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vtedy poslednú krásu, zacho-
vané zvyšky a rýchlo odchá-
dzajúci spôsob životného štýlu. 
V neposlednom rade to bola aj 
hornatá krajina malokarpatská 
a zvlnená Myjavská pahorkati-
na – protiklad rovinatej dolnej 
zeme. Všetky práce, skyce, 
kresby, grafiky, olejomaľby, 
portréty, akvarely, koláže, aj 
fotografie sú z tohoto prostre-
dia. Toto bolo krátke obdobie 
po skončení školy. Keď nastal 
rýchly rozvoj výstavby prie-
myselnej výroby bolo treba 
obsadiť posty v nových obo-
roch užitkových techník, preto 
prešiel na tvorbu užitkovej gra-
fiky, kde mohol uplatniť vedo-
mosti získané na strednej škole 
umeleckého priemyslu, znalosť 
písma, kníhtlače, tlačiarenské 
techniky, grafické riešenia 
výstav, múzeí v celej šírke 
v spolupráci s architektonický-
mi riešeniami. Bola to široká 
škála prác na celoštátnej i za-

hraničnej úrovni. Veľtrhy Incheba, Agrokomplex, 
prezentácie priemyselných výrobkov na veľtrhoch 
v zahraničí. Ďalej to boli riešenia múzeí – Múzeum 

SPOMIENKA NA AKADEMICKÉHO MALIARA 
A ČESTNÉHO OBČANA OBCE KRAJNÉ

SPOMIEN
A ČES

j

Akademický maliar Štefan 
Pavelka sa narodil 24. 7. 
1930 na dolnej zemi – Srbsko 
– vo veľkej slovenskej dedine 
Bački Petrovac. Tu chodil 
do slovenskej základnej školy 
i do gymnázia. Po skončení 
odišiel do Beogradu študovať 
na školu za umenenu primet-
nosť (umeleckú priemyslovku) 
v Belehrade. Po roku štúdia 
prestúpil na školu umeleckého 
priemyslu v Bratislave, nakoľ-
ko jeho rodičia sa presťahovali 
z Juhoslávie na Slovensko. Po 
skončení ŠUPKY pokračo-
val v štúdiu na vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave 
odbor portrét a figurálna 
kompozícia u profesorov 
Čemického a Želibského. 
Záverečnú diplomovú prá-
cu obhájil olejomaľbou 
„Krajnianska svadba“. Bola 
to krojovaná figurálna kom-
pozícia, nakoľko v tomto kraji 
objavil už odchádzajúcu jedno-
duchú krásu krojov, ľudovej architektúry a predme-
tov každodennej potreby. Bola to doba prevratná, 
značne rozorvaná. Cítil, že bolo treba zachytiť už 
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Ľudovíta Štúra v Modre a v Uhrovci, Dukelské 
múzeum vo Svidníku a na Dukle, múzeum bo-
jov v priesmyku Dargov a iné. Tiež pracoval pre 
Slovenskú televíziu v jej začiatkoch. Boli to výtvarné 
riešenia pre televízne inscenácie, titulky, kreslené 
rozprávky. Ďalej to bola knižná tvorba – graficko – 
typografické úpravy kníh, prospektov, časopisov, 
ilustrácie pre knižné vydavateľstvá ako Pedagogické 
vydavateľstvo, Technické, Príroda, Mladé letá, 
Osveta Martin a iné. Dlhodobo robil propagáciu pre 
SĽUK – plagáty, prospekty, katalógy, programové 
letáky a knihu Sľuku. Plagátová tvorba bola tiež 
v širšom kontexte ako plagáty pre výstavy, veľtr-
hy, plagáty pre bezpečnosť pri práci, pre múzeá, 
propagáciu hystorickách pamiatok, filmové plagáty, 
ochrana prírody a prírodných rezervácii, chráne-
ných území, flóry a fauny a iné. Za širokú škálu ce-
loživotnej práce získal viacero ocenení celoštátnych 
i zahraničných.

Po odchode do dôchodku sa presťahoval do 
krajnianskeho ateliéru a znova presedlal na najob-
ľúbenejšiu olejomaľbu grafiku a akvarel. Spracúva 
– prekresľuje z útržkov starých skýc, alebo čo ešte 
objaví zabudnuté, neprestavané, nezbúrané, náj-
dené v starých truhliciach pre potreby etnológov, 
aby sa zachovala pamiatka na spôsob života, prácu 
a tvorbu našich predkov v tomto rázovitom kopani-
čiarskom kraji.

Pri príležitosti osláv 600 ročnice bola vyda-
ná publikácia PhDr. Jána Lukačku, Csc: Krajné 
1392 – 1992. Spolutvorcom tejto publikácie 
bol práve akademický maliar Štefan Pavelka, 
kde je malá ukážka jeho obrazovej tvorby, 
olejomaľby, počiatky v rokoch 1956 – 1958 
a neskoršie. Pre záujemcov obrazovej tvorby 
uskutočnilo sa niekoľko výstav Štefana Pavelku 
v obci a v blízkom okolí. V plnej veľkosti stretne-
te sa s jeho dielami v budove Obecného úradu 
v Krajnom, v Evanjelickom kostole v Krajnom, 
v Agropenzióne Adam Podkylava.

Za 45-ročnú tvorbu získal viacero ocenení – asi 
10 diplomov za najkrajšiu knihu v československej 
súťaži, viacero medailí za riešenie múzeí. Medzi 
najcennejšie patrí cena z medzinárodnej súťaže 
o najkrajší kalendár sveta – Air Bombai, cena zo sú-
ťaže plagátov bezpečnosti práce – Austrália Sydney 
Grand Prix A, prvá cena.

Technika, perokresba, kolorovaná perokres-
ba a fotokoláž tvorí obecnú krajnianskú kreslenú 
kroniku a grafickotechnickú úpravu Krajnianských 
novín, ktoré sa vydávajú od roku 1994 a ktorých 
bol zakladateľom. Bol členom redakčnej rady 
Krajnianskych novín, vkladal do nich svoje kresby 
a robil celkový dizajn. Dňa 17. 12. 2005 mu bolo 
udelené čestné občianstvo obce Krajné, nakoľko 
sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil o roz-
voj a zveľadenie obce Krajné, ochranu jej záujmov 
a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí svojou 
tvorbou navonok a naďalej sa aktívne podieľal na 
tvorbe Krajnianskych novín. Po udelení čestné-
ho občianstva nám v zasadačke obecného úradu 
predstavil časť celoživotnej práce, prierez svojej 
bohatej tvorby. Prehliadku svojej celoživotnej tvorby 
odprezentoval aj na výstave „Pestrá paleta“ 9. feb-
ruára 2009 v Kultúrnom dome Samka Dudíka 
na Myjave. S veľkým úspechom stretla sa výstava 
v jeho rodnom Petrovci, začiatkom jesene 2009. 
Pri príležitosti jeho 80. narodenín bola koncom 
júla 2010 v Petrovci vernisáž, prehľad jeho tvorby. 
V roku 2011 vydala obec Krajné Zborník „Krajné 
v spomienkach...“, ktorý uviedol do života p. Štefan 
Pavelka dňa 29. 1. 2011. Bol autorom kresieb 
a grafík v ňom. Jeho kresby môžete nájsť i v pamät-
nej knihe, kde sa zapisujú uvítania detí do života, 
uzavretia manželstiev, zlaté, strieborné svadby, ale 
i slávnostné obrady pri príležitosti pamiatky na 
zosnulých občanov Krajného a iné podujatia, ktoré 
sa konali a konajú v obci. 

Jeho štetce, farby a perá, ktoré toľkokrát bral do 
rúk, aby urobil radosť sebe, ale hlavne iným, ktorí 
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UZNESENIE Č. 4/2013 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 12. 12. 2013.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

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

zápisnice
 3. Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 

2014
 4. zmenu rozpočtu vrátane programov a pod-

programov v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 
písm. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočto-
vých pravidlách územnej samosprávy a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu 
(Tab. 1)

 5. zostavenie rozpočtu obce bez programovej 
štruktúry

 6. rozpočet Obce Krajné na rok 2014 (Tab. 2)
 7. VZN č. 3/2013 o používaní miestnych komuni-

kácií na území obce Krajné
 8. VZN č. 4/2013 o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Krajné

 9. VZN 5/2013 o niektorých podmienkach drža-
nia psov. 

 10. Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, o výške príspev-
ku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na čin-
nosť školského klubu detí, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni

 11. na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení n.p. a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Krajné odpus-
tenie pohľadávok voči spoločnosti Centrum 
právnych a sociálnych služieb Privilégium, n. o. 
v likvidácii, IČO: 36076872, Priekopnícka 9, 
Bratislava, na základe vyjadrenia súdneho exe-
kútora JUDr. Ladislava Ďorďoviča, Exekútorský 
úrad Trenčín: „Na základe súčinností bolo 
zistené, že povinný nie je vlastníkom hnuteľ-
ného a nehnuteľného majetku, ani pohľadávky 
voči tretím osobám, z ktorých by bolo možné 

milovali jeho kresby rovnako ako on, ostali ležať 
nehybne na stole v jeho ateliéri od 15. decembra 
2013, kedy v Nemocnici s poliklinikou v Myjave 
zomrel vo veku 83 rokov.

Všetko, čo mal v osude napísané prijímal s po-
korou a nevyhnutnosťou nášho životného údelu, aj 
svoje posledné obdobie života, ktoré bolo pozna-
čené bolesťou tela, z ktorého sa postupne strácala 
vitalita a energia.

Napriek všetkému sa svojmu osudu nepoddal 
a nevynechal ani jednu príležitosť potešiť sa, za-
smiať, byť v kontakte s jemu blízkymi ľudmi, lebo 
vedel, že každý jeden deň môže byť pre nás po-
sledným. Po jeho odchode nastáva hlboké ticho 
a ponecháva nám už iba spomienky na jeden život, 
ktorý sa už rozplynul v plynutí času. Za všetko, čo 
pre občanov Krajného, ale hlavne pre obec Krajné 
urobil, mu patrí úprimné „ďakujeme“.

Tab. 1

Rozpočet 
na rok 2013 v €

Rozpočtové opatrenia 
starostu obce

Návrh na 1. zmenu 
rozpočtu na rok 2013 v €

1. zmena rozpočtu 
na rok 2013 v €

Bežné príjmy 816 186 +49 043 865 229
Kapitálové príjmy 2 000 –1 570 430
Finančné operácie príjmové 0 0 0
Príjmy spolu 818 186 +49 043 –1 570 865 659

Rozpočet 
na rok 2013 v €

Rozpočtové opatrenia 
starostu obce

Návrh na 1. zmenu rozpočtu 
na rok 2013 v €

1. zmena rozpočtu 
na rok 2013 v €

Bežné výdavky 801 008 –43 677 + 81 646 838 977
Kapitálové výdavky 0 +11 160 11 160
Finančné operácie výdavkové 15 120 15 120
Výdavky spolu 816 128 60 203 0 865 257
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pohľadávku uspokojiť. Povinnému bol zistený 
účet v Tatra banka, a. s., avšak na bankovom 
účte sa nenachádzajú žiadne finančné prostried-
ky“ ide o nasledovné pohľadávky:
• Poplatok za DSO za rok 2008 

(splatnosť 30. 12. 2008)  89,62€
• Faktúra za pohrebné služby 9002 

(splatnosť 28. 4. 2008)  175,16€
 12. na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majet-

ku obcí v znení n. p. a zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení n. p. a Zásad 
hospodárenia s majetkom obce Krajné od-
pustenie pohľadávok voči spočnosti Centrum 
právnych a sociálnych služieb Privilégium, n. o. 
v likvidácii, IČO: 36076872, Priekopnícka 9, 
Bratislava, na základe vyjadrenia súdneho exe-
kútora JUDr. Ladislava Ďorďoviča, Exekútorský 
úrad Trenčín: „Na základe súčinností bolo 
zistené, že povinný nie je vlastníkom hnuteľ-
ného a nehnuteľného majetku, ani pohľadávky 
voči tretím osobám, z ktorých by bolo možné 
pohľadávku uspokojiť. Povinnému bol zistený 
účet v Tatra banka, a. s., avšak na bankovom 
účte sa nenachádzajú žiadne finančné prostried-
ky“ ide o nasledovné pohľadávky: 
• Vodné F0000459

splatná 15. 1. 2008 328,25€
• F0000003

splatná 11. 8. 2008 937,73€
• F0000802

splatná 2. 3. 2009 1193,39€
• F0000087

splatná 4. 9. 2009 683,83€
 13. predaj časti pozemku p. č. 12681, ktorá bude 

odčlenená geometrickým plánom od p. č. 
12681 vo výmere 1427 m2 orná pôda – vo 
vlastníctve obce Krajné v celosti v prospech 
Ivana Sedláka, nar., trvale bytom Krajné. 
Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu stano-
venú OZ vo výške 1,85 €/m2. Jedná sa o pre-
vod v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

– § 9a ods. 8 písm. b). Pozemok je prídomová 
záhrada. Všetky náklady a správne poplatky 
spojené s prevodom hradí kupujúci. Kupujúci 
nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených 
v § 9a ods. 6 písm. a – f) zákona 138/1991 
Z.z. v znení neskorších predpisov. Zámer 
predať časť parcely č. 12681 bol zverejnený 
na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce, 
zmluvu vyhotoví právnik obce, pri vymeriavaní 
bude prítomný pracovník obce

 14. predĺženie kontokorentného úveru
 15. zámer predať časť pozemku p. č. 13462/100, 

orná pôda v k.ú. Krajné, podľa GP č. 
33165041-279/98 z 29.6.1998 bola z uve-
denej parcely odčlenená p. č. 13462/172 vo 
výmere 600 m2.

B) Berie na vedomie
 1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia, informácie Ing. Galiovského, 
p. Hudecovej a Mgr. Medveďa

 2. informácie starostu obce
 3. monitorovaciu správu rozpočtu k 30. 6. 2013
 4. stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu obce 

na roky 2014 – 2016
 5. viacročný rozpočet Obce Krajné na roky 2015 

– 2016 (Tab. 3)
 6. späť vzatie žiadosti o odkúpenie, prenájom časti 

pozemku p. č. 2856 v k. ú. Krajné za účelom 
realizácie stavby Vysielač na prenos integrova-
ného systému spoločnosťou MyjavaNET, s.r.o. 
Myjava

C) Poveruje
 1. obecný úrad, aby zabezpečil po organizačnej, 

právnej a ekonomickej stránke predaj majet-
ku – časti obecného pozemku parcela EKN č. 
12681 – vo výmere podľa doručeného geomet-
rického plánu – vedená ako orná pôda za cenu 
1,85€/m2

 2. starostu obce, aby s kupujúcim uzatvoril kúpnu 
zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie kúpnej 
zmluvy po doručení GP kupujúcim

Tab. 2

Rozpočet na rok 2014 v €
Príjmy spolu 818 186
Bežné príjmy 816 186
Kapitálové príjmy 2 000
Finančné operácie príjmové 0
Výdavky spolu 816 128
Bežné výdavky 801 008
Kapitálové výdavky 0
Finančné operácie výdavkové 15 120
Hospodárenie obce 2 058

Tab. 3

Rozpočet 
na rok 2015 v €

Rozpočet 
na rok 2016 v €

Príjmy spolu 818 186 818 186
Bežné príjmy 816 186 816 186
Kapitálové príjmy 2 000 2 000
Finančné operácie príjmové 0 0
Výdavky spolu 816 128 812 520
Bežné výdavky 801 008 810 000
Kapitálové výdavky 0 0
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UZNESENIE Č. 1/2014 Z MIMORIADNEHO 
ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KRAJNOM, ZO DŇA 5. 2. 2014.

 3. starostu obce zabezpečiť zverejnenie predať 
časť pozemku – orná pôda p. č. 13462/100 
v k. ú. Krajné podľa GP č. 33165041-279/98 
z 29.6.1998 bola z uvedenej parcely odčlene-
ná p. č. 13462/172 vo výmere 600 m2, na 
webovej stránke obce podľa §9a ods. 2 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne-
skorších predpisov

D) Ruší
 1. VZN o používaní miestnych komunikácií na 

území obce Krajné , na ktorom sa OZ uznieslo 
dňa 27. 10. 2005

 2. VZN č. 1/2007 o určení pravidiel času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce Krajné

 3. VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach 
držania psov

 4. uznesenie obecného zastupiteľstva v Krajnom 
č. 3/2013 časť A bod 5)

 5. VZN č. 2/2011 o zásadách činnosti Zboru pre 
občianske záležitosti v Krajnom a odmeňova-
com poriadku jeho členov

E) volí
 1. za prísediacich na Okresnom súde Nové 

Mesto nad Váhom p. Štefana Horáka, Krajné 
a p. Miroslava Ďuriša, Krajné

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

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

zápisnice

B) Ukladá
 1. starostovi obce zabezpečiť obstaranie a vypra-

covanie Zmien a doplnkov č. 1 Územného 
plánu obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Krajné.

  Orgán územného plánovania – Obec Krajné, 
obstarávateľ územnoplánovacích podkladov 
a územnoplánovacej dokumentácie Obce 
Krajné, v zmysle §30 zákona č. 50/1976 
Zb. – Stavebného zákona, v znení 
neskorších predpisov na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva

• preskúmal schválený 
Územný plán obce 
(ÚPN-O) Krajné (schvá-
lený obecným zastupi-
teľstvom dňa 30. 10. 
2008, uznesením 
č. 6/2008).

• vyhodnotil písomne 
uplatnené námety 
občanov na zmenu 
ÚPN-O

• rozhodol o vypracovaní Zmien a doplnkov 
č. 1 ÚPN-O Krajné. Dôvodom sú:
 zmenené predpoklady, za ktorých bol 

pôvodný územný plán vypracovaný
 potreba zosúladenia územného plánu 

obce (ÚPN-O) so Zmenami a doplnkami 
č. 2 Územného plánu vyššieho územného 
celku Trenčianskeho kraja (ZaD č.2 ÚPN-
VÚC TK) 

Predmetom ZaD č.1 bude:
 prehodnotenie funkčného využitia areálu 

poľnohospodárskeho družstva a priľahlých 
plôch na severovýchode miestnej časti 
Krajné – Vršnica
  určenie nových plôch pre bytovú 
výstavbu 

  podrobné vymedzenie navrhovaného 
zastavaného územia vo všetkých osa-
dách na podklade katastrálnej mapy

  doplnenie plôch vhodných na 
zastavanie v prelukách, aj v grafickej 

časti
  premietnutie záväznej časti 

ZaD č. 2 ÚPN-VÚC TSK
  umiestnenie „obaľovačky“ 

Jana Hudecová
prednostka OcÚ
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KRAJNIANSKE NOVINY 
VYCHÁDZAJÚ UŽ 20 ROKOV

KRAJNIANSKE NOVINY ROK 1994

Na začiatku roka 1994 dostali obyvatelia 
obce Krajné do rúk prvé číslo Krajnianských 
novín. Možno niekto ho má odložené, možno 
že u niekoho je založené kopou iných novín, 
ale pravdepodobne väčšina novín je v nenávrat-
ne. Pretože existuje archív, dajú sa všetky doku-
menty minulej doby vrátiť do života. Postupne 
budeme dopĺňať zložku našej stránky chýbajúci-
mi číslami novín tak, aby boli kompletné všetky 
ročníky. Privítali by sme, ak nájdete doma 
predchodcov Krajnianských novín, Krajňanské 
novosti, alebo noviny družstevníkov – rovnosť 
a poskytnete ich na skenovanie. Viac informácií 
nájdete na stránke obce, www.krajne.sk.

Ivan Gálik

Guľaté výročia nám akosi naznačujú povin-
nosť ohliadnuť sa. Dvadsať rokov v živote člove-
ka je veľa a mňa teší, že tak veľa vydržali aj naše 
Krajnianske noviny. Som jednou z tých, ktorí 
tvorili prvú redakčnú radu. Jej „dušou aj hnacím 
motorom“ bola pani Jozefa Matyášová. Ďalšími 
členmi bol pán Pavelka, Mirka Bukovčanová, 
Viera Drobná a Danka Marková. Našim predsa-
vzatím bolo vydávať noviny každé dva mesiace. 

Ich náklad bol 200 kusov a cena 3 Sk. V prvom 
roku vyšlo ale sedem čísel – jedno bolo totiž mi-
moriadne. Čo nás teda trápilo pred dvadsiatimi 
rokmi? V podstate sme mali rovnaké problémy 
ako dnes. Odpady, štátny a obecný rozpočet, 
voľby do SNR, obecného zastupiteľstva... Vo 
všetkých číslach sme ale nezabudli na našich 
slávnych rodákov, chalupárov, športovcov. 
V spoločenskej rubrike sme sa dozvedali o jubi-
leách našich občanov. Dnes večer som listovala 
v starých novinách. Verte mi, bolo mi akosi 
ľúto pri srdci. Veľa autorov príspevkov, ale aj 
dvaja členovia prvej redakčnej rady, už nežijú. 
Nuž a čo ma najviac z tohto pamätného roční-
ka zaujalo? Bol to príspevok – pohľad cudzinca 
na Krajné. Veľa vecí sa zmenilo k lepšiemu, 
ľudia sa viac starajú o záhrady, vynovili si domy, 
opravili sa cesty, ale zostali nám aj „dlhy“, ktoré 
možno napraviť. Napríklad vynoviť zástavky, 
nástupište v Krajnom, viac udržovať poriadok 
pri cestách. Je zima a všetci máme viac času na 
odpočinok a možno aj listovanie v starých novi-
nách. Ak budete mať čas a chuť skúste navštíviť 
stránku www.krajne.sk/krajnianske noviny – 
určite sa nad mnohými vecami usmejete, ale aj 
zamyslíte. 

Mgr. Danka Marková

0 O OV
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Z ČINNOSTI OBECNÝCH LESOV 
V UPLYNULOM ROKU 2013

V uplynulom roku bola hlavnou činnosťou ťažba 
a predaj dreva. Taktiež sme robili úpravu plôch po 
ťažbe čistením od haluzoviny a zbytkov po ťažbe, 
aby bola umožnená dobrá prirodzená obnova 
porastov a zároveň sa zabránilo rozširovaniu škodli-
vého podkôrneho hmyzu z ihličnatých zbytkov. Vo 
vlastnej réžii sme tiež urobili opravu a údržbu ciest 
ako aj sprístupnenie porastov v časti „Gál“.
Ťažba dreva v r. 2013 predstavovala 2894 m3, 

z toho bolo 746 m3 ihličnatého dreva a 2148 m3 
listnatého dreva. Z celkového objemu bola obnovná 
ťažba v rozsahu 1898 m3 a výchovná ťažba v pre-
bierkových porastoch bola 300 m3. Z uvedeného 
množstva bolo 696 m3 náhodnej ťažby, t. j. su-
chárov, vývratov a zlomov. Ťažbu dreva sme robili 
dodavateľským spôsobom, firmou vybratou v súťaži.

Úpravu plôch po ťažbe sme robili pomocou 
pracovníkov na aktivačných prácach, ktorí tiež 
vykonávali spaľovanie ihličnatých zbytkov. Títo 
pracovníci tiež robili ochranu mladých stromkov na 
zalesnených plochách pred burinou vyžínaním, ako 
aj osvetľovanie okrajov lesných ciest na miestach, 
kde vyrastali náletové dreviny, ktoré zmenšovali 
svetlosť ciest. Listnatá haluzovina bola tiež likvidova-
ná občanmi v samovýrobe tohto sortimentu. 

Opravy ciest sa vykonali navezením drveného 
materiálu a jeho rozprestretím na ceste „Šenkárica-
Gál“ a čiastočne na „Konskom vrchu“, ako aj na 

spojke z „Barín do Planého vrchu“. Tieto práce ro-
bili pracovníci a technika z úseku služieb, ktorí tiež 
zabezpečovali sprístupňovanie v zimnom období 
odhŕňaním snehu.

Predaj dreva v r. 2013 predstavoval 2525 m3, 
z čoho guľatinové sortimenty boli v množstve 
1325 m3, vláknina a palivové drevo v množstve 
1200 m3. Guľatinu sme predávali spracovateľom 
v piliarskych prevádzkach, jedná sa o menších 
spracovateľov, ktorým môžeme byť partnermi, 
vláknina listnatá sa predávala najmä spracovateľom 
na výrobu polienok, ihličnatá vláknina najmä na 
výrobu energetickej štiepky, čiastočne na výrobu 
paliet. Palivovým drevom sme zásobovali občanov 
obce, bolo dodané všetkým, ktorí boli v zozname 
záujemcov o takéto drevo. 

V čase od 20. 2. 2013 do 28. 3. 2013 vykonal 
Krajský lesný úrad Trenčín komplexnú previerku 
štátneho dozoru v časti kancelárskej ako aj terénnej, 
ktorej vykonávanie vyplýva zo zákona o lesoch. 
Previerka dopadla veľmi dobre, nebol nám vytknu-
tý žiadny nedostatok, dokonca pracovníci KLÚ 
Trenčín, ktorí previerku vykonávali vyslovili pochva-
lu za kontrolované porasty.

Ing. Ľubomír Mikláš
vedúci obecných lesov



9

MIKULÁŠSKY DEŇ V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

ZÁPIS BUDÚCICH PRVÁKOV

V sobotu 7.12.2013 pracovníci ZŠ s MŠ 
v Krajnom pripravili pre verejnosť popoludnie plné 
zábavy, tvorivej činnosti a športu.Od 14.-stej hodiny 
šikovné ruky detí ale aj dospelých zdobili vianočné 
perníčky, uplietli pekné košíky alebo zvončeky z pe-
digu. V keramickej dieľni vznikali zaujímavé taniere, 
misy a hrnčeky. Zdobili sme magnetky, ozdoby 
na stromček a náušnice z hliny. Vznikali nevšedné 
vianočné pozdravy a dekoratívne predmety.

Najmenšie deti sa zabávali pri premietaní 
rozprávok.

Nielen medzi deťmi mala úspech veľká trampolí-
na. Zaskákali si aj odvážnejšie maminy.

Súbežne s týmito aktivitami prebiehala aj „zóna 
bez peňazí“ (tovar z druhej ruky) a vianočný predaj 

žiackych výrobkov z košikárskeho a keramického 
krúžku.

Na multifunkčnom ihrisku bol pre tatinov pripra-
vený tradičný „Mikulášsky turnaj v malom futbale.“

Ani naše brušká nezostali prázdne. Celé popo-
ludnie bol v prevádzke bufet s dobrým gulášom, 
párkom v rožku a nápojmi.

Rodičia a ich ratolesti si odniesli okrem dobrej 
nálady aj výrobky, ktoré vznikli pod vedením za-
mestnancov školy. Chválime každého, kto nabral 
odvahu vyskúšať nové tvorivé aktivity. Tešíme sa aj 
o rok. Možno príde aj Mikuláš.

Oľga Zemanová
vychovávateľka ŠKD

Dňa 3. februára 2014 sa v našej škole uskutoč-
nil zápis budúcich prvákov. Trieda sa premenila 
na žabie kráľovstvo a malé žabky – budúci prváci, 
plnili úlohy na stanovištiach, ktoré tvorili vodné 
kvety – lekná. Na prvom lekne si naši budúci prváci 
precvičili postreh, hľadali odlišnosti na podobných 
obrázkoch. Druhé lekno ukrývalo veľmi 
jednoduchú úlohu. Naše žabky mali 
podľa predlohy poskladať vlá-
čik, ktorým cestujú do žabieho 
kráľovstva. V tejto úlohe sme 
zisťovali ako deti poznajú far-
by, geometrické tvary, ale aj 
schopnosť tvoriť. Tretie lekno 
nám otvorilo bránu do sveta 
počítania. Pomocou hracej 
kocky sme počítali do šesť, 
dokresľovali, vyfarbovali. Veselé 
rozprávanie o obrázkoch nám 

ponúklo štvrté lekno, kde sme zisťovali, aké vyjad-
rovacie schopnosti, slovnú zásobu, ale aj výslovnosť 
majú naši budúci prváci. Pri piatom stanovišti sme 
si preverili ako deti ovládajú pojmy vpravo, vľavo, 
hore, dolu, nad, pod a podobne. Pani učiteľky 
pozorovali a hodnotili aj grafomotorický prejav detí. 

V záverečnej úlohe a na poslednom stanovišti 
boli pripravené domáce zvieratká a úlo-

hou detí bolo správne pomenovať 
každé zvieratko. Za vyriešené úlohy, 

za svoju statočnosť a šikovnosť boli 
v žabom kráľovstve všetky malé 
žabky odmenené zlatou medailou 
usilovnej žabky, sladkosťou, ale 
aj malou papierovou hračkou, 
ktorú im pripravili deti zo školskej 
družiny.

Ľubica Karliková
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„ZIMNÝ – MIKULÁŠSKY“ TURNAJ 
V MALOM FUTBALE

Tohtoročná zima si opäť zašpásovala, ako to už 
býva v posledných rokoch zvykom. Napriek tomu, 
že zima začína podľa kalendára až po 20. decembri, 
tento rok začala naozajstná zima práve na Mikuláša.
Paradoxne to bolo v tomto kalendárnom roku 
najtypickejšie zimné počasie. Znovu sa ale zopako-
vala situácia z pred pár rokov, keď sa turnaj začínal 
spoločnou brigádou účastníkov turnaja odhŕňaním 
snehu z hracej plochy. Práve z tohto dôvodu môže-
me dať tomuto turnaju prívlastok nielen Mikulášsky, 
ale aj zimný, pretože v ďalšom priebehu tohtoročnej 
zimy v Krajnom toľko snehu už nenapadlo a na-
priek tomu, že kalendárna zima sa ešte neskončila, 
už pravdepodobne ani nenapadne. 

Takže v sobotu 7. decembra sa hráči deviatich 
zúčastnených družstiev turnaja v malom futbale chy-
tilo lopát a v pomerne krátkom čase sa nám spoloč-
nými silami podarilo odhrnúť vrstvu snehu z hracej 
plochy nášho multifunkčného ihriska s umelou 
trávou. Konečne, aj keď s určitým časovým sklzom 
sa náš tradičný obľúbený turnaj mohol začať.

Deväť družstiev bolo rozlosovaných do 2 skupín 
a futbalové zápolenie za pomerne častých sneho-
vých prehánok sa začalo. Ako to už býva zvykom aj 
na pokročilý dátum i kvôli časovému sklzu, turnaj sa 
dohrával pri umelom osvetlení. K výbornej športo-
vej atmosfére prispeli hráči svojimi výkonmi i dra-
matické vyvrcholenia niektorých zápasov, vrátane 
finálového. K spoločenskej atmosfére prispeli hlav-
ne fanúšikovia, ktorí povzbudzovali svojich favori-
tov, a pritom sa dobre zabávali, čím vytvorili naozaj 
skvelú atmosféru. Rozuzlenie turnaja prišlo až pri 

už spomínanom umelom osvetlení a bolo naozaj 
dramatické. Nakoniec síce možno prekvapujúco, ale 
vďaka veľkej húževnatosti, individuálnej bojovnosti 
niektorých hráčov z družstva krajňanského dorastu 
a konečnom penaltovom rozstrele možno aj s ma-
lou dávkou šťastia ako to už pri športe býva, vyhra-
lo družstvo dorastencov z Krajného pod názvom 
„Šedý balet“.

Boli sme milo prekvapení, ale aj hrdí, že býva-
lí žiaci našej školy dokázali poraziť favorizované 
družstvo z Myjavy. Takže v konečnom poradí sa 
na I. mieste umiestnilo družstvo chlapcov z dorastu 
v Krajnom pod názvom „Šedý balet“, na 2. mieste 
sa umiestnilo favorizované družstvo z Myjavy pod 
názvom Pištolníci a na 3. mieste tak isto dobre 
hrajúce družstvo s názvom Dreváci.

Po skončení športovej časti turnaja pokračovalo 
podujatie vyhlásením výsledkov s posedením pri 
guláši a iných „dobrotách“.

Napriek úvodným peripetiám treba povedať, 
že toto naše tradičné podujatie patrilo k tým vyda-
renejším, za čo patrí vďaka najmä organizátorom 
z radov zamestnancov ZŠ s MŠ v Krajnom, obec-
nému úradu so starostom p. V. Šusterom za pekné 
poháre pre umiestnené družstvá, fanúšikom vytrva-
lo povzbudzujúcim súťažiacich hráčov a samozrejme 
samotným zúčastneným za chvíľami dramatický, ale 
hladký priebeh turnaja, ktorý sa odohral za po-
merne ťažkých podmienok, ale čo je najdôležitejšie 
v duchu Fair play a našťastie bez zranení.

Mgr. Ján Figura
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LVVK OŠČADNICA 2014

LVVK sa uskutočnil v dňoch 19 – 24. 1. 2014 
v krásnom prostredí Kysúc. V Krajnom nás vyzdvi-
hol autobus, ktorého vodičom a neskôr naším po-
mocníkom a spoločníkom bol p. Henrich Halveland 
z Veľkého Zálužia. 

Bezpečne nás dopravil do penziónu Gájuz 
v Oščadnici. 

Ubytovanie bolo zabezpečené v 3 – 5 posteľo-
vých izbách s vlastným sociálnym zariadením.

Penzión mal svoj wellness, z ktorého deti využili 
posilňovňu, bazén a vírivku. 

Strava bola zabezpečená formou plnej penzie. 
Lyžiarsky výcvik, ktorý bol naplánovaný na štyri 

dni, sa z dôvodu nepriaznivého počasia skrátil na 
dva výcvikové dni. 

V blízkosti penziónu ani na Veľkej Rači neboli 
vhodné podmienky na lyžovanie. 

Z tohto dôvodu sa výcvik konal v 50 km vzdiale-
nej Oravskej Lesnej. 

Najskôr bolo potrebné terén obzrieť. Pri tejto prí-
ležitosti deti mali možnosť navštíviť jediný slovenský 
orloj v Starej Bystrici. 

V stredu prestalo pršať a začalo mrznúť , deti sa 
konečne postavili na lyže.

Boli rozdelené do štyroch skupín. 
Najväčších borcov mal pod palcom p. učiteľ 

Figura. Druhú veľmi zdatnú skupinu viedla p. učiteľ-
ka Domiňáková. Pokročilých lyžiarov naháňala po 
svahu p. vychovávateľka Sasáková. Veľmi snaži-
vých, ale začiatočníkov viedol k prvým lyžiarskym 
úspechom p. riaditeľ Medveď. 

Veľkou oporou bola Mudr. Janka Gellenová, kto-
rá nielen liečila pacientov, ale pomáhala pokročilým 
nabrať odvahu na svahu a robila im doprovod. 

Malí lyžiari mali aj smolu, traja ochoreli a museli 
zostať v posteli. 

Ale ich silná vôľa a slepačí vývar ich rýchlo opäť 
postavili na nohy.

Voľný čas deti trávili v bazéne alebo vo vírivke, 
prechádzkami po okolí. 

Každý večer bol rozkaz. Tu bol zhodnotený pred-
chádzajúci deň a plánoval sa deň nasledujúci. 

Po rozkaze bol program, ktorý si deti samy pri-
pravili – scénky, kvíz, diskotéka. 

Záverečný deň kurzu bolo vyhodnotenie. Deti 
obdržali diplomy, ktoré vystihovali ich snaženie, či 
už na svahu alebo na ubytovni. 

Prebehlo vyhodnotenie poriadku na izbách 
a odovzdanie sladkých odmien. 

V piatok sa deti rozlúčili s penziónom a bernar-
dínom Cézarom, nasadli na autobus a vytešené 
cestovali do Krajného. 

Pred školou čakali rodičia, ktorí si prevzali svoje 
ratolesti plné dojmov a dobrej nálady. 

LVVK bol aj napriek neprazni počasia úspešný. 
Deti,aj keď málo, ale lyžovali. Nestal sa žiadny úraz. 
Deti si vytvorili nové priateľské vzťahy a naučili sa 
samostatnosti. 

Všetky deti boli odhodlané prísť na LVVK aj 
v budúcom roku.

To je podľa mňa úspech.

Maronová Anna
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12

PLES 2014

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ, ČO V TOM VRECI SCHOVÁVAŠ?

a zasa sme po roku plesali...
Tradíciou, ktorá sa opakovala po 17-ty krát bol 

školský ples. Tak ako po minulé roky sa miestom 
konania stala sála KD v Jablonke. 

Vykúrené a krásne vyzdobené priestory vítali 
stálych i nových účastníkov plesu.

Do tanca i na počúvanie hrala hudobná skupina 
MY-ROCK a Ľudová hudba Janka Karlíka. 

Príjemnú atmosféru na plese robili členovia 
súboru Krajňanec, ktorí svojim spevom a tancom 
potešili každého. 

Pripravené bolo občerstvenie a chutná večera, 
ktorú „ukuchtili“ naše šikovné kolegyne.

Bohatá tombola bola príjemným spestrením 
večera. Touto cestou by sme chceli poďakovať všet-
kým sponzorom, ktorý podporili náš ples:

Sokrates Colour, Leja, Setoop, Molitex, Neda, 
Dada Dekor, Obec Krajné, Obec Jablonka, Obec 
Podkylava, Herbex, Bove, HaM, PF optik, Pizza 
Stop, Inštalatérstvo Figura, TBS, Lekáreň Sophia, 
Lekáreň Krajné, Móda Mora, MGS, Thermoplastik, 
Víno Sabo, Demac, Isabelle, Ekotrend, JVD, Tesa, 

Bižutéria Anna Balážová, Tesa, MAQS p. Baran, 
PR Krajné, Agro Máčaj, A+K autoškola,

Gabrielle Gabika Krčová, RPD Poriadie, Renta 
Ján Viskup, Malko Polo, Vitamax, Mabonex, 
Domistav, p. Žák ,p. Ambrušová, p. Šusterová, 
p. Krčová, rodina Batková, r. Sasáková, p.Ma-
lečka, p. Markechová, p.Samko Bielko, p.Sonka 
Bielková, p. Katka Remiášová, p. Horváth, p.To-
máš Pardavý,p. Michal Nemček, keramický krúžok 
a košikársky krúžok školy  a všetkým ostatným, 
ktorí nechceli byť menovaní.

Poďakovanie patrí p. starostke Cigánekovej za 
podporu, všetkým ktorí sa podieľali na príprave 
plesu za ich prácu a čas. 

Chceli by sme sa ospravedlniť všetkým, ktorým 
sme nemohli vyhovieť, nakoľko sála nie je nafuko-
vacia a nedala sa zväčšiť. Mrzí nás to, ale veríme, že 
to všetci pochopili. 

18. ples sa pripravuje na deň zamilovaných 
2015, už teraz sa na Vás tešíme.

Maronová Anna

No predsa sladkosti! To vedia určite všetky 
malé aj veľké deti. A že sú to predsa len balíčky 
so sladkosťami sa presvedčili aj deti z materskej 
školy, ku ktorým Mikuláš zavítal 6. 12. 2013.
Prišiel veru poriadne unavený, pretože nosiť batoh 
a kôš so sladkosťami pre toľko dobrých detí nie je 
veru žiadna maličkosť. Deti pripravili Mikulášovi 
stoličku, aby si po dlhej ceste k nám oddýchol. 
A aby sa mu oddychovalo príjemne, tak mu deti 
recitovali piesne a spievali básne nielen o ňom, 
ale aj zime, nastávajúcich Vianociach a blížiacom 
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KARNEVAL

GREEN LIFE V KRAJNOM

sa novom roku. Mikulášove unavené nôžky znova 
ožili pri tančekoch, ktoré si pripravili deti z 1.aj 
2.triedy. No a spolu s pozorným a vďačným obe-
censtvom potleskom ocenil aj herecké výkony detí 
z 2.triedy v dramatizácii rozprávky „Pod hríbom“. 
Za svoju námahu boli všetky deti ocenené búrli-
vým potleskom od spokojných divákov- mamičiek, 
babičiek, oteckov, dedkov... ale hlavne dlho očaká-
vaným balíčkom plnom sladkostí z rúk samotného 

Mikuláša. A tak ako pomaly odchádza deň tak 
pomaly odišla aj vytúžená hodinka s Mikulášom. 
Mikuláš odišiel oddýchnutý a spokojný, že balíčky 
pre detičky neniesol zbytočne a ťažký kôš nebude 
musieť niesť naspäť domov. No a spokojné a zá-
roveň unavené a plné dojmov odchádzali domov 
spolu s rodičmi aj deti. Teraz budú už len spomínať 
na krásne chvíle prežité s Mikulášom a tešiť sa, čo 
pre nich pripraví o rok.

Od fašiangov do fašiangov
do veľkého piatku
daj sa dievča pomaľovať
budeš mať pamiatku 

Vo štrvtok 13. 2. boli pomaľované nielen diev-
čatá, ale aj chlapci, ktorí sa zúčastnili fašiangového 
karnevalu v našej MŠ. Obyčajná trieda sa zo dňa na 
deň akoby mávnutím čarovného prútika s pomocou 
šikovných pani učiteliek i detí zmenila na krásne 
vyzdobenú karnevalovú sieň. Namiesto Dianky, 
Anetky, Samka, Dávidka... bola sieň plná čaro-
dejníc, kvetiniek, princezien, kovbojov, batmanov, 
zvieratiek a iných známych postavičiek z obľúbe-
ných detských rozprávok. Rozprávkové postavičky 
sa najprv všetkým prítomným predstavili, súťažili 
v chôdzi na detských chodúľoch, skákaní s balónom 
medzi kolenami a plnili rôzne zábavné úlohy. Na 
diskotéke sa v rytme známych detských piesní dosý-
ta vyšantili a vynaloženú energiu si doplnili malým 
občerstvením, ktoré pre ne pripravili pani učiteľky. 

Karneval vyvrcholil odmeňovaním najlepších ma-
siek a keďže najkrajšie boli všetky prítomné masky, 
pochutnali si všetci spoločne na krásnej a hlavne 
chutnej torte, ktorú deťom upiekla šikovná pani ku-
chárka. Okrem torty sme deti odmenili aj medailou,  
čokoládou, ktorú si spolu so spomienkami z karne-
valu odniesli domov.

V roku 2009 založilo niekoľko nadšen-
cov v Českej republike združenie Prales deťom 
a v Indonézii na ostrove Sumatra projekt Green 
live. Pre deti, ktoré sa chcú veľa nového o záchrane 
prírody dozvedieť sa tento projekt volá „Najbohatšie 
ekosystémy sveta.“

Partnerskou školou projektu je aj naša krajnian-
ska škola. Už v štyroch prednáškach sa deti veľa 

komodského, orangutanov, morských živočíchov, 
korytnačiek...

Súčasťou prednášok sú aj súťaže pre najpozor-
nejších žiakov. Všetci účastníci dostávajú nálepky, 
na ktorých sú ochraňované zvieratá. V týchto bede-
sách sa dospelí spolu s deťmi zamýšľajú nad dôsled-
kami drancovania pralesov, ťažbou dreva či lovom 
chránených zvierat. Neposledným dôvodom vzniku 
projektu je aj láska ku všetkému krásnemu, čo táto 
planéta stvorila.

Úlohou nás dospelých je naučiť deti ochraňovať 
prírodu a zachovať ju pre ďalšie generácie.

D. Marková

dozvedeli o živote varana 
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KARNEVAL V ŠKOLE

Skončilo sa fašiangové obdobie. Ukončili sme 
ho tradične, karnevalom. Dňa 13. februára 2014 
telocvičňa hýrila maskami, všade sa ozývala hudba 
a detský smiech. Na karnevale sa predviedlo 46 ma-
siek. Každoročne počet masiek klesá a hlavne starší 
žiaci nejavia záujem o tento druh zábavy. Naopak, 
mladší žiaci sa vždy veľmi tešia a pripravia si nád-
herné masky. Niektoré deti si ich zhotovovali spolu 
s rodičmi doma, iné ich mali požičané z požičovne. 
Odborná porota mala ťažkú úlohu pri rozhodova-
ní, ktorá maska bola najnápaditejšia a najkrajšia. 

Ocenených bolo dvadsať masiek, ostatné boli 
odmenené malou vecnou cenou. Medzi najkrajšie 
a ocenené masky patrili tie, ktoré si zhotovovali deti 
doma. Všetkých zaujala dvojica Nastenka a Marfuša 
zo známej rozprávky Mrázik, malý kominár, kravič-
ka, požiarnik, anjel, dvojica cigán a cigánka a ne-
zabudnuteľný človek z praveku. O krásnu výzdobu 
telocvične a všetky súťaživé hry počas karnevalu 
sa postarali naše pani učiteľky zo školskej družiny. 
Karneval plný hier a zábavy zanechal hlavne u ma-
lých detí pekné zážitky.

Ľubica Karliková

EXKURZIA DO MOLITEXU
Po jarných prázdninách 27. 2. sa deti z MŠ zú-

častnili exkurzie do firmy Molitex v Krajnom, ktorá 
vyrába textilné a kožené sedacie súpravy. 

V sídle firmy deti privítala pani Martina 
Konečná, ktorá deti spolu s odborným výkladom 
previedla všetkými výrobnými halami. 

Deti tak spoznali rozličné druhy materiálu, ktoré 
sa používajú pri výrobe sedacích súprav, spoznali 
a pozorovali prácu strihačiek, krajčírok, čalúničiek 
a videli skladanie jednotlivých častí sedacej súprav 
do jedného celku. Hotové výrobky si deti prezreli 
vo firemnej predajni, ktorá sídli mimo firmy Molitex 
v strede obce.

Touto cestou ďakujeme majiteľom a zamestnan-
com firmy Molitex Krajné za to, že nám umožnili 
oboznámiť sa s výrobou sedacích súprav a s milým 
a ochotným prístupom. 

Taktiež sa chceme poďakovať p. Ing. Milanovi 
Gajarovi, ktorý nám pri odchode z firmy nečakane 
ponúkol možnosť pozrieť si zblízka kravičky, ovečky 
s jahniatkami a koníkmi, ktoré si deti mohli dokon-
ca pohladkať.
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STRETNUTIE ŽIAKOV S PARALYMPIONIKOM
Predstavte si, že máte 25 rokov, 

skončili ste vysokú školu: Fakultu 
telesnej výchovy a športu. Máte dva 
týždne po promóciách. Od detstva je 
šport Vaším životom. Odkedy ste vedeli 
stáť na nohách, hráte futbal. A práve 
ste dostali ponuku zo zahraničia. Úžasná predstava, 
skvelá budúcnosť. No, stačí pár sekúnd a Váš život 
sa otočí naruby. Keď znova otvoríte oči, zistíte, že 
ste v neznámom prostredí, podľa prístrojov okolo 
Vás, pravdepodobne v nemocnici. Skúsite sa oto-
čiť, nedokážete, skúsite pohnúť nohami, nejde to. 
Jednou rukou, nič. Druhou. Konečne. Tú s námahou 
zdvihnete. Ničomu nechápete, nerozumiete, neviete 
sa zorientovať. Potom príde lekár a povie Vám, čo 
sa stalo. Odíde. A Vám sa v hlave točia myšlienky. 
Nedokážete ich zastaviť. „Autonehoda... našli ma 40 
metrov od auta... 3 týždne v kóme... nedokážem sa 
pohnúť... iba jednou rukou... čo sa stalo? ...prečo 
sa to stalo? ...prečo práve mne? ...už sa to nikdy 
nezmení? ...budem sa môcť pohnúť? ...chodiť?“ Ako 
ubieha čas, myšlienky sa upokoja, prognóza sa zlep-
ší. A Vy stojíte pred rozhodnutím. Po zbytok života 
sa ľutovať a donekonečna si klásť otázku „Prečo?“. 
Alebo sa postaviť tvárou v tvár k životu, ktorý Vás 
čaká a snažiť sa vyťažiť z neho čo najviac.

Pán Tomáš Masaryk si vybral druhú možnosť. 
A zvolil si správne. Vďaka jeho rozhodnutiu mali 

žiaci druhého stupňa možnosť spoznať 
úžasného mladého človeka. Keď prišiel 
do triedy, v ktorej sa konala beseda, 
pán na vozíku, myslím, že ani jedného 
z nás nenapadlo, aký je to jedinečný 
človek. Svoj životný príbeh rozprával 

s istou dávkou humoru, ktorá len odzrkadľovala 
jeho pozitívny postoj k životu. Svojmu vozíku hovorí 
„môj najlepší kamarát.“ V triede dokázal navo-
diť uvoľnenú, veselú atmosféru. Žiaci sa ho mohli 
spýtať čokoľvek, na všetko bol ochotný odpovedať. 
Dozvedeli sa, čo je paralympiáda, v akých športoch 
sa súťaží, či už na letnej alebo zimnej paralympiáde. 
Videli fotky a videá rôznych športovcov, športov 
a tým získali presnejšiu predstavu o danom športe. 
Nie každý vie, ako vyzerá hokej na sánkach, cur-
ling, alebo boccia. 

Pán Masaryk mal autonehodu, ktorá ho pri-
pútala na invalidný vozík pred dvanástimi rokmi. 
Rehabilitáciami získal postupne hybnosť hornej 
časti tela. Tenisu sa venuje osem rokov. Našu kra-
jinu reprezentoval aj na paralympiáde. Má manžel-
ku a dve deti. V jeho prítomnosti mal človek pocit, 
že nech sa v živote stane čokoľvek, dá sa s tým 
naučiť žiť. A nielen žiť, ale svoj život prežiť najlep-
šie ako viete.

Michaela Knapová

MLÁDEŽNÍCKE SLUŽBY BOŽIE V KRAJNOM 2013
December býva tradične mesiacom bohatej 

spoločenskej aktivity organizácií a skupín v našej 
obci. Obohatili ju aj mládežnícke služby Božie 21. 
decembra 2013 v kostole ECAV v Krajnom. Širokú 
účasť mladých kresťanov aj z okolitých cirkevných 
zborov pomohol zabezpečiť Klub iSKejp412, aby 
sa mohli mladí kresťania spoločne stretnúť, radovať 
a upevňovať vo svojej viere. V sobotný podvečer 
pochmúrne, hmlisté počasie vonku, vyvolávalo 
v človeku melancholickú náladu. Ale každý, kto 
vkročil do priestorov zborovej siene fary, hneď 
zabudol na to, čo pred chvíľou prežíval vonku. Na 
privítanie domáci hostitelia každého návštevníka 
ponúkli horúcim punčom na zohriatie. Tu na fare 
hlavným programom boli vianočne trhy výrobkov 
klientov z Drahuškova a detí z Myjavského seniorá-
tu. Celý výťažok z predaja výrobkov bol venovaný 
deťom do Drahuškova. Pred piatou hodinou sa 

všetci odobrali do chrámu ECAV, na mládežníc-
ke služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej. 
Dozorca cirkevného zboru Vladimír Malý privítal 
a pozdravil v chráme všetkých účastníkov služieb 
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Božích, ktoré celebroval hosťujúci senior Miroslav 
Hvožďara. Ďalším hosťujúcim farárom, ktorý slú-
žil pri sviatosti bol farár z Brezovej Ján Lichanec. 
Liturgiu vyplnila svojimi nábožnými piesňami hu-
dobná skupina ELEOS. Po skončení služieb Božích 
väčšina účastníkov vrátila sa späť na faru, kde ich 
čakalo pohostenie, mohli sa porozprávať, vyme-
niť svoje dojmy, pripraviť sa na blížiaci Štedrý deň 
a vianočné sviatky. Viac informácií nájdete na strán-
ke obce, www.krajne.sk.

Ivan Gálik

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KRAJNÉ

TOM IDE DO DÔCHODKU

V sobotu 21. 12. 2013 konala sa výročná člen-
ská schôdza DHZ Krajné, za prítomnosti starostu 
obce Ing. Vladislava Šustera a delegáta OV DPO 
Myjava Jaroslava Stančíka. Schôdzu viedol pred-
seda zboru Bc. Pavol Macúch podľa rokovacieho 
poriadku. Podal obšírnu správu o činnosti zboru za 
uplynulý rok. Nasledovala správa o hospodárení 
a správa revíznej komisie, pred diskusiou bol pred-
ložený plán hlavných úloh pre rok 2014. V diskusii 
preventivár obce Vladislav Michalec ocenil kladný 
prístup k preventívnym prehliadkam a to, ako 
v obci, tak i v osadách a miestnych častiach obce. 
Poukázal aj na ochotu určených vyškolených skupín 
vykonať prevenciu v obci Podkylava. Starosta obce 
poďakoval DHZ za jeho aktívnu činnosť v prospech 
obce za rok 2013 s presvedčením o ďalšej spolu-
práci a vyslovil svoj názor k pripravovanému zákonu 
o DHZ. Tajomník zboru zhodnotil aktivitu v pracov-
nej činnosti a vyzval k dôstojnej oslave 120. výročia 

založenia zboru v obci. Delegát OV DPO Myjava 
pozdravil rokovanie schôdze a vyzdvihol prácu 
s mládežou. Predseda zboru informoval o stretnutí 
s ministrom vnútra JUDr. Robertom Kaliňákom, 
o udelení pamätnej medaile III. stupňa MV a tak-
tiež o družobnej spolupráci s SDH Brno-Chrlice. 
Spomenul aj odmenenie mladých hasičov drobnými 
darčekmi a informoval o zakúpení pracovných PS II 
pre mladých hasičov. V diskusii sa hovorilo hlavne 
o memoriáli Jána Dlhého a oslave výročia založenia 
zboru. Po diskusii predniesol predseda návrhovej 
komisie Pavol Moravec návrh uznesenia z výroč-
nej členskej schôdze, ktoré bolo bez pripomienok 
jednohlasne odsúhlasené. Po tomto akte predseda 
zboru rokovanie VČS ukončil a pozval prítomných 
na malé občerstvenie. Viac informácií nájdete na 
stránke obce, www.krajne.sk a dhzkrajne.sk.

Karel Nedbálek, tajomník DHZ Krajné

Rozmýšľate, aký Tom? Možno ho nepoznáte 
osobne, ale z rozprávania určite. Pastor Tom z USA 
zo zboru Gloria Dei!, ktorý v roku 1981 dostal úlo-
hu založiť v Arnolde (štát Maryland) Lutheránsky cir-
kevný zbor na „holej lúke“. Bola to veľmi náročná 
úloha, ktorú mohol splniť len veriaci a Pánu Bohu 
odovzdaný človek. Presne takým bol a stále je Tom 
Williamsen. Na začiatku jeho cesty v tejto oblasti 
musel zaklopať na viac ako 5 000 dverí miestnych 
domácností. Vďaka jeho obetavosti a otvorenosti 
je na svete dobre fungujúci cirkevný zbor s počtom 
viac ako 1000 členov. Ako sme sa dozvedeli, aj 
ich zbor má problémy, aj finančné, a napriek tomu 
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pomáha ďalším trom sesterským cirkevným zbo-
rom, vrátane nášho – Krajňanského. Ešte 8 rokov 
budú splácať úver na kostol a musia opraviť dom 
pre nového pastora. Nie je to tak, ako si mnohí na-
ši ľudia myslia a hovoria: „Keď majú z čoho dávať, 
nech dajú.“ (Aj u nás mnohí ľudia majú z čoho dať, 
ale ich srdcia sú natoľko zatvrdnuté a oči zaslepené, 
že nevidia a necítia nešťastie iných.) Oni nedávajú 
preto, že majú, ale preto, že chcú dávať a pomáhať. 
Práve týmto plnia slová Písma svätého: „Jedni 
druhých bremená znášajte, a tak naplníte 
zákon Kristov.“ G 6,2

Tom, ako pastier tohto spoločenstva, vždy viac 
videl potreby iných ako svoje a učil to aj ľudí okolo 
seba. Práve tento vzácny človek, ktorý počas svojej 
služby dokazoval svojmu okoliu ako má vyzerať 
odovzdávanie Božej lásky ďalej, bol dôvodom našej 
cesty do spomínaného cirkevného zboru v USA, 
kde sa v nedeľu 9. februára 2014 konala rozlúčková 
slávnosť pred jeho odchodom do dôchodku. Zišlo 
sa tam 450 ľudí, preto si pre túto príležitosť prena-
jali sálu neďalekého cirkevného zboru. Bol to večer 
plný spomienok, ktoré boli zabalené do humoru 
až satiry a hlavnou postavou bol PT (pastor Tom). 
Keďže bol prvým a zatiaľ jediným hlavným pasto-
rom ich zboru, vycítili sme u jeho  blízkych spolu-
pracovníkov obavy, akého nového pastora dostanú 
– si vyberú. Tom o našej návšteve ani netušil, malo 
to byť pre neho prekvapenie. Do Washingtonu 
sme prileteli 6. februára (štvrtok) večer a v sobotu 
sa v dome Kinkelovcov, kde sme aj bývali, konalo 
stretnutie ľudí, ktorí boli alebo sa tento rok chystajú 
na Slovensko. Na toto stretnutie bol pozvaný aj 
Tom s rodinou. Ako sme to na vlastné oči videli, 
boli sme pre neho skutočným prekvapením, ktoré 
dojalo nielen jeho. Zaslzených očí tam v tej chvíli 
bolo viac. V nedeľu sme boli na ranných aj predpo-
ludňajších službách Božích. Kázeň Slova Božieho 

bola na text z evanjelia podľa Matúša 5;14 – 16: 
„Vy ste svetlom sveta. Mesto, ležiace hore na 
vrchu, nemôže sa ukryť. Ani nezapaľujú sviece 
nato, aby ju postavili pod nádobu, ale na sviet-
nik, a svieti všetkým, ktorí sú v dome. Nech tak 
svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše 
dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý 
je v nebesiach.“ Bola veľmi osobná a dojemná. 
Pastor Tom konkrétne spomínal, kedy kto z nich 
bol „svetlom sveta“ vďaka svojim skutkom. Slávnosť 
sa konala popoludní už v spomínanom prenajatom 
kostole.

Za seba môžem povedať, že som opäť preži-
la, ako sa prejavuje Kristova láska v praxi. Všetci 
– John a Patrícia Remiášovci, Ted a Marilyn 
Kinkelovci, Ron a Donna Barontiovci, Jonathan 
a Marna Rossovci i ostatní nemenovaní bratia a ses-
try zo zboru Gloria Dei!, sa o nás starali s láskou 
a s pokorou. Keď sme ďakovali, povedali, že oni 
sú nám vďační, že sme prišli a chcú vrátiť to, ako 
sme sa vždy postarali o nich u nás na Slovensku. 
Cítili sme u nich lásku, priateľstvo a pokoru. Tešili 
sme sa, že sme sa navzájom mohli spoznať a že 
máme možnosť sa vzájomne obohacovať. U nich 
je zvykom vyčleniť niektoré nedeľné SB pre zbory , 
ktorým sa snažia pomáhať nielen finančne, ale naj-
mä sa modlia a prosia nášho Pána o požehnanie. 
Aj my môžeme urobiť niečo pre nich. A nič nás to 
nebude stáť. Môžeme sa pravidelne modliť za nich, 
ďakovať Pánovi, že nám mohli pomôcť a prosiť za 
nich, aby sa od nich nevzdialilo Jeho požehnanie, 
nech im dá múdrosť pri výbere nového pastora, tr-
pezlivosť a pevnú vieru, aby vytrvali na tej ceste do 
večného domova, kde nás – Božie deti, nebudú deliť 
ani hranice, ani moria a nebude tam ani rečová 
bariéra.

Mgr. Zlatica Novomestská

NÁVŠTEVA KOMUNITNÉHO CENTRA DRAHUŠKOVO
Ani neviem ako som sa dostal do zoznamu 

agentúry Divyd Media, ale dostal som od agentúry 
ponuku, navštíviť Drahuškovo v skupine novinárov 
a spravodajcov z televízie. S hrôzou som zistil, že od 
roku 2010 nebola na našej stránke priama informá-
cia, len odkaz na Drahuškovo, rád som privítal túto 
ponuku. Myslím si, že väčšina občanov obce Krajné 
vie o tomto projekte, pretože v Krajnianských novi-
nách v prvom čísle roku 2012 bol rozsiahly článok 
o Drahuškove. Ideou tohto stretnutia bolo prostred-
níctvom médií ukázať svet ľudí, ktorí ho vnímajú 



18

trochu inak, ako väčšina z nás. Ukázať svet autistov, 
ktorí vďaka obetavosti niekoľko desiatok ľudí a pod-
pore ďalších desiatok, umožňujú im žiť v ľudsky dôs-
tojnom živote. Žiaľ je to na Slovensku jediné cen-
trum takéhoto typu a potreba takýchto projektov je 
mnohonásobne vyššia. Podľa správ zdravotníckych 
organizácií má autizmus rastúci trend. 

Dopoludnia 19. februára 2014 stretli sme sa 
v spoločenskej miestnosti komunitného centra, 
bývalej triedy v budove školy na Žadovici. Privítal nás 
MUDr. Jozef Šóth, CSc., stručne informoval o po-
slaní centra. Predstavil Ing. Imricha Béreša, predse-
du predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, ktorý 
ocenil prácu všetkých zamestnancov centra a v mene 
PSS a.s odovzdal sponzorský dar 6 laptopov (pre-
nosný počítač, notebook). Predstavil významného 
sponzora Ing. Ivana Šestáka, ktorý mal významný 
podiel pri budovaní Drahuškova, súčasne aj tejto 
časti našej obce. Informácie potrebné na prehliadku 
centra nám poskytla terapeutka Mgr. Jana Fábryová. 

Po krátkom interview s hostiteľmi, po zoznámení 
sa s asistentami klientov, ktorí sú odchovanci z det-
ských domovov, nasledovala prehliadka interiéru 
a exteriéru centra. V prvej budove, kde sme sa stretli, 
sú priestory, dielne pre pracovnú činnosť a hos-
podársky chod centra. Pozreli sme si priestory vo 
vedľajšej, novej budove, kde sú ubytovaní asistenti 
spolu s klientami, 10 asistentov, 10 klientov, ktorých 
oslovujú kamaráti. Potom nasledovala prehliadka 
hospodárstva, hneď vedľa areálu centra. Tu klienti za 
pomoci asistentov, tak ako v dielňach, získavajú ďal-
šie zručnosti a návyky pri opatrovaní hospodárskych 
zvierat. Po prehliadke sme sa opäť stretli v spoločen-
skej miestnosti, kde hostitelia pripravili pre všetkých 
malé občerstvenie vo svojej kuchyni. Po záverečnom 
obojstrannom poďakovaní, hostí aj hostiteľov, sme 
zotrvali ešte v neformálnej debate. Viac informácií 
môžete nájsť na stránke obce, kde sú odkazy aj na 
ďalšie médiá.

Ivan Gálik

KRAJŇANCI NA BALKÁNSKOM FRONTE – 
1. SVETOVÁ VOJNA

Rozprávanie dedka Štefana Tomku, ktorý býval 
Podbočinami (terajšia obecná čistička odpadových 
vôd) bolo veľmi zaujímavé. Dedko mal veľmi dobrú 
pamäť, rozprával mi príbehy z 1. svetovej vojny. 
Bol na balkánskom fronte a popisoval prechod 
vojakov cez Albánske a Černohorské skalnaté hory. 
Tak ako je známe z východného frontu, tak i na juž-
ných frontoch balkánskeho i talianského frontu čes-
kí a slovenskí vojaci nechceli bojovať za Rakúsko-
Uhorsko a dobrovoľne sa vzdávali do zajatia. 

V októbri 1915 mohutná ofenzíva Rakúsko-
Uhorska na srbskom fronte dobila Belehrad. 

V tom čase bol v Srbsku i M. R. Štefánik, ktorý 
sa pokúšal zo zajatých Slovákov a Čechov sfor-
movať vojenské oddiely proti habsburskej mo-
narchii. Rakúsko-Uhorské vojská odrezali Srbom 
a naším novosformovaným slovenským a českým 
jednotkám ústupovú cestu na juh. Velitelia dali 
rozkaz armáde prejsť cez Albánsko a Čiernu Horu 
a dostať sa k Jadranskému moru. Prechod cez 
skalnaté hory bol pre našich vojakov veľké utrpe-
nie. Cesty cez skaly neboli takmer žiadne. Delá, 
povozy a ďalšiu vojenskú techniku museli rozo-
brať a prenášať cez hory po častiach. Vojaci boli 
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STOLNOTENISOVÝ ODDIEL TJ KRAJNÉ 
HRÁ OBLASTNÚ LIGU

vysílení, nedostatočne oblečení. Spali pod šírim 
nebom v blate a v snehu. Veľakrát chýbala i strava. 
Utrpenie sa stupňovalo. Dedko Tomka spomínal 
na spolubojovníkov z Krajného a z kopaníc, ktorí 
boli s ním na južnom fronte. Pamätal si priezviská 
i krstné mená i ktorí kde padli. Teraz ľutujem, že 
som si neurobil z jeho rozprávania magnetofóno-
vý záznam. Spomínal ako niektorí vojaci, ktorí si 
nevedeli dobre omotať onuce na nohy, mali také 
odtlaky, že niektorým trčali kosti z nôh. Spolu 
s našími vojakmi ustupovali aj prúdy srbských ute-
čencov a srbskí vojaci taktiež ustupovali s rakúsky-
mi a bulharskými zajatcami. Cestu často lemovali 
mŕtvoly ľudí a zdochliny koní. Každému slovenské-
mu a českému vojakovi v prípade zajatia Rakúsko-
Uhorskou armádou hrozila poprava. 

Ako je známe M. R. Štefánik tam plnil aj povin-
nosť prieskumného letca, prišiel o svoj stroj a spolu 
s francúzskym mechanikom ustupovali s ľahkým 
vozíkom. Štefánik mal chabé zdravie, praskol mu 

žalúdočný vred a vo veľkých bolestiach ho jedným 
zo štyroch zostávajúcich lietadiel previezli na operá-
ciu do Ríma. Odtiaľ odišiel do Paríža, kde pokračo-
val v úsilí o vytvorenie československého štátu.

Pochodujúcim českým a slovenským vojakom, 
medzi ktorými boli aj Krajňanci, sa podarilo dostať 
k Jadranskému moru a odtiaľ ich spojenecké lode 
z prístavu Skadar a Drač previezli do Francúzska. 

Na jar v roku 1916 vytlačila obnovená srbská ar-
máda Rakušanov a Bulharov zo svojho územia. Po 
boku srbských vojakov už bojovali francúzski, britskí 
a ruskí spojenci. 

Je zaujímavé spomenúť, že v tom čase medzi 
ustupujúcimi utečencami bol aj kapitán černohor-
skej armády Rudolf Gajda, narodený v neďalekom 
Kyjove na Morave a budúci slávny generál česko-
slovenských légií v Rusku. Tento veľmi talentovaný 
veliteľ a dobrodruh za niekoľko mesiacov ovládol 
polovicu Sibíru a prakticky celú sibírsku magistrá-
lu. Gajda bol postrachom bolševických jednotiek 
a vojaci ho nazývali sibírsky ataman. Ako 26 ročný 
sa stal generálom – majorom. V jeho vlakových 
ešalonoch bol i ruský cársky zlatý poklad, s ktorým 
ustupoval generál Kolčak, ktorý zosadil cára.

Koncom roku 1918 prichádza na Sibír 
M. R. Štefánik už vo funkcii československého 
ministra vojny, kde spolu organizujú presun našich 
légií po sibírskej magistrále do Vladivostoku. Odtiaľ 
sa mali loďami presunúť do Francúzska.

Zaujímavý ďalší príbeh by bol napr. popísať prí-
behy dedka Kolníka, ktorý išiel zo sibírskeho zajatia 
domov peši. Cesta mu trvala jeden a pol roka.

Ing. Milan Marek

Hoci počasie od jesene je také, že všetky športy 
a športové súťaže mohli pokračovať vonku, je len 
predsa istejšie využívať halové športy. Telocvičňu 
ZŠ s MŠ v Krajnom pravidelne využívajú priaznivci 
veľkej lopty (Fit lopty), futbalovej lopty, aj malej 
celuloidovej loptičky. Stolnotenisový 
oddiel TJ Krajné už štvrtý rok hrá 
oblastnú 6. ligu, organizovanú 
Oblastným stolnotenisovým 
zväzom v Trenčíne, kde hrá 
11 oddielov. V tomto ročníku 
začala súťaž 3.10.2013, z 22 
súťažných kôl prebehlo už 16 

a posledným 22. kolom, 23. 3. 2014 sa súťaž 
končí. Naši hráči sa od začiatku držali na 7. mieste 
tabuľky, ale po prehre v 16. a 17. kole klesli na 8. 
miesto. Mimo organizovanej súťaže sa hrá stolný te-

nis tradične, dlhodobo pred Veľkou nocou. Tento 
rok to bude 16. ročník, pripravovaný 

na 17. apríl. Podobné stretnutia 
stolných tenistov organizujú aj 
športoví nadšenci v Matejovci 
každoročne pred Vianocami. 

Viac informácií nájdete na 
stránkach: www.krajne.sk 

a www.matejovec.eu.
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Jar sa blíži aj v našom futbalovom klube. V mi-
nulom kalendárnom roku úvod poznačilo počasie, 
ktoré posunulo začiatok súťažnej jari až o 3 týždne. 
Tým tímy prišli o letnú prestávku, ktorá netrva-
la ani 2 týždne. Navyše vo futbalovom ročníku 
2013/2014 sa v našej lige u mužov zvýšil počet 
účastníkov na 16. Odohrali sme tak s prestávkou 
jediného víkendu od apríla do polovice novembra 
až 35 súťažných, alebo prípravných zápasov v jed-
nom slede, čo je na pomery našej úrovne skutočne 
náročné, či už časovo, ale aj preto, že kádre týchto 
mužstiev nie sú dostatočne široké.

My sme to ale aj vďaka príchodu ďalších šikov-
ných hráčov z nášho dorastu zvládli a po jeseni sme 
obsadili 10 miesto zo spomínaných 16 mužstiev. 
Tímy dorastu a žiakov sa po celú jeseň pohybova-
li v strede tabuľky (momentálne 9. miesto zo 16 
tímov), čo je najmä u žiakov hrajúcich I. triedu pek-
né, aj keď v minulej sezóne sa umiestnili na skvelom 
3. mieste. Dorast by sme snáď chceli v ich súťaži 
vidieť na vyššej ako 6. priečke z 12 družstiev.

Logicky sme tak v novembri boli radi, keď prišiel 
viacmesačný oddych potrebný aj na doliečenie zra-
není a načerpanie nových psychických síl. Odohrali 
sme od decembra halovú ligu v Starej Turej s ko-
nečným 7. miestom z 12 tímov. Zlepšenie najmä 
v posledných zápasoch v útočnej fáze, kombinácii 
a počte strelených gólov ukázalo opodstatnenosť 
prihlásenia sa do tejto súťaže. Dorast zase odohral 
halový turnaj vo Svinnej, kde v silnej konkurencii 
obsadil 5. miesto z 8 tímov. Žiaci sa pripravujú pre-
dovšetkým v telocvični našej školy alebo na umelej 
tráve pri nej.

Zimnú prípravu sme tak začali neskôr, až na 
konci januára. Čaká nás teraz viacero prípravných 
zápasov (prvý už je za nami, víťazstvo 3:0 nad 
Podbrančom na umelej tráve v Brezovej, góly strelili 
Filip Tížik, Andrej Lacho a Ľuboš Kohúcik) a ak 
počasie dovolí, 23. marca vycestujeme do Považian 
na prvý zápas jarnej časti II. triedy JUH. V túto 
nedeľu zahája odvetnú časť aj žiaci, ktorí privítajú 
Selec a dorast tiež doma proti Považanom.

Dôležité udalosti sa udiali najmä v organi-
začných a funkcionárskych štruktúrach nášho 
klubu. V 80. ročníku jeho pôsobenia sa po 17 
rokoch vo funkcii predsedu svojho postu vzdal 
Ing. Ivan Janeka. Vyjadril presvedčenie, že je 
vhodný čas na zmenu a výmenu generácií 
aj vo vedení. V klube sa za jeho riadenia 
udiali významné udalosti. Vybudovali sa 
nové kabíny aj krásna tribúna, udržali sme 

FUTBAL PRED JAROU 2014
fungovanie 3 tímov a najmä preto v dobe, kedy na 
vidieku ľudí skôr ubúda má v Krajnom stále kto hrať 
futbal. Za jeho činnosť mu patrí veľké poďakovanie, 
tak ako vďaka prináleží tiež končiacemu pánovi 
Milanovi Kostelnému, dlhoročnému tajomníkovi 
a pani Anne Kostelnej, pokladníčke a účtovníčke 
nášho klubu, ktorí sa však starali aj o iné podstat-
né činnosti potrebné pre chod TJ Slovan-Rovnosť 
Krajné.

Na schôdzi výboru a prizvaných hostí dňa 
11.1.2014 bolo zvolené nové vedenie aj nový 
výbor klubu. Voľby dopadli nasledovne: predse-
da: Štefan Škodáček ml., podpredsedovia: Štefan 
Mramúch, Libor Javro, ISSF manažér (v minulosti 
názov funkcie tajomník): Samuel Vavák ml., poklad-
ník: Stanislav Pavlech ml. Schôdza rozhodla, že užší 
pracovný výbor doplnia vedúci družstiev a tréneri 
našich tímov. Vedúci mužov: Vladimír Kostelný, 
tréner mužov: Mgr. Andrej Škodáček, vedúci doras-
tu: Rastislav Nedbálek, nový tréner dorastu: Pavol 
Konečný, vedúci žiakov: Branislav Melicher, tréner 
žiakov: Marek Puškár. Taktiež bola zvolená revízna 
komisia v zložení: Jozef Pardavý, Miloš Ďuriš st., 
Anna Kostelná.

Veríme, že zmeny prinesú kladné veci do klubu, 
ktorého práca sa v poslednej dobe zlepšovala, že 
udržíme spoluprácu s družobnou obcou Chrlice, 
že budeme ďalej skrášľovať náš Obecný športový 
areál a organizovať v ňom akcie, na ktoré tu máme 
priestor.

Preto pozývame všetkých priateľov športu na 
návštevu našich zápasov jarnej futbalovej časti súťa-
že a podujatia, ktoré budú priebežne oznamované 
aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

Andrej Škodáček
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FOND MIKROPROJEKTŮ
MĚSTSKÁ ČÁST BRNA-CHRLICE A OBEC KRAJNÉ
Vás při příležitosti realizace mikroprojektu 

přeshraniční spolupráce Červený kohout nikdy 
nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen 
(CZ/FMP.10/0261)

zvou na

Memoriál Leopolda Šroma, 
který se bude konat ve dnech 

3. – 4. května 2014 v Brně-Chrlicích

Předběžný program:
3. 5. 2014 – Hasičská soutěž – Memoriál Lepolda 

Šroma. Soutěžit se bude v kategoriích: mladší 
žáci, starší žáci, dorost, dospělí (kategorie mužů)

4. 5. 2014 – Demonstrace hasičské techniky za 
účelem výměny zkušeností a vědomostí.

 Návštěva profesionálního hasičského sbo-
ru v Brně. Muzeum hasičské techniky 
v Oslavanech

Program 2. dne je určen pouze pro členy 
dobrovolného hasičského sboru.

Účast na soutěži je financována z rozpočtu 
mikroprojektu. 

Zájemci, přihlaste se nejpozději do 10. 4. 2014, 
p. Pavlovi Moravcovi na č. telefonu: 0917 309 833. 

Přihlášeným účastníkům budou podrobnější infor-
mace poskytnuty nejpozději týden před odjezdem.

Těšíme se na setkání s vámi.

FOND MIKROPROJEKTŮ
MĚSTSKÁ ČÁST BRNA-CHRLICE A OBEC KRAJNÉ
Vás při příležitosti realizace mikroprojektu 

přeshraniční spolupráce Červený kohout nikdy 
nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen 
(CZ/FMP.10/0261)

zvou na

exkurzi pro seniory do Centra sociální péče 
pro nevidomé v Brně-Chrlicích

dne 1. 4. 2014

Exkurze bude spojena s výletem po pamětihod-
nostech Brna.

Program exkurze:
6,30 do 9,00 hod. – Odchod z Krajného
9,00 do 11,00 hod. – Příchod do Brna – Chrlice:

1. seznámení s pomůckami pro slabozraké 
a nevidomé

2. návštěva bytečku ve tmě
3. muzikoterapie
4. keramická dílna, košíkářská dílna, dílna 

– tkaní koberečku, šití polštářků, výroba 
krabiček

11,30 do 12,30 hod. – Oběd
12,30 hod. – Odjezd do Vily Tugendhat v Brně
13,30 hod. – První vstup do Vily Tugendhat
15,30 hod. – Odjezd na Špilberk
16,00 – 17,00 hod. – Prohlídka Špilberku 
(Kasematy)

Účastníci, kteří nebudou mít zájem o prohlídku 
Kasemat, mohou využít procházky po hradbách, 
po nádvoří, navštívit bistro. Zdatní účastníci mo-
hou navštívit i rozhlednu, případné další výstavy 
a expozice.

Exkurze je financována z rozpočtu mikropro-
jektu. Zájemci o exkurzi, přihlaste se nejpozději do 
10. 3. 2014, p. Pavlovi Moravcovi na č. telefonu: 
0917 309 833.

Přihlášeným účastníkům budou podrobněj-
ší informace poskytnuty nejpozději týden před 
odjezdem.

Těšíme se na setkání s vámi.
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Príďte medzi nás zacvičiť si s nami na fitlopte. 
Cvičenie na lopte odbúrava stres, únavu, uvoľní stuhnuté 
svalstvo, spevňuje postavu...

Cvičíme každú stredu o 18:00 hod. v telocvični 
Základnej školy s materskou školou v Krajnom.

vstupné: 1,50 €             kontakt: 0908/144037

CENNÉ PAPIERE BEZ HODNOTY 
MÔŽETE PREVIESŤ NA FNM SR

CVIČENIE S FITLOPTOU

Ak máte v Centrálnom depozite cenných papierov 
(CDCP) vedený účet, prišla Vám faktúra za vedenie 
účtu a cenné papiere nemajú hodnotu, nedá sa s nimi 
obchodovať, máte možnosť ich bezplatného prevodu na 

Fond národného majetku iba do konca roka 2014. Viac 
informácií nájdete na stránke našej obce www.krajne.sk, 
na stránkach www.cdcp.sk, www.akciebezhodnoty.sk

Č

É

OZNAMY
• Oznamujeme občanom, že Krajinský most na ceste II/513 v Piešťanoch bude v jarných mesiacoch tohto roku uzav-

retý z dôvodu jeho čiastočnej opravy. Krajinský most v Piešťanoch je jediným cestným spojením Piešťan s obcami 
na ľavom brehu Váhu, ktorý bude v čase rekonštrukcie úplne uzatvorený pre dopravu. Z technologických dôvodov 
bude oprava mosta vykonaná za jeho úplnej uzávierky, s predpokladom realizácie cca 2 – 3 mesiace. Náhradná do-
prava bude možná obchádzkou cez Hlohovec alebo Lúku nad Váhom. Ministerstvo vzhľadom na špecifickú situáciu 
a dobu rekonštrukcie Krajinského mosta (cca 2 – 3 mesiace) súhlasí s dočasným vyňatim úseku diaľnice D1 medzi 
križovatkami Lúka a Horná Streda z povinnosti úhrady prostredníctvom diaľničnej nálepky.

• Žiadame občanov, ktorí plánujú v roku 2014 a v budúcnosti rodinné, spoločenské a kultúrne akcie organizovať 
v obecných budovách, t.j. v Požiarnej zbrojnici Matejovec, v Požiarnej zbrojnici v Krajnom, na Športovom obecnom 
areáli v Krajnom, v zasadačke Obecného úradu v Krajnom, aby túto skutočnosť nahlasovali vopred písomne žiadosťou 
o prenájom priestorov vo vlastníctve obce na Obecný úrad v Krajnom. Po uskutočnení akcie im bude vystavená fak-
túra na zaplatenie prenájmu obecných priestorov. I v prípade nenahlásenia uskutočnenej akcie Vám bude vystavená 
faktúra za prenájom podľa VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na území obce Krajné a ostatné energie – voda, plyn, elektrika, stočné vypočítané odhadom.

• Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2014 bude 30. mája 2014, to znamená, 
že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2014 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

OZNAMY

OZNAM

Prednostka Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom oznamuje, že s  účinnosťou od 1. marca 
2014 rozhodla o rozšírení činnosti pracoviska Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom odboru živ-
nostenského podnikania na ul. Moravská 1 v Myjave.

Výkon štátnej správy na úseku živnostenskej registrácie bude zabezpečený v dňoch

pondelok od 8,00 hod. – 15,00 hod. 
streda od 8,00 hod. – 17,00 hod. 
piatok od 8,00 hod. – 14,00 hod.

Zamestnanci odboru živnostenského podnikania budú na pracovisku zabezpečovať všetky činnosti 
vykonávané na úseku živnostenskej registrácie.

Rozhodnutie prednostky platí do doby zriadenia Kontaktného administratívneho miesta občanov 
(KAMO), ktorým Ministerstvo vnútra v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy 
v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 realizuje zámery a ciele Programu 
ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa).
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Zbor pre občianske záležitosti pripravil 18. mája 
prvé uvítanie detí v roku. V prvom slávnostnom 
obrade sme privítali nových občanov obce Patrika 
Piláta, Natáliu Ochodnickú a Matiasa Maleka. 
V druhom slávnostnom obrade to boli deti: Šimon 
Šutvaj a Adriana Šusterová. 

Prvý slávnostný obrad sobáša sa konal 26. ok-
tóbra pre novomanželov Lenku a Miroslava Mišinu.

Posledný obrad uvítania detí sa konal 23. no-
vembra. Rodičia Martina Malého a Filipa Zibolena 
sľúbili, že pri vedomí zodpovednosti za riadnu vý-
chovu urobia všetko, aby zo svojich detí vychovali 
vzorných občanov Slovenskej republiky. V druhom 
obrade zlatú svadbu, 50 rokov spoločného života, si 
v sobášnej sieni pripomenuli manželia Erika a Martin 
Ochodnícky. Pracovníci Obecného úradu v Krajnom, 

ako členovia ZPOZ, zúčastňujú sa každej rozlúčky so 
zosnulým, vyjadrením sústrasti rodine a odovzdaní 
kvetinového daru. Takýchto udalostí v roku 2013 
bolo 10. Pietna spomienka, „Pamiatky na zosnu-
lých“ má dlhú tradíciu, 1. novembra 2013 konal sa 
už 25. spomienkový obrad. Do pietneho progra-
mu členov ZPOZ sa pripojil spevácky zbor ECAV 
v Krajnom. Modlitbou a nábožným slovom prihovoril 
sa farár cirkevného zboru, Mgr Ivan Novomestský. 
V spomienkovom akte vystúpili Ing Vladislav Šuster, 
Bc. Miroslava Matejovičová, Andrea Batková 
a Miriam Bukovčanová. Účasť príbuzných na spo-
mienke oproti minulým rokom bola menšia, dotýkala 
sa rodín 18. občanov, ktorý zomreli od spomienko-
vého obradu v roku 2012.

Poslednýkrát sa v Pamätnej knihe k Pamiatke 
na zosnulých objavil text a kresba rukou akade-
mického maliara Štefana Pavelku. Poslednýkrát 
sa v Pamätnej knihe uvítaní objavil text a kresba 
jeho rukou, k obradu uvítania detí a slávnosti zlatej 
svadby 23. novembra. Neuplynul ani mesiac a 20. 
decembra naposledy sme sa lúčili s úžasným člove-
kom, ktorý dal veľa našej obci, zviditeľnil ju v svo-
jich dielach, prispieval do kultúrneho života obce 
a regiónu. Viac informácií nájdete na stránke obce, 
www.krajne.sk.

Ivan Gálik

AKTIVITY ZPOZ V ROKU 2013

VÍTAME NOVORODENIATKA
David Valo
Matej Tomašech

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Peter Horniaček – Hana Ochodnická

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ROZLÚČILI SME SA

Štefan Pavelka
Pavel Polák
Samuel Kravárik
Roman Medveď
Mária Saukuličová
Milan Papulák
Pavol Papulák
Milan Moravec
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VEĽVYSLANEC ČĽR NA SLOVENSKU 
PAN WEIFANG V STERED PR KRAJNÉ

ODOVZDANÉ PLAKETY 
ZA DAROVANIE KRVI

Veľvyslanec ČĽR na Slovensku Pan Weifang 
a podnikatelia čínskej spoločnosti Golden City Group 
pôsobiacej na Slovensku, navštívili 25.2.2014 
prevádzku v Stered PR Krajné, aby sa oboznámili 
s výrobou a využitím zvukovo a tepelne izolačným 
materiálom Stered. Prvé privítanie a predstavenie 
prítomných zástupcov a partnerov firmy pred budo-
vou, konateľom spoločnosti Ing. Jurajom Plesníkom, 
za účasti starostu obce Ing. Vladislava Šustera, ako 
štatutárneho zástupcu obce Krajné. Stretnutie pokra-
čovalo v zdvorilostnom privítaní veľvyslanca a hostí 
v zasadacej miestnosti firmy. Hostia s potešením 
prijali informáciu, že folklórny súbor Krajňanec 
prezentoval našu kultúru u nich, v Číne. Potom sa už 
venovali odbornej prezentácii firmy Stered PR Krajné. 

V mesiaci december 2013 sa 
na Myjave odovzdávali plakety za 
darovanie krvi za rok 2013. Plakety 

darcom odovzdávala pani vicepre-
zidentka SČK PhDr. Helena Kobzová. 

Medzi darcov krvi patrili i občania Krajného. Zlatú 

Realizáciu výrobkov postupne zavádzanú a využí-
vanú v praxi, prezentoval Ing. Plesník na expozícii, 
na nádvorí firmy. Potom nasledovala exkurzia vo 
výrobe, kde si účastníci pozreli celú fázu spracovania, 
recyklácie textilného odpadu na finálne výrobky. Pán 
veľvyslanec svoj záujem otázkami v čínskom jazyku 
dopĺňal bohatou gestikuláciou tak, že tlmočník mohol 
pohotovo reagovať, hoci išlo aj o odbornú termino-
lógiu. Po prehliadke expozície výrobkov v sklade, 
pán veľvyslanec poskytol interview zástupcom médií. 
Po skoro dvojhodinovej návšteve sa hostia rozlúčili 
s presvedčením, že našli inšpiráciu na pokračovanie 
ďalších stretnutí a spolupráce. Viac obrazovej infor-
mácie nájdete na stránke obce www.krajne.sk

Ivan Gálik

plaketu si prevzal p. Dušan Nedbálek, bronzo-
vé plakety si prevzali p. Karol Náhlik a p. Lenka 
Michalidesová. Na hematologicko-transfúziologickom 
oddelení Nemocnice s poliklinikou Myjava sa vyko-
nalo 38 odberov od 17 darcov z obce Krajné. Našim 
darcom touto cestou blahoželáme.


