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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
s blížiacimi sa Vianocami nastáva čas otvárania 

ľudských sŕdc, čas radosti, veselosti, lásky, pokoja 
a mieru. Žijeme v uponáhľanom svete a aj to po-
zastavenie sa počas Vianoc býva akési krátke, ako 
by to bol len predĺžený víkend, počas ktorého sa 
snažime zabudnúť na každodenné problémy, staré 
spory alebo sa v spomienkach obraciame na svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami.

Mnohí z nás sa pri pohľade na bezbranné Božie 
dieťa v jasličkách snažia zažehnať všetko zlo a nená-
visť. Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, 
lebo chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše 
detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spo-
mienkach vrátiť ku krásnym okamihom v našich 
životoch. Chceme si aspoň teraz pripomenúť, aké 
to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj 
dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme 
tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že 
väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší 
i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo 

bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom 
slove i ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohat-
stvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, 
pohody a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že 
nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale aj v No-
vom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných 
stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách 
i pohladeniach, dáme svojim blízkym a priateľom 
ten najkrajší darček.

Nový rok znamená i nové plány a predsavzatia 
nielen v súkromnom ale i pracovnom živote. Je 
dôležité pozerať sa dopredu a mať jasne vytýčené 
ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Rozhodovanie o na-
šej budúcnosti však nezáleží len na vláde štátu, ale 
aj na obci a obyvateľoch, ktorí tu žijú a ktorí môžu 
svojim pričinením výrazne prispieť ku kvalite života 
v našej spoločnosti. Keďže v pôsobnosti samosprá-
vy nie je dostatok finančných prostriedkov, tak aj 
v tomto roku ako v rokoch predchádzajúcich sme aj 
napriek našej úspešnosti riešili množstvo problémov 

Radosť a šťastie, krásu a nehu,Radosť a šťastie, krásu a nehu,
nech Vám prinesie Vianočný sen.nech Vám prinesie Vianočný sen.
Posielame Vám ho po vločkách snehu,Posielame Vám ho po vločkách snehu,
zachytiť ho v dlaniach v ten zázračný deň.zachytiť ho v dlaniach v ten zázračný deň.

Na štedrý večer pozor dajte,Na štedrý večer pozor dajte,
zvončeky zvonia, počúvajte.zvončeky zvonia, počúvajte.
Tak, ako za oblokom sniežik padá,Tak, ako za oblokom sniežik padá,
nech na Váš stôl šťastie sadá.nech na Váš stôl šťastie sadá.
Prežite sviatok Vianočný,Prežite sviatok Vianočný,
plný slasti a radosti!plný slasti a radosti!
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OSLAVY 620.VÝROČIA 
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI KRAJNÉ

s poslancami obecného zastupiteľstva. 
Preto sa aj naše plány častokrát museli 
prispôsobiť, alebo pozmeniť. Spoločný-
mi silami sme sa snažili a snažíme výjsť 
ľudom v ústrety a problémy riešiť, i keď 
niekedy je to nie veľmi ľahká cesta. A pre-
to Vám, vážení poslanci a spoluobčania 
chcem poďakovať za vašu prácu v tomto 
roku. Za množstvo uskutočnených povinností, za 
prácu na Vašich pracoviskách, za prácu v prospech 
našej obce a nás všetkých.

Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania 
krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup 
do Nového roku, všetko dobré, veľa šťastia, lásky, 
pokoj v duši, pevné zdravie, veľa Božieho požehna-
nia a veľa osobných ako aj pracovných úspechov. 
Želám Vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania 
a predsavzatia. Tým najmenším prajem, aby si pod 
vianočným stromčekom našli vysnívaný darček, aby 

svojou radosťou a úsmevom obdarovali 
svojich rodičov. Zároveň Vám všetkým 
prajem, aby ste do Nového roka vykročili 
šťastnou nohou a s optimizmom. Iste nás 
postretnú krásne, ale i nepríjemné chvíle 
a okamihy, lebo aj tie patria k životu. No 
nezabudnime však na ľudskosť, toleranciu, 

vzájomnú pomoc a porozumenie. 

Štastné a veselé Vianoce, nech je Nový rok 
2013, rokom plný radostných chvíľ a splnených 
snov.

Vám všetkým želá 

Ing. Vladislav Šuster, 
starosta obce

kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN

Pod historickými zástavami spolkov obce Kraj-
né, ktoré boli založené krátko po vzniku prvej 
ČSR a neskôr, prebehli 20. 10. 2012 oslavy 620.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné. 
Oslavy organizované obcou Krajné v spolupráci 
so Základnou školou s materskou školou v Kraj-
nom začali slávnostným zasadnutím obecného 
zastupiteľstva, spojené s oceňovaním a kultúrnym 
programom . Slávnostnú atmosféru osláv vytvorili: 
mužský spevácky zbor Zvonica z družobných Chrlíc, 
cirkevný spevokol ECAV v Krajnom, spevácky zbor 
Hrachovienka a folklórny súbor Krajňanec, ktorý na 
záver venoval niekoľko piesní pánovi prezidentovi 
Ivanovi Gašparovičovi, ktorému bolo udelené čestné 
občianstvo obce Krajné. Nakoniec prezident osobne 
gratuloval všetkým, ktorí boli ocenení cenou obce 
Krajné. Pán prezident si popozeral niektoré priesto-
ry pred tromi rokmi rekonštruovanej školy. Pozrel 
si výstavu poľovníckeho združenia Drieňovica, ktorú 
nainštalovali jej členovia v jednej učebni školy. 
Neoficiálne stretnutie pána prezidenta s občanmi 
pokračovalo v školskom klube.

Druhý deň osláv 21. 10. 2012 začal Službami 
Božími v evanjelickom kostole. Po úvodnej liturgii 
vystúpil cirkevný spevácky zbor ECAV v Krajnom, 
vedený kantorkou Martinou Figurovou. V kázni 
vystúpil hosťujúci kňaz Ľuboslav Beňo z cirkevného 
zboru Rankovce, dôležité medzníky a momenty 

z histórie zboru pripomenul rodák, farár Branislav 
Kolény. Prítomných pozdravila starostka družob-
ných Chrlic Ivana Telecká, starosta obce Vladislav 
Šuster, farárka Monika Beňová a zborový dozorca 
Vladimír Malý. Na záver zazneli duchovné piesne 
mládežníckej skupiny Eleos. Po skončení Služieb 
Božích položili veniec na hrob nebohého farára 
Jána Eľku a veniec na farský dom k pamätnej tabuli 
Vilkovi Šulekovi. Nedeľné popoludnie pokračovalo 
oslavami v Kultúrnom dome Matejovec. Návštev-
níci si vypočuli mená ocenených a ich zásluhy na 
ocenenie. Potom nasledovali kultúrne vystúpenia 
súborov tak, ako v predošlom dni. Lúčenie s členmi 
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Chrlickej Zvonice bolo plné emócií, boli tu, v tomto 
pre nich malebnom kraji prvý krát, iste budú túžiť 
prísť opäť so svojim moravským folklórom. Tak ako 
pri sobotných oslavách našlo sa veľa dobrovoľníkov, 
ktorí pre svoje úlohy nemali možnosť byť v centre 
diania, nemohli plne prežívať atmosféru osláv, aj tu 
v Matejovci obetovala sa asi desiatka obyvateľov, 
aby pripravili všetko pre vystúpenie súborov a po-
hodu hostí. Tak isto im patrí veľká vďaka od hlav-
ných organizátorov osláv.

Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej 
zmienky o obci Krajné, obecné zastupiteľstvo 
a starosta obce udelili v zmysle Štatútu obce Krajné 
a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Krajnom 
pod č. 3/2012 časť A bod 10 zo dňa 30. 08. 2012 
nasledovné ocenenia:

ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE KRAJNÉ

Excelencii, prezidentovi Slovenskej Republiky 
Ivanovi Gašparovičovi
 za rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej 

záujmov a šírenie jej dobrého mena
 za prijatie Jána Dlhého dlhoročného a zaslúžilé-

ho funkcionára Dobrovoľného hasičského zboru, 
pri príležitosti dňa svätého Floriána

 za prijatie starostu obce Krajné spoločne s pred-
staviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska

 za podporu Folklórneho súboru Krajňanec 
 za podporu projektu Drahuškovo

CENU OBCE KRAJNÉ za hospodársky a kul-
túrny rozvoj obce a jej propagáciu doma 
i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov, 
majetku obce a jej občanov:

Ivanovi Šestákovi – Prezidentovi DDM Group, 
predsedovi Správnej rady DDM Group a členovi 
Správnej rady Doprastav, a.s. 
 za jeho nezištnú pomoc pri realizácii projektu 

Drahuškovo a súvisiacich aktivít v miestnych čas-
tiach Žadovica a Luskovica, za pomoc a podporu 
Folklórnemu súboru Krajňanec a Televýchovnej 
Jednoty Slovan Rovnosť Krajné

Jurajovi Plesníkovi – Predsedovi dozornej 
rady a majoritnému vlastníkovi MK KODRETA, 
spol.sr.o. Myjava, spoločníkovi a konateľovi PR 
Krajné, s.r.o. Bratislava 
 za jeho dlhoročnú náklonnosť k obci, kam siahajú 

aj korene jeho rodu. Mnoho obyvateľov našlo 
prácu práve v Kodrete na Myjave. Vieru v poten-
ciál obce Krajné a v jej obyvateľov dokázal, keď 
pred niekoľkými rokmi sa pustil do nie ľahkého 
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boja s veternými mlynmi, krok za krokom realizo-
val správnu myšlienku, vdychoval život „opustenej 
fabrike“, vlieva nádej našim obyvateľom, aby 
mohli pracovať priamo doma vo vlastnej obci.

Martinovi Cibulkovi – Dlhoročnému riadi-
teľovi a učiteľovi na bývalej malotriednej škole 
v miestnej časti obce Matejovec 
 za dlhoročné vedenie malotriednej školy v Mate-

jovci na poste riaditeľa, za šírenie dobrého mena 
školy a obce, bol nielen učiteľom, ale i radcom 
a kamarátom, učil žiakov poznávať svet, vštepo-
val im lásku k pravde, spravodlivosti a práci.

Pavlovi Macúchovi – Poslancovi obecného 
zastupiteľstva obce Krajné pôsobiaceho v orgáne 
obce od jej novodobej histórie, veliteľovi obecné-
ho hasičského zboru, dlhoročnému predsedovi 
dobrovoľného hasičského zboru Krajné 
 za jeho dlhoročnú poctivú prácu v hasičskom 

zbore, za organizovanie hasičských súťaží, 
 za prácu na údržbe obecného majetku, za 

aktívnu a dlhoročnú prácu poslanca obecného 
zastupiteľstva

Vladimírovi Baranovi – Poslancovi obecného 
zastupiteľstva obce Krajné pôsobiaceho v orgá-
ne obce od jej novodobej histórie, dlhoročnému 
členovi rady, predsedovi finančnej a športovej 
komisie 
 za jeho dlhoročnú a poctivú prácu v orgáne 

obce, rade a komisiách, ako poslanec obecného 
zastupiteľstva, sponzorovi obce, telovýchovnej 
jednoty Slovan Rovnosť Krajné, Folklórneho 
súboru Krajňanec

Milanovi Medveďovi – riaditeľovi Zákládnej 
školy s Materskou školou v Krajnom
 za riadiace učiteľské, ale hlavne manažérske 

schopnosti, pod jeho vedením sa absolventi 
našej ZŠ s MŠ uplatnili v ďalšom štúdiu, 

 za prácu nad rámec riadiacich povinností, 
 za organizovanie kultúrno-spoločenských akcií, 

Medzinárodného dňa detí, dňa matiek, turnajov 
– futbalových, nohejbalových, stolnotenisových, 
volejbalových 

Jozefovi Gerthoferovi – Majiteľovi rodinnej 
firmy – tlačiarne Kníhtlač Gerthofer, poslancovi 
obecného zastupiteľstva obce Zohor
 za sponzorstvo obce pri vydávaní našich Kraj-

nianskych novín, za profesionálne vytlačenie 
knižnej publikácie Krajné v spomienkach..., 

 za ústretovosť a pochopenie
Družobnej, cezhraničnej obci z Českej republiky 
Mestskej časti Brno-Chrlice
 cena bola udelená za nadväzovanie kontaktov 

v oblasti spoločenského života, v oblasti kultúry, 

športu, školstva, a spolupráca medzi záujmovými 
spolkami a združeniami, 

 za posilňovanie európskeho povedomia, nadvä-
zovanie osobných a rodinných priateľstiev.

zosnulému Štefanovi Dlhému
 cena bola udelená za realizáciu stavieb v Kraj-

nom: Jednota, Materská škola, JRD Krajné, 
 za celoživotné dielo v prospech Krajného a jeho 

obyvateľov. Cena sa udeľuje in memoriam. 
zosnulému evanjelickému farárovi Jánovi Eľkovi
 V Krajnom začal pôsobiť 2. marca 1953 v zlo-

žitom období, kedy cirkev ostala bez finanč-
ných prostriedkov. Cirkevné budovy vyžadovali 
väčšie opravy, kostol potreboval generálnu 
opravu. S porozumením a za podpory svojich 
farníkov počas dvoch rokov (1959 až 1961) 
bol kostol rekonštruovaný. Potom sa pustil do 
prestavby, modernizácie fary, z hospodárskej 
budovy zriadil zborovú sieň, organizoval práce 
na úprave okolia kostola a fary, aby cirkevný 
zbor mohol dôstojne osláviť 200. výročie po-
svätenia chrámu, podporil myšlienku výstavby 
domu smútku. Počas služieb Božích 27. 12. 
1987 náhle skonal a tak zavŕšil svoju dlhoroč-
nú službu v zbore.

CENU STAROSTU OBCE KRAJNÉ za úspeš-
nú a záslužnú činnosť v prospech obce

Ľudmile Cibulkovej 
 za dlhoročnú prácu učiteľky na bývalej malotried-

nej škole v miestnej časti Matejovec, za šírenie 
dobrého mena školy a obce. Spoločne s manže-
lom Martinom Cibulkom sa pričinili o vzdelanie 
našich obyvateľov.

Alžbete Mockovej 
 za celoživotnú vzdelávaciu, výchovnú činnosť, 

láskavú starostlivosť o deti predškolského veku 
v materskej škole a zároveň 

 za dlhoročnú prácu vedúcej školskej jedálne pri 
materskej škole, 



6

 za dlhoročnú prácu v zbore pre občianske zá-
ležitosti pri uvítaní detí do života, strieborných 
a zlatých svadbách a pri aktívnej činnosti v spo-
ločenských organizáciách.

Anne Ďurišovej
 Cena bola udelená za dlhoročnú aktívnu prácu 

v prospech Krajného vo funkcii matrikárky a ne-
skôr tajomníčky na Miestnom národnom výbore 
v Krajnom, ako aj za prácu vo zväze protifa-
šistických bojovníkov, združenia pre občianske 
záležitosti, kde sa angažovala od roku 1957 a od 
roku 1972 do roku 1987 pracovala ako pred-
sedníčka zboru pre občianske záležitosti a ako 
členka spoločenských organizácií.

Viere Turanovej
 za dlhoročnú aktívnu prácu vo funkcii matrikárky na 

Miestnom národnom výbore v Krajnom a obecnom 
úrade v Krajnom a tiež aj za aktívnu prácu v združe-
ní pre občianske záležitosti, kde od roku 1972 do 
roku 2001 vykonávala funkciu tajomníčky. 

Jánovi Konečnému
 za dlhoročnú a aktívnu prácu v poslaneckom 

zbore obce, za aktívnu prácu v Telovýchovnej 
Jednoty Slovan Rovnosť Krajné, ale aj za spon-
zorské príspevky v prospech obce, Folklórneho 
súboru Krajňanec a Telovýchovnej Jednoty 
Slovan Rovnosť Krajné

Rudolfovi Talábovi
 za dlhoročnú aktívnu prácu v poslaneckom zbore 

obce a aktívnu prácu v prospech obyvateľov obce 
Rastislavovi Sokolovi 
 za nezištné priateľstvo s obyvateľmi obce, za 

organizovanie dní detí s ROCK FM Rádiom, 
Slovenským rozhlasom a za aktívnu účasť pri 
propagovaní obce pri účasti s futbalovým klubom 
MUFUZA – Mužstvo futbalových zázrakov.

Stanovi Gálisovi
 za nezištné priateľstvo s obyvateľmi obce, za 

organizovanie futbalových zápasov medzi fut-
balistami Krajného a MUFUZOU. Za priateľské 

stretnutia hercov, moderátorov, športovcov 
a iných známych osobností s obyvateľmi obce. 
Za aktívnu účasť na futbalových zápasoch na dni 
detí s ROCK FM Rádiom, Slovenským rozhla-
som a za propagáciu obce Krajné.

Jozefovi Šóthovi 
 za aktívny prístup pri zriaďovaní prvého komu-

nitného zariadenia typu Camphill na Slovensku. 
Drahuška a my... občianske združenie je domov 
komunitného bývania rodinného typu na pomoc 
osobám s autizmom a podobnými postihnutiami. 
Za nezištnú pomoc pri riešení potrieb našej obce.

Ivanovi Janekovi
 za dlhoročnú aktívnu prácu v poslaneckom zbore 

obce, predsedovi a dlhoročnému aktívnemu členovi 
Telovýchovnej Jednoty Slovan Rovnosť Krajné

Štefanovi Mramúchovi
 za dlhoročnú aktívnu prácu v Telovýchovnej 

Jednote Slovan Rovnosť Krajné ako člen a pod-
predseda, venuje sa práci s mládežou, pracuje 
ako vyslaný zástupca našej Telovýchovnej Jedno-
ty v riadiacom orgáne Oblastného futbalového 
zväzu Trenčín ako člen rady.

Milanovi Gajarovi
 za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii 

obce vo funkcii predsedu poľovníckeho združe-
nia Drieňovica od roku 1993, za organizovanie 
spoločensko-kultúrnych podujatí, za organizáciu 
streleckých pretekov, ktoré šíria dobré meno nie 
len na Slovensku ale aj v zahraničí.

Vladimírovi Janekovi
 za dlhoročnú a aktívnu prácu v poľovníckom zdru-

žení Drieňovica ako člen združenia a neskôr ako 
tajomník, za aktivitu pri zabezpečovaní mnohých 
kulturných, športových a spoločenských podujatí 
v obci, za ochotu pomáhať svojími skúsenosťami 
a radami nielen v poľovníckom združení

Jánovi Kubusovi
 za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii 

obce Krajné a jej miestnej časti Matejovec vo 
funkcii predsedu Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Matejovec

Jánovi Sedílkovi
 za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii 

obce Krajné vo funkcii predsedu Zväzu protifašis-
tických bojovníkov a tajomníka krízového štábu 
obce Krajné

Štefanovi Bumbálovi 
 za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii 

obce Krajné vo svojich funkciách ako aj v organi-
zácii Zväzu protifašistických bojovníkov

Jozefovi Šusterovi 
 za dlhoročnú aktívnu prácu pri propagáci obce 

Krajné. Sponzor obce – Vydavateľstvo STER, 
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magazín Kynologická revue, Pes, prezident 
Únie kynologických klubov Slovenska, prezident 
Slovenkého klubu psov plemena boxer, medzi-
národný rozhodca exteriéru psov, organizátor 
významných medzinárodných kynologických 
podujatí v obci. Majstrovstvá sveta vo výkone 
psov plemena boxer, Stredoeurópska výstava 
psov plemena boxer, Klubová výstava psov 
plemena boxer, organizátor Plesov magazínu 
Kynologická revue v obci.

Zite Kukučkovej
 za dlhoročnú a aktívnu prácu pri reprezentácii 

obce Krajné doma i v zahraničí vo funkcii mana-
žérky a sponzorky FS Krajňanec

Zuzane Bielikovej
 za dlhoročný obetavý a aktívny prístup pri re-

prezentovaní obce Krajné vo Folklórnom súbore 
Krajňanec, za zostavenie a autorstvo knižnej 
publikácie Krajné v spomienkach...

Jánovi Kubíčkovi
 za autorstvo knižnej publikácie Krajné v spo-

mienkach..., ako aj za dlhoročné aktívne pôso-
benie vo Folklórnom súbore Krajňanec.

Viere Feriancovej
 za zostavenie, ako aj za odborné rady pri vydaní 

knižnej publikácie Krajné v spomienkach...
Petrovi Kaminskému
 za grafickú úpravu Krajnianských novín, ako aj 

knižnej publikácie Krajné v spomienkach... ako 
sponzor obce

Ivane Michalcovej
 za spoluautorstvo knižnej publikácie Krajné 

v spomienkach.., ako aj za reprezentáciu obce 
Krajné vo Folklórnom súbore Krajňanec

Jánovi Otrubovi 
 za dlhoročnú a aktívnu prácu v prospech obce 

Krajné, ako bývalý vedúci obecných služieb
Štefanovi Horákovi
 za aktívnu prácu v poslaneckom zbore obce, za 

dlhoročnú aktívnu prácu v združení pre občian-
ske záležitosti, predsedovi Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Krajnom, aktívnemu členovi Dobro-
voľného hasičského zboru a Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Krajnom

Dodatočne boli odovzdané ocenenia občanom 
ktorí, sa nemohli zúčastniť osláv.

Keď sa podarí ukončiť nejaké väčšie dielo, je 
dobré v pokoji, bez časovej tiesne zhodnotiť všetky 
etapy diela. Aj keď oslavy 620.výročia prvej písom-
nej zmienky o obci Krajné nemôžeme rozsahom 
porovnať s oslavami 600 ročnice, budú mať v kroni-
ke našej obce významné miesto. Hlavne občanom, 
ktorí si prevzali ocenenia, zostane tento deň dlho 

v pamäti. Spoločné poďakovanie a ďakovné listy 
Obecného úradu v Krajnom dostalo 12 organizácií 
a jednotlivcov. Každá organizácia nech rozmení tie-
to poďakovania na drobné, poďakuje svojim členom 
podľa ich podielu. 

Obecné zastupiteľstvo, starosta obce a kolektív 
Obecného úradu v Krajnom ďakuje Folklórnemu 
súboru Krajňanec, cirkevnému spevokolu, spevác-
kemu zboru Hrachovienka, speváckemu zboru Zvo-
nica, Mgr. Danke Markovej, Rasťovi Sokolovi, Kris-
tiánovi Hanusovi, Samuelovi Vavákovi ml., DHZ 
Krajné – Pavlovi Moravcovi st., Pavlovi Moravcovi 
ml., Slavomírovi Moravcovi, Michalovi Moravcovi, 
Ľubomírovi Moravcovi, Vladislavovi Michalcovi, 
Jozefovi Kobánovi ml., DHZ Matejovec, poľovníc-
kemu združeniu Drieňovica, pánovi Milanovi Toma-
šových a Milanovi Baranovi, Ing. Rudolfovi Gajarovi 
a Igorovi Karlíkovi, Jednote dôchodcov Slovenska 
v Krajnom, Slavke Lehoczkej, Ing. Milošovi Kmen-
tovi, Súkromnej hotelovej akadémii v Starej Turej, 
Ing. Vojtechovi Tĺčikovi, PhD. a Agropenziónu 
Adam na Podkylave, pani učiteľkám, ekonómkam, 
upratovačkám, kuchárkam, pánovi Jarovi Obu-
chovi, kronikárovi obce Ivanovi Gálikovi, pánovi 
Sabovi z Vrbového, pánovi farárovi Mgr. Ivanovi 
Novomestskému, evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania a mládežníckej hudobnej skupine Ele-
os a predovšetkým Mgr. Milanovi Medveďovi za 
poskytnutie priestorov Základnej školy s Materskou 
školou v Krajnom a všetkým menovaným i nemeno-
vaným za plynulý priebeh slávnostného zasadnutia 
obecného zastupiteľstva pri príležitosti 620. výročia 
prvej písomnej zmienky o obci Krajné. Ďakujeme 
vám všetkým, veď spoločne sme tak mohli povýšiť 
inak obyčajnú sobotu na deň nevšedný, slávnostný 
a možno pre niektorých z nás aj nezabudnuteľný.

Kronikár obce a kolektív 
Obecného úradu v Krajnom
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Dňa 3.októbra sa v Dubnici na Váhom konala 
Krajská prehliadka seniorských speváckych skupín. 
Zúčastnilo sa 18 súborov v počte 228 účinkujúcich. 
Za okres Myjava „Kapoše“ z Brezovej pod Bradlom 
a „Bukovčané“ z Bukovca. Okres Nové Mesto n/V. 
zastupovali novomestský súbor „Zvonky“, „Dolinka“ 
z Hrušového a spevácka skupina „Hrachovienka“ 
z Hrachovišťa a Krajného.

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali...
slovami tejto piesne otvoril moderátor tohto pod-
ujatia prehliadku speváckych súborov z celého 
trenčianskeho kraja. A bolo veru na čo pozerať! 
Naša spevácka skupina „Hrachovienka“ vystupova-
la v poradí, ako piata, takže sme si to mohli napl-
no vychutnať. Musím sa priznať, že mnohé názvy 
dedín, z ktorých účinkujúci prišli ani nepoznám 
napr. Mikušovce, Zubák, atď. Slávnostný program 
sa ukončil veľkou gratuláciou najstaršej vystupujúcej 
členke (92r.) z Nového Mesta n/V. a tu sa naplno 
prejavilo úslovie od srdca k srdcu, dojalo to všetkých 
prítomných v zaplnenej sále kultúrneho domu.

Domov sme sa rozišli v dobrej nálade a celou 
cestou sa vyhrávalo a spievalo aj v autobuse. Touto 

cestou by som sa chcela poďakovať našim priateľom 
z Myjavy a Brezovej pod Bradlom, že sme mohli 
cestovať spolu s nimi v jednom autobuse a tak nám 
pomohli vyriešiť dopravu do Dubnice n/V.

za spevácku skupinu „Hrachovienka„ 
Ľ. Urbančíková

ZDRAVÝ ÚSMEV

SPEVOM OD SRDCA K SRDCU...

V mesiaci október sme si posvietili na zúbky na-
šich detí. Do materskej školy dňa 24.10.2012 pri-
šla dentálna hygienička p. Anna Zacharová, ktorá 
všetkým škôlkárom zábavnou a príťažlivou formou 
porozprávala a predviedla prečo a ako sa starať 

o svoje zúbky. Deti spoznali a vyskúšali si správnu 
techniku čistenia zúbkov. Prostredníctvom rozpráv-
ky sa dozvedeli veľa vzácnych informácií i o tom, čo 
našim zúbkom prospieva, čo škodí a získali vzácne 
odpovede na všetky svoje otázky o zubnej hygie-
ne. A svoje nové poznatky si overujú po obede pri 
umývaní zúbkov.
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Žijeme v dynamickej dobe, ktorá prináša veľa 
zmien, v ktorej sa musíme oveľa viac ako predtým 
pozastaviť nad mnohými otázkami, ktoré súvisia s na-
šimi deťmi. Vedieť, čo pomáha človeku byť zdravý, 
čo mu škodí, poznať dôsledky používania niektorých 
látok pre zdravie, neodmietať zdravú výživu bolo ná-
plňou Dňa výživy, ktorý každoročne pripadá na 16. 
október, kedy je Medzinárodný deň výživy. V tento 
deň naša škola rozvoniava ovocím. V každej triede 
sa pripravujú ovocné šaláty a zdravé nátierky. Je 
zaujímavé sa pozerať na malé rúčky detí, ako šikovne 
vedia očistiť ovocie a pripraviť chutný šalát. A aby 
sme vedeli o ovocí a zelenine aj niečo viac , čítame si 
zaujímavé články o vitamínoch. Malé deti na 1. stup-

DEŇ VÝŽIVY V ŠKOLE

ni si precvičujú poznávanie ovocia a zeleniny v po-
čítačovej učebni na interaktívnej tabuli a zdôrazňujú 
si jeho význam pre život. K zdravému životu patrí aj 
pohyb. Aktívnym pohybom v telocvični, cvičením na 
fit-loptách sme obohatili náplň dňa a prispievali sme 
k dobrej nálade a celkovej psychickej vyrovnanosti. 
Plní energie malí i veľkí žiaci sa pustili na záver Dňa 

výživy do skrášľovania svojich tried. Keďže ovocie 
a zelenina sú darmi jesene, každá trieda po skončení 
tohto dňa hýrila jesennými farbami. Bol to zaujímavý 
deň a veríme, že sa nám podarilo upozorniť žiakov 
na to, čo je dôležité pre zdravie každého z nás.

Ľubica Karliková

(NE)ŠTRAJK
V novembri so záujmom verejnosť sledovala 

vyčíňanie učiteľov a zamestnancov školstva. Tým 
myslím štrajk, ktorý mal byť časovo neobmedzený 
do odvolania. Štatisticky bol vyhodnotený ako naj-
väčší. Jeho veľkosť a zmysel však zanikli v nedôsled-
nosti, nerozhodnosti a slabej organizácii školských 
odborárov. Ešte nikdy sa nepodarilo osloviť a spojiť 
takú veľkú a rôznorodú masu ľudí z jednej oblasti 
spoločnosti ako teraz. Masu, ktorá konečne bola 
odhodlaná obetovať časť výplaty, povesť súcitia-
cich slušákov, sklz vo vyučovaní, aby pripomenula 

politikom dvadsaťročné sľuby a verejnosti zodpo-
vednosť za vlastné detí. Pripojili sa aj nepedagogickí 
zamestnanci, ktorí svojimi decembrovými výplatami 
sa priblížia k dávkam v hmotnej núdzi. Dokonca 
sa zapojili aj neistí členovia školskej obce. Avšak 
nenašli sa vodcovia, ktorí by vedeli využiť toto veľké 
odhodlanie pedagogických a prevádzkových pra-
covníkov na presadenie požiadaviek, ktoré by škol-
stvo bezpochyby posunulo na kvalitnejšiu úroveň. 
Z doposiaľ nezistených príčin bol školský (ne)štrajk 
prerušený a nikto okrem odborárskej rady nevie 
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prečo. Všetci všetko taja – premiér, náš minister 
a aj odborári. Skúsenosti z minulosti navrávajú, že 
asi kujú nejaké pikle. Nám zostáva čakať, pre koho 
budú dobré – pre školstvo?, pre vládu?, pre radu 
školských odborov? Kto vlastne niečo získa a čí to 
vlastne bude prospech? Obávam sa, že najhoršie 
obíde práve školstvo. 

Vo verejnosti rezonujú stále iba platy zamest-
nancov, to však nie je pravda. Prečo vlastne sme 
sa odhodlali po toľkých rokoch presadzovať záujmy 
školstva štrajkom? Možno všetci ani nevedia, aké sú 
požiadavky, ktoré zamestnanci školstva adresovali 
vláde:
 1. Zmeniť systém odmeňovania všetkých zamest-

nancov v školstve
 2. Navýšenie finančných prostriedkov do rezortu 

školstva (nielen platov)
 3. Posilnenie postavenia učiteľa v spoločnosti

K bodu jedna: Nevidím nič zlé na tom, aby 
prevádzkový zamestnanci zabezpečujúci bezproblé-
mový chod zariadenia mali väčšiu mzdu, ako ľudia 
poberajúci sociálne dávky. Alebo začínajúci učitelia, 
ktorí by si chceli založiť rodinu a vytvoriť bývanie 
poberajúci plat 500 € v hrubom mali možnosť bez 
strachu pred exekúciou sa pripravovať na vyučova-
nie a vzdelávať vaše deti? 

K bodu dva: Neštrajkovali sme iba za platy, ale 
hlavne za navýšenie financií do školstva na 6 % HDP. 
Je známe, že do školstva dáva viac peňazí aj Al-
bánsko. Chceme, aby vláda vyčlenila v rozpočte na 
školstvo také percento z hrubého domáceho produktu 
ako v iných krajinách. A to každoročným zvyšovaním 
o len 0,3 % HDP. Nikto nevie, že samosprávy sa za-
viazali vláde, že v budúcom roku ušetria na mzdových 
prostriedkoch 5% finančných príspevkov na mzdách. 
Tak potom, aká je to seriózna ponuka na zvýšenie 
platov v školstve celoplošne o 5 %? Ja vidím 10 %, ale 
rozdiel medzi požiadavkou našou a ponukou štátu. 
Určite vám ešte nikto nepovedal, že do parlamentu 
na schválenie ide návrh vlády na zníženie finanč-
ných prostriedkov takto: do materskej školy na dieťa 
o 11 %, do školskej jedálne o 10 % na stravníka a do 
školského klubu o 73 % na žiaka. Pre náš školský klub 
je to likvidačný návrh. Doteraz na činnosť klubu sme 
mali 32500 €. Mohli sme otvoriť 3 oddelenia, ktorý 
navštevovalo cca 90 žiakov. Po schválení vládneho 
návrhu dostaneme na činnosť klubu 15400 €, čo nám 
umožňuje vytvoriť 1 oddelenie pre 25 žiakov a ranný 
klub. Kde budú tie ostatné deti? Je to jasný signál, 
že sa nebude navyšovať, ale znižovať. Teraz sa všetci 
pýtali, kam dáme deti počas štrajkových dní? Ale ja 
sa pýtam, kam dáme deti od budúceho roka počas 
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desiatich mesiacov? Budú si financovať činnosť klubov 
rodičia, alebo obec, alebo obaja? Odpovedzte si sami, 
lebo ja to neviem, len si myslím.

Jediné, čo má byť nové, sú prostriedky na sprá-
vu školských objektov neviem v akej výške. Druhou 
novou položkou je finančný príspevok na záujmovú 
činnosť detí vo veku 5 – 14 rokov. Lenže tento 
príspevok dostane obec len pre deti s trvalým po-
bytom v obci Krajné a to činí asi 6000 €. Tie však 
obec môže použiť podľa vlastného uváženia.

Som spokojný, že zamestnanci našej školy pre-
javili svoj nesúhlas so súčasným aj budúcim stavom 
školstva a pripojili sa ku štrajku. Inak naozaj nepo-
môžeme ani sebe, ani školstvu. Boli sme pripravení 
štrajkovať neobmedzený čas, ale nakoniec nám 
zostali len prázdne sľuby politikov, nevyriešené pod-
mienky a zostali sme ostatným na smiech.

Do štrajku sa zapojilo množstvo zamestnan-
cov školstva. Obavy samosprávy sa nepotvrdili, 
že rodičia nebudú mať kam dať deti. Nemal som 
osobne žiaden negatívny ohlas zo strany rodičov-
skej verejnosti. Ak ste sledovali médiá, tak kluby 
zriadené samosprávou boli prázdne, rodičia veľmi 
málo využívali tieto zariadenia. Samosprávy nás 
taktiež veľmi nepodporili, hoci ide hlavne o finanč-
né prostriedky a školské zariadenia v pôsobnosti 
miest a obcí. Takže štrajk mal obrovský zmysel pre 
navýšenie prostriedkov na činnosť materských škôl, 

školských jedální a školských klubov, ktoré financuje 
obecná samospráva.

Nikto si nevšimol druhú stranu mince. Na pre-
vádzku školských zariadení existuje množstvo prís-
nych podmienok a smerníc pre riadne fungovanie 
– hygienických, bezpečnostných, odborných. Zrazu 
nebol problém o deti sa starať v narýchlo vytvore-
ných zariadeniach, s ľuďmi bez odborného vzdelania, 
v nevyhovujúcich počtoch,...Kto by bol zodpoved-
ný za prípadný úraz? My posielame informované 
súhlasy k akejkoľvek školskej aktivite, hoci rodičia 
dobre poznajú všetkých zamestnancov a majú s nimi 
dlhoročné skúsenosti. Teraz sa mohli o deti starať 
neznámi pracovníci, športovci, cvičitelia,...

Mrzí ma, že školstvo využíva krajné prostriedky 
na presadzovanie záujmov. Želal by som si, aby 
všetci pracujúci ľudia išli do štrajku, pretože za prá-
cu si zaslúžia aj slušné životné a pracovné podmien-
ky. Takto by sa konečne vláda začala zaoberať aj 
normálnymi problémami a požiadavkami občanov 
a nie somarinami, preferenciami a sama sebou. To 
je ale len utópia a tak vždy rezort, ktorý štrajkuje, 
narobí slušným ľuďom len problémy. A naši činite-
lia, mám pocit, že to využívajú na šírenie nevraži-
vosti medzi ľuďmi, zamestnaniami, krajmi. Zostáva 
nám len dúfať, že horšie to už nemôže byť.

Milan Medveď

EXKURZIA DO PETRUS – PAPIERNIČKY

Dňa 10.10. 2012 sme spolu so siedmakmi 
a niekoľkými staršími žiakmi navštívili Petrus – pa-
pierničku v Prietrži. Dozvedeli sme sa veľa zaujíma-
vostí o výrobe a vlastnostiach ručne vyrábaného 
papiera. Papier vyrábaný v Prietži je jedinečný tým, 
že narozdiel od papiera vyrábaného napríklad v Ru-
žomberku je pevný, odolný voči vode, vyrába sa 
z pomletej bavlny, suší sa niekedy aj 3 dni a používa 
sa na špeciálne účely (napr. pre úrad vlády).

Jedným z najzaujímavejších momentov exkurzie 
bola možnosť urobiť si vlastný hárok papiera. Pred 
odchodom sme si mohli vybrať z množstva originál-
nych suvenírov. Cestou domov sme si spravili pre-
stávku v malom mestečku Brezová pod Bradlom. 
Exkurzia bola zaujímavým spestrením vyučovania.

Katarína Oružinská, 6. ročník
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MUŽI
Na prípravu pred novou sezónou v lige II. trieda JUH 

sme nastupovali s vedomím, že po postupe to nebude 
pre nás ľahké, navyše vylosovanie nám na úvodné kolá 
pripravilo najkvalitnejších súperov. V kádri veľké zmeny 
nenastali, pribudli hráči z dorastu, ktorí ale niekoľko zá-
pasov za mužov ako vekom ešte dorastenci už odohrali. 
To im pomohlo začleniť sa do tímu, aj keď ich neskúse-
nosť sa ešte v ťažkých zápasoch občas prejavila. 

V príprave sme odohrali dostatok zápasov s dobrými 
súpermi, dokázali sme v nich síce veľa gólov nastrieľať, 
veľa sme však aj inkasovali. Prvé zápasy naše problémy 
v zadných radoch potvrdili, keď sme viackrát zloženie 
obrany museli meniť a inkasovali často zbytočné góly, 
ktoré nás oberali o body, hoci herný prejav nebol zlý. 

Už prvý zápas v Brestovci ukázal obrovský rozdiel 
v porovnaní II. a III. triedy. Kvalitné ihrisko, príjemné fut-
balové prostredie, mnoho fanúšikov aj z Myjavy a výbor-
ný technický súper so snahou o útočný futbal. Výsledok 
vyznel síce jednoznačne v náš neprospech, aktívnou hrou 
sme ale prispeli k priebehu zápasu, na ktorý sa skutočne 
dalo pozerať. Následne v prvom domácom zápase sme 
nastupovali s vedomím, že s tak deravou obranou body 
nezískame. Bojovný výkon nás dlho s lepšími Vrbovcami 
držal na stave 0 : 0, potom dokonca 1 : 0, v závere sme 
však už tlaku súpera neodolali a napokon prišli o všetky 
body. Tie sme chceli v súboji nováčikov na kopaniciach 
získať späť, po nepriaznivom priebehu sme sa však muse-
li uspokojiť s prvým bodom, keď sme vyrovnali až dvoma 
gólmi v závere na 3 : 3. Tak sme sa s jediným bodom na 
konte mohli tešiť na myjavské „béčko“ (Stará Myjava). 
To aj prišlo v skutočne silnej zostave, s viacerými hráčmi 

z A-mužstva. Polčas sme sa poctivo bránili a udržali stav 
1 : 1, postupne sa už prejavila lepšia trénovanosť a kvalita 
hostí, ktorí nás predčili. Napriek nepriaznivým výsledkom 
sme si uvedomovali, že ďalší súperi budú prijateľnejší 
a po ďalšom bojovnom výkone sme sa v 5. kole konečne 
mohli radovať z prvého víťazstva, ktoré sme po výsled-
ku 0 : 1 priviezli z Hrašného. Po ďalšej tesnej domácej 
prehre s favoritom z Turej Lúky nás čakal priamy boj 
o záchranu so slabšími tímami. Bod z Hrádku a vedomie, 
že sme boli herne lepší nás povzbudilo, do domáceho zá-
pasu so Starou Turou „B“ (Kostolné) sme vstúpili skvele 
a po polhodine bolo 3 : 0. Napokon to ale bol pre nás 
najhorší zápas, keď remízu 3 : 3 všetci po tomto priebehu 
brali ako prehru. Nespamätali sme sa z toho a v Tr. Bo-
huslaviciach (navyše oslabení) sme utŕžili vysokú prehru 
5 : 0, keď to bol jediný jesenný zápas, kedy sme nestrelili 
gól. Nasledujúci zápas doma bol však hodový, aj preto 
sme mali motiváciu odčiniť tieto výpadky. Po najlepšom 
výkone jesene sme zaslúžene nad veľmi kvalitným súpe-
rom zvíťazili 3 : 1, čo bolo naše prvé domáce víťazstvo 
v novej súťaži. Aj v Hornej Strede sme boli rovnocenným 
súperom domácim a priviezli si ďalší cenný bod zvonku, 
ktorý sme doma potvrdili proti Polianke, hoci opäť sme 
podcenili záver zápasu a mali veľké šťastie, keď súper 
v nadstavenom čase nevyužil pokutový kop, ktorým by 
vyrovnal. Po zisku 7 bodov z troch zápasov po sebe sme 
sa posunuli aj v tabuľke, pretože predtým sme boli dlho 
predposlední. Záverečný zápas v Bzinciach nám nevyšiel 
herne a nedokázali sme sa vyrovnať ani s nepriazňou 
rozhodcu, keď červená karta bola úplne zbytočná. 

9. miesto je po ťažkom úvode prijateľné, dolná časť 
tabuľky je vyrovnaná, v závere sme si v nej polepšili. Na 

TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ 
– HODNOTENIE JESENE 2012

Výsledky muži:
Tabuľka: +Body

Brestovec – Krajné 6 : 2   1. Myjava „B“ 13 11 1 1 57 : 16 34 b +19

Krajné – Vrbovce 1 : 2   2. Brestovec 13 11 1 1 54 : 15 34 +13

Lubina kop. – Krajné 3 : 3   3. Turá Lúka 13 9 2 2 62 : 22 29 +11

Krajné – Myjava „B“ 1 : 6   4. Vrbovce 13 9 2 2 43 : 13 29 +11

Hrašné – Krajné 0 : 1   5. Lúka n/V 13 6 2 5 40 : 38 20 +2

Krajné – Turá Lúka 1 : 2   6. Tr. Bohuslav. 13 5 4 4 29 : 29 19 - 2

Hrádok n/V – Krajné 2 : 2   7. Horná Streda 13 4 2 7 29 : 46 14 - 10

Krajné – St. Turá „B“ 3 : 3   8. Bzince p/J 13 4 2 7 22 : 39 14 -7

Tr. Bohuslavice – Krajné 5 : 0   9. Krajné 13 3 4 6 21 : 35 13 -5
Krajné – Lúka n/V 3 : 1 10. Hrádok n/V 13 3 4 6 20 : 41 13 -8

Horná Streda – Krajné 1 : 1 11. St. Turá „B“ 13 3 3 7 19 : 36 12 -6

Krajné – Polianka 2 : 1 12. Polianka 13 2 3 8 19 : 26 9 -9

Bzince p/J – Krajné 3 : 1 13. Hrašné 13 2 3 8 16 : 23 9 -12

14. Lubina kop. 13 1 3 9 17 : 69 6 -15
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siedmu Hornú Stredu strácame iba 
bod, hrozia nám však aj zostupové 
priečky, navyše keď nikto presne 
nevie, koľko tímov po sezóne zostúpi! 

Preto nesmieme podceniť zimnú prípravu, zodpovedne 
sa k nej postaviť, získať potrebnú kondíciu, silu a obratnosť, 
aby sme mohli aj na jar konkurovať všetkým tímom v kva-
litnej súťaži. Postúpiť do nej nás stálo veľa námahy, preto si 
ju musíme vážiť. 

Káder: Milan Moravec, Jakub 
Sedlák, Vladimír Baranovič, Lukáš 
Dobrovodský, Branislav Drobný, 
Andrej Ďuriš, Miloš Ďuriš, Ľubomír 
Elíz, Peter Elíz, Miloš Javro, Libor Javro – kapitán tímu, 
Michal Koník, Dominik Kubíček, Milan Kubíček, Andrej 
Lacho, Tomáš Macúch, Ján Macháč, Roman Marek, 
Dominik Medveď, Marek Otrubčák, Peter Podmajerský, 
Ivan Slezák, Tomáš Straka, Boris Stratil, Filip Tížik, 
Samuel Vavák, tréner Andrej Škodáček, vedúci mužstva 
Vladimír Kostelný, lekár Ľubomír Moravec

Strelci: Michal Koník 9, Andrej Lacho 3, Roman 
Marek 2, Samuel Vavák 2, Vladimír Baranovič 1, Lukáš 
Dobrovodský 1, Miloš Javro 1, Tomáš Macúch 1, Boris 
Stratil 1.

DORAST
V doraste vekovo skončili viacerí hráči, ktorí tvorili 

kostru tímu (Vladimír Baranovič, Ondrej Knap, Ján 
Macháč, Dominik Medveď, kapitán Samuel Vavák), zo 
žiakov pribudol menší počet futbalistov (Tomáš Balada, 
Zdenko Suchánek, Tomáš Tomka), vypomáhali ostarše-
ní Martin Malý a Matúš Ušiak. Mali sme obavy o tento 
tím, najmä kvôli úzkemu kádru. Reorganizácia doras-
teneckých súťaží v našej oblasti im však trochu uľahčila 
situáciu, keď kvalita súperov tým určite poklesla. Dorast 
tak čakali zápasy s dobrými, ale aj výrazne slabšími 
súpermi.

Úvodný zápas v Hornej Strede naznačil, že 
naši dorastenci budú preferovať aktív-

ne poňatie hry so snahou o držanie 
lopty a kombinácie. Po jasnej hernej 
prevahe sme zvíťazili 0 : 3. Nasledu-

júce zápasy s Vrbovcami a Poliankou boli povin-
nosťou, na Polianke si však náš tím asi vystrieľal 

pušný prach a v dohrávke v Dolnom Srní nie a nie 
streliť gól. Takže opäť jasná prevaha v poli, ale výsle-

dok negatívny. Líder z Častkoviec bol nad naše sily 
iba vďaka individualitám, celkový obraz hry bol 
takmer vyrovnaný. V Podolí sme s 10 hráčmi 
držali krok iba polčas, potom prišiel očakávaný 

zápas s Brezovou, na ktorý sa naši dorastenci 
veľmi tešili. Prekvapením bola veľká herná prevaha Krajné-
ho, efektívny hostia si ale so šťastím odviezli všetky body. 
Z nasledujúcich zápasov skončil prehrou už iba jeden. Vý-
borný výkon prišiel v Čachticiach, Nová Ves bola „ľahkým 
sústom“, na Turej Lúke v daždivom počasí odohral dorast 
kvalitný zápas a nebyť smolného momentu v závere, mohli 
byť naše všetky body. Oslabená Kálnica sa nám vyrovnať 
nedokázala, naopak my sme v oslabení v počte 9 hráčov 
dokázali na Hrašnom dokonca zvíťaziť. Tu sa ukázalo, že 
napriek úzkemu kádru netreba ísť s porazeneckou náladou 
do zápasu ani v oslabení. Sklamaním bol domáci zápas 
s Považanmi, ktorý sme prehrali vlastnými chybami. 

Predohrávané prvé jarné kolo s Dolným Srním a vý-
sledok 10 : 0 po výbornom výkone s mnohými krásnymi 
akciami ale ukázalo, že v doraste je viacero kvalitných 
hráčov, v ktorých má náš klub perspektívu a oplatí sa 
o tím tejto vekovej kategórie starať, hoci aj s mnohými 
problémami. Jedným z dôkazov je i fakt, že v počte 
strelených gólov je naše družstvo na 2. mieste, pričom 
v minulosti bol v Krajnom vždy problém so strieľaním 
gólov. Dúfajme teda, že ešte sa niektorí chlapci k nášmu 
dorastu pridajú, nebudú zaháľať ani v zime a na jar budú 
naďalej rozvíjať svoj futbalový talent. 

Výsledky dorast:
Tabuľka: +Body

Dolné Srnie – Krajné 2 : 1   1. Častkovce 14 13 0 1 75 : 22 39b +18

Horná Streda – Krajné 0 : 3   2. Brezová p/B 14 11 0 3 61 : 17 33 +12

Krajné – Vrbovce 4 : 2   3. Podolie 14 10 0 4 54 : 15 30 +9

Polianka – Krajné 0 : 15   4. Horná Streda 14 9 1 4 52 : 33 28 +4

Krajné – Častkovce 0 : 4   5. Krajné 14 8 1 5 61 : 23 25 +4
Podolie – Krajné 6 : 2   6. Považany 14 8 0 6 40 : 35 24 +3

Krajné – Brezová p/B 2 : 3   7. Turá Lúka 14 7 2 5 33 : 26 23 +2

Čachtice – Krajné 0 : 5   8. Čachtice 14 7 0 7 39 : 32 21 0

Krajné – Nová Ves 9 : 1   9. Kálnica 14 6 0 8 41 : 37 18 -3

Turá Lúka – Krajné 1 : 1 10. Dolné Srnie 14 5 1 8 19 : 46 16 -5 

Krajné – Kálnica 6 : 1 11. Hrašné 14 4 0 10 21 : 40 12 -6

Hrašné – Krajné 0 : 1 12. Vrbovce 14 3 1 10 24 : 53 10 -11

Krajné – Považany 2 : 3 13. Polianka 14 2 0 12 16 : 82 6 -15

Krajné – Dolné Srnie 10 : 0 14. Nová Ves n/V 14 2 0 12 21 : 96 6 -15
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Káder: Ľubomír Arbet, Tomáš Balada, Vladimír 
Janeka, Kevin Klein, Ľubomír Kohúcik, Marcel Kostelný, 
Miroslav Macáček, Tomáš Macúch, Martin Malý, Martin 
Melicher, Dominik Parči, Ivan Slezák, Zdenko Suchánek, 
Tomáš Tomka, Filip Tížik, Filip Turan, Matúš Ušiak, 
tréner Štefan Škodáček. 

Strelci: Ivan Slezák 12, Tomáš Macúch10, Dominik 
Parči 9, Tomáš Balada 4, Kevin Klein 4, Ľuboš Kohúcik 
4, Tomáš Tomka 4, Marcel Kostelný 3, Martin Melicher 
3, Zdenko Suchánek 3, Filip Tížik 3, Vladimír Janeka 1, 
Miroslav Macáček 1.

ŽIACI
Naši žiaci nastupovali do novej sezóne podobne ako 

dorast v neľahkej situácii, keď ich bolo celú jeseň veľmi málo 
a skutočne museli k zápasom zodpovedne pristupovať, aby 
sa nestalo, že budú hrať v oslabení, čo sa im vo všetkých 
zápasoch podarilo, hoci často hrali bez jediného náhrad-
níka. Do tímu namiesto žiakov prechádzajúcich vekovo do 
dorastu pribudol iba Samuel Kňazský a až po niekoľkých 
kolách sa z hosťovania na Myjave vrátil Martin Malý.

Po úvodnej prehre v Dolnej Súči nasledovala re-
kordne vysoká výhra 19 : 2 nad oslabenými Melčicami, 
ktorá našich žiakov naštartovala k výborným výkonom 
a nevídaným výsledkom. U vtedajšieho lídra v Tr. Turnej 
vyhrali po bojovnom výkone 1 : 2. Potešením pre našich 
fanúšikov boli najmä domáce zápasy, keď v prvých 
štyroch prípadoch všetci súperi z Krajného odchádzali 
s dvojcifernou prehrou, po Melčiciach ešte Opatová n/V, 
Omšenie a dokonca v derby zápase o čelo tabuľky aj 
Podolie. Pridali sa ďalšie tri víťazstvá na ihriskách súperov 
v Hornom Srní, Bošáci i v Záblatí. Porážali sme tak veľké 
dediny v okolí Trenčína s bohatou futbalovou tradíciou 
a asi 5 týždňov sme sa držali na čele I. triedy ObFZ Tren-
čín, čo bol historický úspech! 

Najsilnejší súperi žiakov ale čakali v závere jesene. 
Vo veľmi kvalitnom bojovnom zápase v Hornej Súči sa 

zrodila bezgólová remíza. Nasledovali dve tesné domáce 
jednogólové prehry s tímami na 2. a 3. mieste v tabuľke 
(Selec a Tr. Stankovce). Zápasy sa hrali v zaujímavej 
futbalovej atmosfére pred 60 – 80 divákmi. Tieto tímy 
ukázali kvalitu, ale dokázali sme ich pri nepriaznivom 
stave tiež zatlačiť, výsledok sa žiaľ nedostavil. Posledný 
zápas v Drietome sme tiež mali dobre rozohraný, na 
vedúci gól sme ale nenadviazali a po priamom kope 
inkasovali gól, ktorý nás posunul na konečné 4. miesto 
v tabuľke, čo je najlepšie umiestnenie na konci jesene 
počas 6-ročného pôsobenia našich žiakov v najvyššej 
oblastnej súťaži.

Máme veľkú radosť z vysokých víťazstiev, v závere sa 
však ukázalo, že vo futbale na vyššej úrovni rozhodujú 
momenty, jednotlivé chyby a koncentrácia počas ce-
lého priebehu zápasu, čo sa našim žiakom nepodarilo 
v posledných zápasoch dodržať a po viacerých vlastných 
chybách prišli v závere jesene o lepšie výsledky aj o čelo 
tabuľky. Preto berme takého situácie ako príležitosť pou-
čiť sa, aby sa v budúcnosti hráči týmto chybám a nekon-
centrácii vyhli.

Prajme teda nášmu družstvu žiakov aj trénerom, aby sa 
im káder podarilo cez zimu doplniť, aby sa na odvetnú časť 
súťaže dobre pripravili a aby svojim futbalom aj na jar tešili 
divákov na našej tribúne tak, ako tomu bolo v jeseni.

Hráči: Ladisla Kuna, Adam Dlhý, Samuel Kňazský, 
Martin Malý, Jakub Kostelný, Matúš Puškár, Matúš 
Ušiak, Branislav Melicher, Andrej Homola, Matej Batka, 
Martin Herák, Martin Konečník, Michal Urban, Tomáš 
Puškár, Ľubomír Baláž. Tréner: Marek Puškár, vedúci 
družstva: Branislav Melicher

Strelci gólov: Samuel Kňazský 14, Andrej Homola 
13, Adam Dlhý 12, Branislav Melicher 6, Jakub Kostelný 
5, Tomáš Puškár 5, Matej Batka 4, Matúš Puškár 4, Matúš 
Ušiak 4, Martin Herák 2, Michal Urban 2, Martin Malý 1.

Andrej Škodáček

Výsledky žiaci:
Tabuľka: +Body

Dolná Súča – Krajné 3 : 0   1. Selec 13 11 0 2 74 : 21 33b +15

Krajné – Melčice-L. 19 : 2   2. Tr. Stankovce 13 9 2 2 71 : 17 29 +11

Horné Srnie – Krajné 1 : 3   3. Horná Súča 13 9 1 3 69 : 23 28 +7

Krajné – Opatová n/V 10 : 0   4. Krajné 13 8 2 3 72 : 18 26 +8
Bošáca – Krajné 2 : 4   5. Dolná Súča 13 8 2 3 54 : 15 26 +5

Krajné – Omšenie 16 : 2   6. Drietoma 13 8 2 3 49 : 19 26 +8

Záblatie – Krajné 0 : 4   7. Podolie 13 7 0 6 43 : 40 21 +3

Krajné – Podolie 10 : 0   8. Tr. Turná 13 5 3 5 64 : 28 18 -3

Horná Súča – Krajné 0 : 0   9. Bošáca 13 5 2 6 15 : 35 17 -4 

Krajné – Selec 1 : 2 10. Záblatie 13 4 0 9 17 : 46 12 -9

Drietoma – Krajné 1 : 1 11. H. Srnie 13 2 4 7 20 : 45 10 -11

Krajné – Tr.Stankovce 2 : 4 12. Opatová 13 3 1 9 19 : 70 10 -11

Tr. Turná – Krajné 1 : 2 13.Omšenie 13 1 1 11 16 : 89 4 -14

14. Melčice-L. 13 1 0 12 25 : 142 3 -15
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 Tiešňové volanie (jednotné číslo – požiar, 
pohotovosť, polícia, záchranná služba): ..............112

 Polícia Myjava: ......................158, 034/6215651
 Pohotovostná zdravotná služba: .........................155
 Lekárska pohotovosť 

nemocnica Myjava: ........................ 034/6979272
 Zdravotné stredisko – 

MUDr. Jana Gellenová – ................ 032/7786125
 Lekáreň Krajné – 

Mgr. Eva Eľková – .......................... 032/7786212
 Požiarníci: .......................................................150

 OHZ Krajné: 
p. Bc. Pavol Macúch tel. ........... 032/7786128, 
mob. ........................................ 0908/503687

 Hasičská stanica Myjava, 
ohlasovňa požiarov:................... 034/6212222

 Vodovody a kanalizácie:
 poruchy v pracovný čas: 

7:00 hod. – 15:00 hod. tel. ....... 032/7408523
 mimo prac. času – 

p. Ján Nebeský mob. ................. 0907/507578
 čistička odpadových vôd 

p. Ján Nebeský mob. ................. 0907/507578
 p. Vladimír Kováčik........................ 0905/726213
 p. Ing. Ľubomír Galiovský ............... 0905/358322
 p. Ing. Vladislav Šuster, 

starosta obce ................................. 0908/034643
 Plyn: hlásenie poruchy ...................0850 111 727
 Elektrina: hlásenie poruchy 

z celého Slovenska .........................0800 111 567
 Povodie Váhu stály dispečing – ....... 033/7724590
 Informácie o telefónnych číslach v SR – .......... 1181

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

PREDAJPOĎAKOVANIE

ROZLÚČKA

Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
– finančným, materiálnym, osobným, či len milým 
slovom, pomohli v roku 2012 škole. Želám všetkým 
pokojné Vianoce a pevné zdravie v roku 2013.

Milan Medveď, riaditeľ školy

Po dlhej a ťažkej chorobe nás 8.11.2012 navždy opustila 

Vlasta Hviezdická

Budte s nami pri tichej spomienke na ňu. 
Manžel Aurel, 

synovia Vlastislav, Roman s priateľkou Andreou 
a vnuk Tomáško.

Predám páperové paplóny, 

tel.č.: 0905/254201

UPOZORNENIE
Upozorňujeme všetkých vlastníkov a držiteľov psov 

na dodržiavanie VZN Obce Krajné o niektorých pod-
mienkach držania psov, kde sa stanovuje, že voľný pohyb 
psov je zakázaný na miestnych komunikáciach a na ve-
rejných priestranstvách. Vodiť psa na miesto so zákazom 
voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripev-
nenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôzky 

a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby 
bolo možné psa ovládať v každej situácii. Ďalej platí, že 
vstup so psom sa zakazuje do budov ZŠ s MŠ, zdravot-
ného strediska, do budovy obce, na cintorín, ihrisko, do 
obchodov a kostolov.

Odd. správy daní a poplatkov
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UPOZORNENIE

VÍTAME NOVORODENIATKA
Eliška Bieliková
Dominik Macúch

ROZLÚČILI SME SA
Vlasta Hviezdická

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Tomáš Ochodnický – Jana Jurigová
Ľuboš Blanár – Zdenka Podmajerská
Tomáš Lackovič – Katarína Hornáčková

POZVÁNKA
Pracovníci ZŠ s MŠ v Krajnom pozývajú všetkých priateľov školy na 

XVI. školský ples

Stretneme sa 09. 02. 2013 o 1900 hodine v kultúrnom dome v Jablonke. Do 
tanca a spevu hrá NONSTOP. Cena vstupenky je 13 €. V cene je zahrnutá 

večera, 0,5 l vína, minerálka, ovocie. Vstupenky je potrebné zakúpiť do 
07. 02. 2013 alebo vypredania v riaditeľni ZŠ s MŠ Krajné, 

032 7786 107, 0915 792 159, riaditel@zskrajne.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Oznamujeme všetkým da-
ňovníkom dane z nehnuteľnosti 
(vlastníkom, správcom, nájom-

com alebo užívateľom nehnuteľ-
ností) nachádzajúcich sa v k.ú. Obce 

Krajné, u ktorých v priebehu roka 2012 
nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (napr. kúpa, 
predaj, dedenie, kolaudácia rodinného domu, nadsta-
venie ďalšieho obývateľného podlažia RD a pod.), aby 
si najneskôr do 31. 01. 2013 podali daňové priznanie 
správcovi dane, ktorým je obec Krajné. Daňovníci 
v daňových priznaniach musia nehnuteľnosti zatrie-

ďovať výhradne podľa údajov na liste vlastníctva, to sa 
týka hlavne druhu pozemku, stavby a bytu.

V prípade ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 
viacerých daňovníkov, dańovníkom dane z pozemkov 
je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlast-
níckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, 
daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich 
a ostatní spouvlastníci za daň ručia do výšky svojho 
podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom 
spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z po-
zemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoloč-
ne a nerozdielne.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2013 bude 1. februára 

2013, tzn. že príspevky do Krajnianských novín č. 1/2013 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom 
do uvedeného termínu.
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