuje metabolizmus tukov 
•  prirodzeným spôsobom obmedzuje chuť k jedlu 
•  podporuje detoxikáciu organizmu – pečeň, obličky 
•  zabraňuje zadržiavaniu vody v tele a následným 

opuchom 
•  pôsobí preventívne proti zápche 
Naopak nedostatočný príjem vody spôsobuje: 
•  ukladanie tukov a toxických látok 
•  ochabovanie svalstva, suchú a vráskavú pleť 
•  poruchy trávenia 
•  bolesti v oblasti obličiek – „boľavé kríže“ 
•  podráždenosť, únavu a bolesti hlavy 
•  zlú hustotu krvi.
Viem, že troška zjednodušujem a samotným pitím 

čistej vody, bez zmeny životného štýlu, nebudeme okam-
žite zdraví a krásni. Ale, a to teraz nepreháňam, môžeme
sa k tomu výrazne priblížiť. Veď ktorá žena by nechcela
hebkú tváričku, alebo pevnú a formovanú postavu bez
celulitídy. Verte, že bez vody to nedokážete. 

Koľko piť?
Na tuto tému sa vedie veľa polemík, ale v podstate

môžeme povedať, že primerane zdravý človek by mal
radšej piť viacej ako menej.

Preto vám na zjednodušenie dáme malý vzorec správ-
neho pitia: - 0,4 litra vody na 10kg váhy. 

Príklad – 65 kilogramový človek by mal vypiť 2,6 litra
vody denne. Ruku na srdce, koľko z vás je na správnom
množstve? Ja typujem tak 10%, maximálne 20% čitate-
ľov. Možno veľa z vás nesúhlasí s tým množstvom, vidí sa
im to zbytočne veľa. Pre vás mám jednu odpoveď, vy-
skúšajte si to a budete vidieť ako vám vaše telo bude
vďačné. 

Kedy piť?
Rovnako ako množstvo prijatých tekutín, je dôležité aj

to kedy pijeme. Piť by sme mali pravidelne, nečakať na
pocit smädu. Ak pociťujete smäd, vášmu telu chýba pri-
bližne 0,75 l tekutín. Veľmi dôležité je 2/3 potrebných te-
kutín vypiť doobeda, nakoľko telo medzi 4 - 12 hodinou
najlepšie vylučuje toxíny a obličky najideálnejšie fungujú. 

Piť treba pred jedlom a nie po ňom, nakoľko pitie pred
jedlom podporuje vytváranie tráviacich enzýmov, ktoré 
urýchľujú trávenie. Naopak pitie po jedle a počas jedla, 
tieto enzýmy riedi a dochádza k zhoršeniu tráviaceho
procesu.

Dúfam, že týmito riadkami vám poskytujeme pár infor-
mácií, ktoré môžu pomôcť pri orientácii sa v danej pro-
blematike, ktoré donútia vašu ruku, aby sa natiahla po
pohári čistej a zdravej vody. 

Zdroj: internet, zdravotnícka literatúra
MUDr. Jana Gellenová

Po zimnom útlme v praktickej činnosti hasičského
športu, nastalo v našom DHZ postupné oživenie.
Začiatkom mája už tradične usporadúva SDH (Sbor dob-
rovolních hasičů) v miestnej časti Brna – Chrlice, na po-
česť svojho bývalého veľmi agilného člena, memoriál 
v hasičskom zápolení a šikovnosti. Teraz to bolo 7. mája,
kde sme v súťaži získali dobré umiestnenie, na 3. a 4. mi-
este z celkového počtu 18. zúčastnených družstiev.
Výmennou sa zúčastňujú priatelia z Chrlic u nás na tra-
dičnej hasičskej súťaži „Krajnianská prúdnica“. Naše vý-
menné návštevy sú pozitívne vnímané v Chrliciach, tak aj
u nás v Krajnom. Zároveň utužujú spolupatričnosť bratov
hasičov Moravy a Slovenska.

Aj omladina sa zapojila do prípravy na okresné kolo hry
Plameň, ktorú už po viaceré roky usporadúvame v OŠA
Krajné a to nie len okresné, ale aj krajské súťaže. Okresná súťaž prebehla 4. 6. 2011 za účasti troch družstiev okre-

su Myjava a piatich družstiev okresu Nové Mesto nad
Váhom. Naši plameniaci sa umiestnili na 2. mieste za
Rudníkom a pred Myjavou. Organizátori tejto súťaže po-
ďakovali našej organizácii a obci za vytvorenie dobrých
podmienok pre súťaž. Tento rok nebol postupovým ro-
kom do krajskej súťaže. Zato v kategórii dorastu a do-
spelých je rokom postupovým. V sobotu 11. 6. 2011 sa
uskutočnila okresná súťaž hasičských družstiev, na ktorej
sa zúčastnilo 17 družstiev DHZ, z toho jedno dorastenec-
ké, tri ženské a trinásť mužských. Súťažilo sa v priesto-
roch štadióna TJ Spartaku Myjava. Oválna dráha sa vyu-
žívala na štafetu a priestory mimo štadióna na požiarny
útok. Nás zastupoval mix zložený z DHZ Krajné a 
SOŠ Stará Turá, ktorý obsadil vo svojej kategórii pekné 
3. miesto. Mimo to náš zbor poskytoval aj pomocný ser-
vis a rozhodcov. Okresný výbor DPO Myjava poďakoval
DHZ Krajné, ktorý taktiež zapožičal časomieru aj s obslu-

Činnosť DHZ Krajné v prvom polroku 2011 
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hou a zabezpečil ozvučenie, moderované slovo a tlač vý-
sledkov i diplomov. Dňa 25.6.2011zúčastníme sa krajskej
súťaže Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského
dorastu v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde aj vypo-
môžeme len servisom a rozhodcami.

V júli usporiadame už 7. ročník Krajnianskej prúdnice
naplánovaný na 30. 7. 2011 v areáli OŠA Krajné, na 
ktorý všetkých srdečne pozývame. Tešíme sa, že svo-
jou účasťou podporíte náš zbor v jeho činorodej práci.
Viac o našej činnosti sa môžete dozvedieť na
www.dhz.krajne.sk.

Karel Nedbálek

Pri príležitosti 66. výročia oslobodenia obce Krajné
pripravila miestna organizácia SZPB v Krajnom spo-
mienkovú besedu so staršími žiakmi ZŠ s MŠ v Kraj-
nom, v deň výročia 7. 4. 2011. Besedu otvoril predseda
organizácie Ján Sedílek. Príčiny vzniku II. svetovej voj-
ny, priebeh vojny v stručnosti priblížil žiakom PaedDr.
Štefan Bumbál, člen oblastného výboru SZPB v Novom
Meste nad Váhom. Krátkou spomienkou ho doplnil aj
Ján Sedílek a uviedol hostí z Klubu vojenskej histórie -
ČSĽA, ktorý pôsobí pri Vojenskom historickom múzeu
(VHM) Piešťany, aby žiakom priblížili ukážky výzbroje
československej armády používané v rokoch 1945 –
1992. Táto časť besedy kde si žiaci mohli ohmatať, po-
ťažkať rôzne zbrane, spýtať sa odborníkov, zanechala 
v nich hlbšie dojmy.

V poobedňajších hodinách stretli sa na spomienkovej
schôdzi MO SZPB v Krajnom členovia organizácie, aby
položili veniec k pamätníku obetiam svetových vojen. 
V krátkom príhovore PaedDr. Štefan Bumbál uviedol 
niektoré poznatky z histórie vojny v našom okolí, posto-
joch ľudí v tomto období. Pri tejto príležitosti odovzdal
predseda Ján Sedílek ocenenia aj jubilujúcim pamätní-
kom, osemdesiatnikom, Jánovi Sedlákovi a Jánovi
Dlhému. Okrúhle jubileum, sedemdesiatku, oslávil aj
Ján Marek, ktorému bola odovzdaná gratulácia. Pre
väčšinu občanov pripadal tento významný deň našej
obce, ako ostatné všedné dni naplnené bežnými ľud-
skými starosťami. Veď všetko významné udialo sa tak
dávno, pred šesťdesiatimi šiestimi rokmi.

Ivan Gálik

Spomienky na 66. výročie oslobodenia obce Krajné

Tradične na Zelený štvrtok veľkonočných sviatkov po-
riada sa v telocvični Základnej školy s materskou školou
v Krajnom stolnotenisový turnaj. Preto 21. apríla 2011 
v poobedňajších hodinách zišlo sa v škole na registráciu
a žrebovanie 36 hráčov v troch kategóriách: Šikovní hrá-
či (12 hráčov), Amatéri (18 hráčov) a Dievčence (6 hrá-
čok). Tak ako v minulých rokoch, aj teraz na turnaji sa 
aktívne zúčastnili športový redaktor Martin Šeďo a člen
SSTZ Alexander Cibula. Ako diváci a fanúškovia, funk-
cionári Slovenského stolnotenisového zväzu Ing. Anton
Hamran generálny sekretár SSTZ a Ing. Marián Šereda,
predseda ST klubu v Rači. Turnaja sa zúčastnilo 5 členov
stolnotenisového klubu TJ Krajné v kategórii Amatéri. Po
vyraďovacích bojoch postupne sa prebojovali v kategórii
Šikovní hráči na 1. miesto Alexander Cibula, 2. miesto
Ján Dvoran a 3. miesto Miroslav Hargaš. V kategórii
Amatéri osadil 1. miesto Ján Hodermarský, 2. miesto
Andrej Škodáček a 3. miesto Miroslav Klasovitý. V ka-
tegórii Dievčence obsadila 1. miesto Eva Pokorná, 

2 miesto Monika Ukropcová, a 3. miesto Marcela
Schweitzerová. Najlepším hráčom odovzdal ceny Ján
Figura a starosta obce Vladislav Šuster. Na záver poďa-
koval Ján Figura všetkým účastníkom a pomocníkom pri
organizovaní
t u r n a j a .
Nakoniec po-
ďakoval or-
ganizátorom
Martin Šeďo.
Všetci účast-
níci, aj ktorí
sa neprebo-
jovali k trofe-
jam, odchá-
dzali spokoj-
ní.

Ivan Gálik

XIII. ročník stolnotenisového turnaja
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Pokus ako aktivizovať spoločenský a kultúrny život 
v centre obce Krajné, v dedine, podujali sa zorganizovať
členovia TJ Slovan Krajné a DHZ Krajné v predvečer prvé-
ho mája 30.4.2011 v športovom areáli obce. V doobedňaj-
ších hodinách mohli si záujemci pozrieť domácu zakáľačku
a na obed ochutnať skutočne chutný guláš. V tomto čase
pripravovali členovia DHZ Krajné máj k po obednému sta-
vaniu. Hodinou H bola 16. hodina, kedy sa do akcie zapo-
jil aj DFS Krajnanček s Krajnanskou muzikou so svojim
programom a členovia DHZ začali so stavaním mája.
Počasie po obede už tomuto podujatiu skutočne neprialo,
dážď, mokrý terén a následne komplikácie pri stavaní má-
ja predĺžili čas stavby, čo prekračovalo limit času pre folk-
lórny súbor, ktorý pokračoval svojimi vystúpeniami 

v Matejovci a ako na potvoru vznikla porucha na aparatú-
re, ozvučení areálu. Hoci sa iniciatívy ozvučiť svojim spe-
vom podujalo niekoľko jednotlivcov, nebolo to ono. Ale za-
bíjačkové špeciality a k nim príslušné tekuté prírodné pro-
dukty predsa len udržali dobrú úroveň zábavy. Tak ako
„Veľkonočné tvorivé dielne“ mali veľkú návštevnosť z oko-
litých obcí a miest, aj teraz tu prevládali návštevníci z oko-
lia, hlavne naši chatári, nepočítam rodinných príslušníkov
zainteresovaných členov organizácií. Ak stretnete nespo-
kojenca ktorý hovorí, že sa v Krajnom nič nerobí, odkážte
mu, aby si pozrel aspoň našu stránku, čo skupiny obetav-
cov v kultúrno – spoločenskom živote pre našich občanov
pripravujú. 

Ivan Gálik

Stretnutie po rokoch
"Mladosť treba prežiť.
Nezáleží na veku, kedy sa
rozhodneme, že budeme mladí."

Otvorená kniha s okuliarmi sa nám zjavila pred očami, keď sme otvorili po-
zvánku na stretnutie. Obraz, ako i slová o mladosti nás tak trocha vyprovo-
kovali, zamyslieť sa nad vlastnou mladosťou. Prežil, prežila som ju? Možno
sa to na stretnutí po rokoch pri spomínaní dozviem. Veď je to už 60 rokov, čo
sme opustili školské lavice ZŠ v Krajnom. Preto tam idem. Zišlo sa nás 23,
24. júna 2011. Stretli sme sa v škole, ktorá je dnes oveľa väčšia a krajšia. Po
vzájomnom zvítaní priešiel medzi nás pomerne mladý človek, riaditeľ školy
Mgr. Milan Medveď. Pozdravil účastníkov stretnutia a navrhol prehliadku 
priestorov. Učebne, odborné učebne, čitáreň, priestory MŠ a klubovú časť.
Prehliadky sa zúčastnili všetci i tí, ktorí majú pohybové ťažkosti, pretože škola má bezbariérový prístup. Informoval nás 
i o spôsobe výuky. Zameraná je na jazyky a informatiku. Práca v škole je organizovaná tak, aby dobre pripravila deti na ďal-
šie štúdium. 

Šťastná to obec, ak v nej pôsobia takí ľudia ako je pán riaditeľ. Obetaví a cieľavedomí. Pán riaditeľ ďakujeme, lebo stret-
núť dnes človeka, ktorý má vzťah k seniorom je vzácne. 

A. Obuchová (Lukáčová)

Ďakujeme, pán riaditeľ!
Všetko sa to začalo na Valentína v roku 2001. V Základnej

škole v Krajnom bola diskotéka a zhodou okolností 
v Nitrianskom kraji jarné prázdniny. Moji vnuci nadšení 
atmosférou samotnej diskotéky, ale hlavne triedami, vyma-
ľovanými učebňami, ešte dlho rozprávali o škole, do akej by
aj oni chceli chodiť. 

A vtedy som si uvedomila jednotku na konci. Veď prešlo
60 rokov od okamihu, keď som ja s mojimi spolužiakmi od-
chádzala ako 15-ročná do samostatného života 
z Osemročnej strednej školy v Krajnom. Od roku 2001 sme
zorganizovali tri stretnutia: po 50, 55 a 24. 6. 2011 po ne-
uveriteľných 60 rokoch. 

Chceli by sme sa aj touto cestou poďakovať pánovi riadi-
teľovi Milanovi Medveďovi za pomoc, za čas, ktorý nám 

ochotne ve-
noval pri pre-
hliadke celej
školy. Stret-
nutie sa usku-
točnilo v prie-
storoch obno-
venej školy.

P r a j e m e
pánovi riadi-
teľovi veľa
ďalších úspe-
chov v jeho
práci pri orga-
nizovaní školského života.

za všetkých účastníkov stretnutia Vlasta Fidrichová

Stavanie mája 2011
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Bc. Miroslav Lacho – 
Martina Moravcová
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Anna Kubišová
Emília âerešÀová
ªuboš Stanãík
Alžbeta Raganová
Eva Haruštáková
Daniel Škarãiak
Anna Bumbálová
Miloslav Halaš
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Po minuloročnom úspešnom uvedení do života sa gran-
tový program Rodinný futbal rozrastie v tomto roku o ďalšie
desiatky projektov. Západoslovenská energetika, a.s., člen
skupiny E.ON v roku 2011 prerozdelí medzi úspešných žia-
dateľov rovnakú sumu ako v minulom roku – 300 000 eur. 

Minulý rok stál projekt na troch pilieroch podpory – budovaní
infraštruktúry, organizácie rodinných podujatí a podpore futba-
lovej mládeže. V roku 2011 pribudne na základe prieskumu a
požiadaviek aj štvrtá oblasť podpory – zvyšovanie kvality a mo-
tivácie futbalových trénerov pre najmladšie vekové kategórie. 

„Nemecký energetický koncern E.ON sa v minulom roku 
zaviazal, že minimálne počas 3 rokov podporí na Slovensku
projekt, ktorý má vo verejnosti naštartovať nové vnímanie fut-
balového prostredia. A práve preto je orientovaný na rodiny 
a vybudovanie takého futbalového zázemia, aby sa čas stráve-
ný s rodinou mohol stať aj vďaka futbalu plnohodnotným pre
každého člena rodiny. Na základe skúseností z mnohých eu-
rópskych krajín vieme, že je to dlhoročný proces, no je krásne
vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal je tu pre nich, a že môže
byť aktivitou, ktorá spája. Takmer milión eur počas troch rokov
je naša podpora tomuto regiónu, preto verím, že ak sa k nám
pridajú aj ostatní, spoločnou synergiou dokážeme ponúknuť na-
šim zákazníkom viac ako čakajú,“ povedal Konrad Kreuzer,
predseda predstavenstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54 žiadateľov, kto-
rí na základe predložených projektov získali podporu pre svoje
projekty až do výšky 40 000 eur. Medzi najväčšie projekty sa po-
chopiteľne zaradili corgoňligové kluby FK Senica, ViOn Zlaté
Moravce, Spartak Trnava či FC Nitra. Základnou požiadavkou na
udelenie grantu bolo predloženie zmysluplnej a kontinuálnej kon-
cepcie pri výchove mládeže a podpore futbalového prostredia. 

Výnimočnosťou grantového programu Rodinný futbal je do-
stupnosť a otvorenosť užitočným a skvelým nápadom. Okrem

masívnej podpory cez prvoligové kluby, sa desiatky projektov
zrealizovali aj v menších mestách a obciach, kde výsledok spo-
ločného úsilia energetickej spoločnosti a samosprávy, bude 
slúžiť verejnosti po dlhé roky. Rekonštruované tribúny, nové 
striedačky a lavičky, osvetlenie futbalových plôch, či detské 
ihriská vo futbalových areáloch – to boli najčastejšie aktivity,
ktoré sa podarilo v minulom roku zrealizovať. Viac o minuloroč-
ných projektoch sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk. Možnosť
žiadať o grant je do 21. apríla. 

ZSE talent liga 
V rámci napĺňania základných cieľov programu a dlhodobého

posolstva, ktoré má za úlohu podporiť zmenu pohľadu na fut-
balové prostredie, sa ZSE rozhodla začať práve tam, kde sa
tvoria a vyrastajú budúce hodnoty slovenského futbalu. Od roč-
níka 2011/2012 sa preto ZSE stane oficiálnym partnerom ligy
všetkých futbalových prípraviek v bratislavskom a západoslo-
venskom regióne (U9 – U11) pod názvom ZSE talent liga (55
družstiev).

Partnermi projektu sú Alpine Pro a Respect Sport, mediálny-
mi partnermi azet.sk a rádio Viva.

ZSE dodá energiu Rodinnému futbalu aj v tomto roku 

Vladimír Kriško

predaj, montáž plastové,
hliníkové okná a dvere

Realizácia stavieb 
a ich zmien

mob. 0908/779167
tel. fax 032/7794659

mail. 
vladimir.krisko@naex.sk
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