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Dňa 15. novembra 2014 nás čakajú voľby do 
orgánov samosprávy obcí. I naši občania budú mať 
možnosť voliť starostu obce a poslancov do obecné-
ho zastupiteľstva.

Doteraz boli zverejnené nasledovné 
informácie:
• Obec Krajné podľa Harmonogramu organizač-

no-technického zabezpečenia volieb do orgánov 
samosprávy obcí v roku 2014 zverejnila počet 
trvalo prihlásených obyvateľov v obci Krajné ku 
dňu 21. augusta 2014. Počet trvalo prihlásených 
obyvateľov k tomuto dátumu bolo 1549.

• Obecné zastupiteľstvo v Krajnom podľa § 9 záko-
na SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
uznesením zo dňa 12. júna 2014 č. 3/2014 
časť A bod 6) a 7) určilo, že Obecné zastupiteľ-
stvo v Krajnom bude mať celkom 9 poslancov, 
ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode  
utvorenom pre celú obec.
Tieto informácie boli zverejnené na úradných 

tabuliach v obci Krajné a príslušných častiach obce 
a na stránke obce Krajné – www.krajne.sk.

Voľba starostu a poslancov bude priebehať 
v dvoch okrskoch v zasadačke obecného úradu 
v Krajnom a v Požiarnej zbrojnici Matejovec v čase 
od 7:00 hod. do 20:00 hod. Miestna volebná 
komisia bude výsledky z obidvoch okrskov sčitovať 
vo volebnej miestnosti v sobášnej sieni obce Krajné. 
Každý občan – volič dostane domov oznámenie 
o mieste a čase konania volieb.

Kandidáti na starostu obce a na poslancov 
obecného zastupiteľstva si mohli podávať kandidát-
ne listiny podľa § 16 a § 21 zák. č. 346/1990 Zb. 
o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších 
predpisov zapisovateľke miestnej volebnej komisie 
v Krajnom najneskôr do 21. septembra 2014 do 
24:00 hod.

Miestna volebná komisia, v ktorej zapisova-
teľka je menovaná Bc. Miroslava Matejovičová, 
preskúmala kandidátne listiny politických strán 
a nezávislých kandidátov podľa § 17 a § 22 zák. 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí 
v znení neskorších predpisov a pre voľby do orgá-
nov samosprávy obcí konané v roku 2014 zare-
gistrovala na prvom zasadnutí komisie uvedených 
kandidátov:

Kandidáti na starostu obce:
 1. Miroslav Knap, 51 r., finančný poradca, 

nezávislý kandidát
 2. Pavol Kravárik, 40 r., samostatne zárobkovo 

činná osoba, nezávislý kandidát
 3. Peter Kubis, Ing., 36 r., vedúci projektant, 

SMER – sociálna demokracia
 4. Drahomíra Michalidesová, 63 r., podnikateľka, 

Strana demokratického Slovenska
 5. Igor Mozolák, Ing., 48 r., mediátor, SIEŤ
 6. Vladislav Šuster, Ing., 53 r., štátny zamestna-

nec, Slovenská demokratická a  kresťanská únia 
– Demokratická strana

 7. Ján Vavák, Ing., 44 r., projektant, nezávislý 
kandidát

Kandidáti na poslancov obecného 
zastupiteľstva:

Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov

 1. Pavol Egreši, Ing., 37 r., konateľ spoločnosti, 
SDKÚ-DS

 2. Marián Halaš, Mgr., 42 r., konateľ spoločnosti, 
SDKÚ-DS

 3. Soňa Hutirová, 37 r., živnostníčka, SDS
 4. Peter Kavický, 28 r., technológ, SMER-SD
 5. Denisa Konečná, Mgr., 38 r., štátna zamest-

nankyňa, SDKÚ-DS
 6. Dušan Konečník, 28 r., robotník, SMER-SD
 7. Ján Konečník, JUDr., 41 r., štátny zamestna-

nec, nezávislý kandidát
 8. Peter Krecháč, 59 r., technik, nezávislý 

kandidát
 9. Hana Kubaláková, 36 r., konateľka spoločnosti, 

SDKÚ-DS
 10. Rastislav Kubiš, 35 r., mestský policajt, 

SMER-SD
 11. Ondrej Lančarič, Ing., 35 r., živnostník, 

SDKÚ-DS
 12. Pavol Macúch, Bc., 63 r., dôchodca, SMER-SD
 13. Rastislav Michalides, 40 r., stavbyvedúci, SDS
 14. Ján Mocko, 63 r., dôchodca, SMER-SD
 15. Zdenka Mocková, Mgr., 53 r., štátna zamest-

nankyňa, SMER-SD
 16. Dušan Mozolák, Ing., 42 r., manažér v staveb-

nej spoločnosti, SMER-SD
 17. Igor Mozolák, Ing., 48 r., mediátor, SIEŤ
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 18. Ľubica Poláková, 42 r., zdravotná sestra, 
SDKÚ-DS

 19. Marek Puškár, 35 r., majster výroby, SDKÚ-DS
 20. Ján Sedílek, 71 r., výsluhový letecký palubný 

technik, KSS
 21. Štefan Škodáček, 55 r., robotník, SDKÚ-DS
 22. Alena Štefková, Ing., 44 r., IT analytička – 

programátorka, nezávislá kandidátka
 23. Milena Zmeková, 45 r., obchodná asistentka, 

SDKÚ-DS

Poučenie pre voličov:
Občan pri vstupe do volebnej miestnosti sa pre-

ukáže preukazom totožnosti, obdrží volebné lístky – 
jeden s kandidátmi na starostu a druhý s kandidátmi 
na poslancov obecného zastupiteľstva. Občan na 
hlasovacom lístku pre voľbu starostu zakrúžkuje 
poradové číslo jedného kandidáta, ktorého 
volí. Na lístku pre voľbu poslancov zakrúžkuje 

poradové čísla maximálne 9 poslancov, kto-
rých volí. Inak upravené hlasovacie lístky sú neplat-
né, na lístkoch sa nič neprečiarkuje, nepripisuje ani 
inak neupravuje. Oba hlasovacie lístky sa vkladajú 
do obálky a túto do volebnéj schránky. Občan, 
ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť 
do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú 
volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej 
miestnosti. Okrsková volebná komisia vyšle svojich 
členov k voličovi s prenosnou volebnou schránkou.

Veríme, že voľby do orgánov samosprávy obcí 
konané dňa 15. novembra 2014 budú mať pokojný 
a plynulý priebeh. Výsledky volieb budú uvedené 
v budúcom čísle Krajnianskych novín ako i spôso-
bom v mieste obvyklým.

Bc. Miroslava Matejovičová

POĎAKOVANIE OBCE
Obec Krajné a obyvatelia obce Krajné ďaku-

jú Hasičskému a záchrannému zboru Myjava, 
Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad 
Bebravou a Dobrovoľnému hasičskému zboru 
Krajné, Poriadie, Rudník, Kostolné, Matejovec, 
Nová Ves nad Váhom, a Brezová pod Bradlom za 
nezištnú pomoc obyvateľom pri záchrane majetku 
počas povodne a odčerpávaní vody zo záhrad, 

dvorov a pivničných priestorov v obci Krajné dňa 
12. septembra 2014.

Taktiež ďakujeme firme VAKO Krajné s.r.o. za 
kontrolu kanalizačných prípojok, pánovi farárovi 
Mgr. Ivanovi Novomestskému a občanom obce 
Krajné, ktorí poskytli pomoc tým, ktorí boli po-
stihnutí povodňou. Vďaka patrí tiež firme Profistav 
– pani Michalidesovej a pánovi Rastislavovi 



4

Michalidesovi za poskytnutie techniky a osobnej 
účasti pri záchranných prácach. Za nezištnú pomoc 
ďakujeme aj rodine Ďurišovej, ktorá pomáhala pri 
odstraňovaní následkov povodne v budove obecné-
ho úradu.

Ale nielen menovaným, ale aj všetkým nemeno-
vaným ďakujeme za prejavenú ochotu a spolupatrič-
nosť s obyvateľmi postihnutými povodňou.

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
a zamestnanci OcÚ Krajné

POĎAKOVANIE

ROKOVANIE PREDSEDNÍCTVA ZMOS V KRAJNOM

Ďakujeme Dobrovoľnému hasičskému zboru 
v Krajnom, p. Jaroslavovi Batkovi a dobrovoľní-
kom z radov mladých ľudí – Kevinovi a Alexovi 
Kleinovcom, Michalovi Beňovi a Saške Gablechovej 
za ochotu a nezištnú pomoc pri odčerpávaní 

Predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska 
uskutočnilo 7. októbra 2014 svoje 34. zasadanie 
v obci Krajné. V obradnej miestnosti Obecného úradu 
v Krajnom privítal účastníkov rokovania starosta obce 
Ing. Vladislav Šuster. Krátko ich poinformoval o teri-
tóriu obce a podmienkach práce v súvislosti s rozsiah-
lym územím, pri zabezpečovaní servisu obyvateľstvu. 
Potom v dopoludňajších a krátko aj v popoludňajších 
hodinách pokračovalo rokovanie predsedníctva. Po 
skončení rokovania účastníci sa presunuli na prehliad-
ku výroby spoločnosti PR Krajné, s. r. o. – STERED. 
Vo vstupnej hale prevádzky ich privítal konateľ 

vody a čistení zaplaveného dvora a pivničných 
priestorov.

Rodina Turanová, 
Krajné 196

spoločnosti Ing. Juraj Plesník, oboznámil s výrobným 
zameraním firmy. Recykláciou syntetických textílií do 
rôznych foriem zvukovoizolačných a tepelnoizolač-
ných výrobkov odbúravajú skládky odpadov, poskytujú 
nové riešenia v stavebníctve, v doprave, v individuál-
nom aj verejnom sektore. Potom nasledovala pre-
hliadka exponátov na nádvorí a prehliadka výrobnej 
linky. Po záverečnej prehliadke finálnych výrobkov 
boli účastníci pozvaní na spoločný obed v jedálni 
firmy. Viac informácií nájdete na stránke obce.

Ivan Gálik
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UZNESENIE Č. 4/2014 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 18. 9. 2014

OSLAVY 80. VÝROČIA 
ORGANIZOVANÉHO FUTBALU V KRAJNOM

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

zápisnice
 3. zníženie ceny nájomného v objekte budovy 

obecných služieb na polovicu zo sumy 106,-€ 
podľa využívanej plochy od 1. 1. 2015 formou 
dodatku k platnej zmluve č. 2/2003.

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

zasadnutia, informácie Ing. Galiovského, 
p. Hudecovej, Mgr. Danky Markovej

 2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej 
závierky zostavenej k 31. 12. 2013

 3. informáciu o riešení žiadosti o prenájom časti 
budovy MŠ p. Jozefovi Kobánovi

 4. ponuku na nízkorozpočtovú čerpaciu stanicu

Pri príležitosti 80. výročia organizovaného futba-
lu v Krajnom naša TJ Slovan-Rovnosť zorganizovala 

 5. informáciu o riešení povodňovej situácie. Po 
zasadnutí protipovodňovej komisie Okresného 
úradu v Myjave budú občania informovaní 
o prijatých opatreniach

C) Odvoláva
 1. z funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru 

Krajné – Dobrovoľného hasičského zboru obce 
Krajné Bc. Pavla Macúcha

D) Menuje
 1. p. Rastislava Kubiša do funkcie veliteľa 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Krajné

E) Ruší
 1. uznesenie OZ č. 3/2012 časť A bod 7
 2. VZN o odpredaji obecných bytov
 3. Prevádzkový poriadok pohrebnej služby, uzne-

senie č. 6/2007 časť A bod 3 z 30. 8. 2007
 4. uznesenie č. 3/2014 časť A bod 17), ktorým 

bol schválený zámer predať časť pozemku p. č. 
12681 v k. ú. Krajné p. Anne Minárikovej, 
Bratislava

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

futbalový deň na sobotu 28. 6. 2014, spojený 
so slávnostným ceremoniálom a sprievodnými 
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akciami. Medzi pozvaných hostí patril starosta obce 
Ing. Vladislav Šuster, ktorý aj týmto potvrdil záujem 
a podporu futbalovému dianiu v obci, predseda 
ObFZ Trenčín Ivan Gróf, sekretár ObFZ Mgr. Ján 
Žitňan a zástupca priateľského futbalového klubu 
MFK Stará Turá Ján Puškár. Všetci hostia zabla-
hoželali nášmu klubu k výročiu. Hlavným bodom 
slávnostného ceremoniálu bolo ocenenie osobností 
krajňanského futbalu za ich činnosť a prínos pre 
miestny futbalový klub. Pamätné listiny odovzdali 
hostia spoločne s predsedom klubu Štefanom 
Škodáčkom rodinným príslušníkom týchto osob-
ností: Ján Ilavský – in memoriam, Ján Babulic – in 
memoriam, Pavel Tomka – in memoriam, Branko 
Matyáš – in memoriam. Pamätné listiny si prevzali: 
PaedDr. Štefan Bumbál, Ing. Štefan Kostelný, 
Ing. Ivan Janeka, Miroslav Paškala, Milan Kostelný 
a Anna Kostelná. Počas osláv každý tím v rámci 
klubu odohral priateľský zápas s nasledovnými 
výsledkami: Muži: Krajné – Melčice-Lieskové 4 : 3 
(2 : 0), góly: Andrej Lacho, Libor Javro, Filip Tížik, 

Andrej Ďuriš, atraktívny ofenzívny futbalový zápas 
s množstvom gólov bol krásnym vyvrcholením 
osláv. Dorast: Krajné – Stará Turá 2 : 5, góly: 
Branislav Melicher, Martin Melicher, oba tímy 
potvrdili svoju kvalitu, ale individuality na strane 
hostí rozhodli o víťazovi. Žiaci: Krajné – Stará Turá 
1 : 3 (0 : 1), gól: Filip Husár, viaceré naše mladé 
nádeje futbal na veľkom ihrisku ešte iba spoznávajú, 
úsmevy na tvárach divákov však vždy vyčarujú. 
K sprievodným akciám podujatia patrila súťaž 
v kopaní jedenástok, súťaž v kopaní na presnosť 
pre deti, vozenie sa na koníkoch. Tribúna sa počas 
hlavnej časti pekne zaplnila a všetci návštevníci 
sa príjemne cítili a zabávali počas tejto športovo-
-spoločenskej udalosti. Do budúcich rokov treba 
želať futbalistom úspešných pokračovateľov v poli, 
osobnosti v radoch funkcionárov, podporovateľov 
a samozrejme aj veľkej podpory od fanúšikov. Viac 
informácií uvidíte na stránke obce.

Mgr. Andrej Škodáček

STRELECKÉ PRETEKY V KRAJNOM
Dňa 5. 7. 2014 usporiadalo PZ Krajné-

Drieňovica už po deviaty raz tradične strelecké 
preteky. Viac ako 20 strelcov, ktorí súťažili 

v disciplíne „americký trap“ ukázalo, že streľba na 
asfaltové holuby je nielen o šťastí, ale hlavne o pres-
nosti a rozvážnosti každého strelca. Dobrú náladu 
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POĽOVNÍCKE POPOLUDNIE V BORINKE
Po verejných streleckých pretekoch 5. 7. 2014 

usporiadalo PZ Krajné-Drieňovica pre svojich čle-
nov a rodinných príslušníkov posedenie na sobotu 
16. 8. 2014 v areáli „Borinka“. Posedenie bolo 
spojené so streleckými pretekmi o putovný pohár 
starostu obce Krajné. Gulášmajstri uvarili doobeda 
srnčí guláš, aby popoludní pred streleckými súboj-
mi mohli sa všetci posilniť. Potom už nasledovali 
streľby v americkom trape. Niekoľko strelcov malo 
nastrieľané položky s vysokým počtom bodov, ale 
vo finálových streľbách sa stretli Milan Baran a Igor 

a atmosféru, ktorá sprevádzala strelecké preteky, 
nepokazilo ani premenlivé počasie v doobedňajších 
hodinách. Ako po iné roky boli pre súťažiacich 
pripravené zaujímavé ceny usporiadateľského 
poľovníckeho združenia. Občerstvenie pripravované 
v stánkoch lákalo nielen súťažiacich, ale aj širokú 
verejnosť, ktorá v tieni starých borovíc vychutnávala 
poľovnícke špeciality. Samotné strelecké preteky 
boli ukončené po 19.00 hod., kedy hlavný rozhod-
ca Ing. Pavol Karlik vyhlásil najúspešnejších strel-
cov. Prvú cenu získal David Jurkovič z Palárikova, 
ktorý sa našich pretekov zúčastnil po prvýkrát. 
Druhú cenu získal Jozef Mancír z Nitry, tretiu cenu 

Matúš Pista z Trebatíc, štvrtú cenu Juraj Bumbál 
z Čachtíc a piatu cenu Andrej Tóth z Galanty. 
Všetkým úspešným strelcom predseda PZ Milan 
Gajar odovzdal vecné dary a pozvania na účasť 
na spoločnej poľovačke s večerou. Po streleckom 
zápolení pokračoval program tanečnou zábavou, 
kde tentokrát do tanca hrala dychová kapela 
Bučkovanka. V priebehu zábavy bola vyžrebovaná 
bohatá tombola, kde sa z prvej ceny tešila obyvateľ-
ka z Vrbového, ktorá si domov odniesla motorovú 
pílu STIHL. Viac informácií uvidíte na stránke obce.

Ing. Rudolf Gajar
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Karlik. Nakoniec bol úspešnejší Milan Baran, ktorý 
si prevzal trofejný pohár od starostu obce. Počasie 
poľovníkom prialo, až po vyhodnotení mrholenie 

trochu pokazilo rozprúdenú zábavu. Viac uvidíte na 
stránke obce.

Ivan Gálik

120 ROKOV HASIČSTVA V KRAJNOM

Sobota 12. 7. 2014 sa v obci Krajné niesla v du-
chu histórie, nakoľko miestny dobrovoľný hasičský 
zbor oslávil 120. výročie svojho založenia. Pri tejto 
príležitosti usporiadal aj I. ročník memoriálu Jána 
Dlhého, dlhoročného, obetavého člena a funkci-
onára zboru. Pred začiatkom podujatia delegácia 
položila vence k hrobom Jána Dlhého a Jána 
Ďuriša. Celé podujatie bolo rozdelené na dve časti. 
Slávnostná časť začala podaním hlásenia predse-
dom zboru inšpektorom Bc. Pavlom Macúchom 
starostovi obce Ing. Vladislavovi Šustrovi. Za zvu-
kov slávnostného pochodu nastúpila čestná stráž 
s historickou zástavou. Potom starosta obce privítal 
pozvaných hostí: prednostu Okresného úradu 
Myjava Ing. Juraja Bakoša, starostku družobnej 
obce Brno-Chrlice Bc. Ivanu Teleckú, generálneho 
sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, čestné-
ho prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, 
predsedu OV DPO Nové Mesto nad Váhom 
Bc. Jozefa Smolinského, veliteľa OV DPO Myjava 
Dušana Michaličku, člena OV DPO Myjava Pavla 
Majtána, ako i všetky pozvané hasičské družstvá 
a v neposlednom rade aj všetkých účastníkov tejto 
spomienkovej slávnosti. Predseda zboru vo svojom 
úvodnom príhovore pripomenul založenie a históriu 
zboru. Na príhovor dostali priestor i hostia. Prvý 
sa ujal slova generálny sekretár Vendelín Horváth, 
ktorý poprial členom zboru ďalšie úspešné na-
predovanie vo svojej práci, odovzdal pozdrav od 
prezídia DPO SR a do rúk predsedu zboru odovzdal 
pozdravný list prezídia DPO SR. Nasledoval krát-
ky príhovor starostky družobnej obce, v ktorom 

vyzdvihla úprimné a bratské vzájomné návštevy pri 
rôznych príležitostiach. Veliteľ OV DPO Myjava 
veľmi kladne hodnotil prácu zboru a tak tiež počet-
né zastúpenie a prácu v orgáne OV DPO Myjava, 
zaželal veľa chuti do ďalšej práce a hlavne zdravia 
a vytrvalosti. Starosta obce poďakoval za aktívnu 
činnosť v prospech občanov a ako poďakovanie 
pripol pamätnú stuhu k 120. výročiu, k historic-
kej zástave. Pamätnú stuhu k výročiu pripla aj 
starostka družobnej obce za cezhraničnú bratskú 
spoluprácu. Po tomto akte slávnosť pokračovala 
odovzdaním medailí oceneným členom. Generálny 
sekretár odovzdal predsedovi DHZ medailu za 
zásluhy pre zbor, Karlovi Nedbálkovi medailu za 
mimoriadne zásluhy a medailu za zásluhy veliteľovi 
zboru Jaroslavovi Batkovi a preventivárovi obce 
Vladislavovi Michalcovi. Najstaršiemu členovi DHZ 
Krajné – pánovi Štefanovi Kovárovi bol udelený 
Pamätný list a upomienkové predmety. Medaily 
za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa následne 
odovzdal priateľom z družobnej obce a to starostke 
Bc. Ivane Teleckej, Ing. Vladimírovi Kučerovi, ktorý 
bol iniciátorom nadviazania družby s obcou Krajné, 
ďalej starostovi SDH Brno-Chrlice Leopoldovi 
Šromovi a veliteľovi SDH Brno-Chrlice Martinovi 
Prokešovi. Potom za zvukov slávnostného pochodu 
čestná stráž s historickou zástavou opustila stano-
visko. Týmto aktom moderátori Miroslav Babjak 
a Martin Šeďo, ktorí moderovali tieto slávnostné 
okamihy, prvú časť podujatia ukončili.

Zvučkou „Silencium“, bola otvorená druhá časť 
oslavy – memoriál Jána Dlhého. Úvodné slovo 
predniesol mladší technik Pavel Moravec, ktorý 
privítal rodinu po Jánovi Dlhom, v krátkosti pred-
stavil hasičský život Jána Dlhého. Pavel Moravec 
je aj iniciátorom scenára tejto netradičnej súťaže. 
Oboznámil veliteľov súťažných družstiev s pravidlami 
súťaže a vyžrebovali poradie, v akom sa bude súťa-
žiť. Nastal čas potrebný na prípravu vlastnej súťaže, 
ktorá bola rozdelená do troch disciplín – požiarny 
útok s vodou z prírodného zdroja vedený cez okno 
v bariére a výmenou „B“ hadice počas útoku, 
netradičná štafeta a hod hadice na cieľ. Súťažného 
zábavného popoludnia sa zúčastnilo päť už tradične 
pozvaných súťažných družstiev – DHZ Babulicov 
Vrch, DHZ Hrachovište, DHZ Matejovec, DHZ 
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ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA

2. septembra aj naša škola otvorila svoje dvere 
pre deti a rodičov. Ďalší školský rok je tu.

Sme všetci plní očakávania, čo prinesie.
Cez prázdniny sa nám podarilo obnoviť žiacke 

šatne. Bola položená nová dlažba , nové žiacke 
skrinky farebne rozžiarili prízemie školy. V MŠ bolo 
zhotovené zakrytie teplovodného rozvodu. Učitelia 
pripravili triedy pre svojich žiakov.

Detúrence sa zdravé a vysmiate vrátili.
V telocvični ZŠ bolo slávnostné otvorenie 

nového školského roka. Po zaznení hymny žiakov 
a ich rodičov privítala p. zástupkyňa Mgr. Jana 
Domiňáková, p. riaditeľ Mgr. Milan Medveď svojim 
príhovorom povzbudil žiakov do ich práce. Žiakom 
sa prihovoril aj p. starosta Ing. Vladislav Šuster, 
ktorý im zaželal veľa úspechov.

Skončili prázdniny, kedy každé dieťa šantilo, 
bezstarostne sa hralo, užívalo si čas s rodičmi.

Stará Turá, družobný SDH Brno-Chrlice a domáci 
DHZ Krajné. V súťaži, ktorá prebiehala v priateľ-
skej pohode nakoniec zvíťazilo domáce súťažné 
družstvo DHZ Krajné pred DHZ Matejovec a DHZ 
Hrachovište. Víťazom však boli všetky súťažné 
družstvá, pretože sa postarali o dobrú zábavu pre 
početnú divácku verejnosť. Na záver boli hasičské 
družstvá odmenené pohármi, diplomami a vecnými 

upomienkovými predmetmi. Rodine po Jánovi 
Dlhom bol udelený Pamätný list a upomienkové 
predmety.

Do neskorých večerných hodín na počúvanie 
a do tanca hrala ľudová hudba Šramel. Viac infor-
mácií uvidíte na stránke obce.

Karel Nedbálek

Spolu so septembrom prišlo upršané počasie 
a uplakané očká malých škôlkarov, ale i nastáva-
júcich prváčikov. Po dňoch leňošenia a odpočinku 
nastáva čas starostí a zodpovednosti. Nielen pre ro-
dičov, všetkých žiakov, ale hlavne pre prváčikov. Tie 
malé bezstarostné hlavičky už posledné dni prázdnin 
začali rozmýšlať, čo sa bude diať, ako to zvládnu, aká 
bude pani učiteľka. Stres, ktorý takíto malí ľudkovia 
zažívajú, je rovnaký ako stres nás dospelých. Buďme 
preto zhovievaví, pozerajme sa na ich starosti, že 
sú také veľké ako tie naše. Počúvajme a snažme sa 
pochopiť. Určite sa im potom podarí ľahšie zvládnuť 
povinnosti, ktoré ich čakajú.

Želáme Vám všetkým krásnu slnečnú jeseň.

Maronová Anna

Žiaci 1. stupňa navštívili dňa 10. septembra 
2014 dopravné ihrisko vo Vrbovom. Pracovníci 
autoškoly si deti rozdelili do dvoch skupín. Jedna 
skupina absolvovala teoretickú časť a druhá 
praktickú časť. V teoretickej časti sa deti naučili 
poznávať dopravné značky pre chodcov a cyklistov. 
Oboznámili sa s rôznymi situáciami, ktoré môžu 
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zažiť na ceste do školy i domov. K dobrej nálade 
prispelo pexeso s dopravnými značkami. Deti sa 
zabavili a mali radosť z nájdených dvojíc. V prak-
tickej časti si naši žiaci overili získané vedomosti 
v dopravnej situácii. Jazdou na bicykloch a moto-
kárach si vyskúšali dodržiavanie pravidiel cestnej 
premávky. Potrápili ich semafory, dopravné značky, 
ale aj prechody pre chodcov. Slnečný deň prispel 
k výbornej atmosfére.

Ľubica Karliková

DEŇ GRAMOTNOSTI

OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV VŠETKÝCH PLEMIEN 
V KRAJNOM

Dňa 8.9.2014 sme si na našej škole pripomenuli 
Medzinárodný deň gramotnosti.

Tento sviatok zaviedla OSN pre výchovu , vedu 
a kultúru (UNESCO). Podnetom pre jeho vznik bol 
prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, 
ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne.

Gramotnosť je jedným zo základných predpokla-
dov inteligencie národa.

V našej škole sme si tak tiež pripomenuli, aké 
je dôležité pre nás v dnešnej dobe čítanie, písanie, 
počítanie. Žiaci všetkých tried riešili počas Dňa gra-
motnosti rôzne zaujímavé úlohy. Vyskúšali si svoje 
schopnosti z čitateľskej, jazykovej, matematickej, 
finančnej či počítačovej gramotnosti.

Od roku 2007 sa v priestoroch Obecného 
športového areálu v Krajnom už piaty raz 
predstavili vystavovatelia psov porote a širokej 
diváckej spoločnosti, aby ukázali výsledky svoj-
ho chovateľského snaženia. V roku 2007 sa 

Aj najmenší žiaci, prváčikovia, i keď sú v škole 
ešte len pár dní, dokázali, že sa vedia popasovať 
s písmenkami a číslami a vedia počúvať a porozu-
mieť .

Najstarším žiakom na besede pod názvom „Cena 
vzdelania“ pán Miroslav Knap porozprával o finan-
covaní štúdia na školách.

Dúfam, že sa našim žiakom páčili aktivity, ktoré 
pre nich pripravili učitelia a pochopili, že vzdelávať 
sa je nielen ťažká práca , ale aj zábava.

Obsah a aktivity projektu si môžete pozrieť na 
webovej stránke školy v časti „ Projekty“.

Jana Domiňáková

uskutočnila Stredoeurópska výstava boxerov, 
v roku 2008 Klubová výstava boxerov. V poradí 
tretie podujatie ktoré sa usporiadalo, bol Svetový 
šampionát ATIBOX IPO 2009, so zameraním 
na plemeno boxerov bolo rozsahovo najbohatšie, 
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najreprezentatívnejšie pre našu obec. V minulom 
roku na Oblastnej výstave psov všetkých plemien 
bolo pre porotu náročné rozhodovanie vybrať v rôz-
nych kategóriach a skupinách z vyše 150 súťažia-
cich vystavovateľov najlepších trofejných jedincov. 
Na druhej Oblastnej výstave psov, ktorá sa konala 
9. augusta 2014 sa zúčastnilo v ôsmich triedach 
204 prihlásených jedincov, prevažne zo Slovenska, 
niekoľko z ČR, Poľska, ale aj z Nórska. Sobotný 
program začal otvorením výstavy o 9.30 hlavným 
organizátorom, prezidentom Únie kynologických 
klubov SR Jozefom Šusterom. Predstavil súťažnú 
porotu v zložení: Vladimír Javorčík, Dr. Gabriela 
Ridarčíková, Mgr. Viera Staviarska. Privítal hostí: 
prednostu Okresného úradu Myjava Ing. Juraja 
Bakoša, riaditeľa RVPS Nové Mesto nad Váhom 
MVDr. Jána Dlhého, riaditeľa odboru Hipológie 
a kynológie Prezídia Policajného zboru SR 
pplk. Branislava Diďáka a oboznámil prítomných 

s programom celého podujatia. Všetkých účastní-
kov pozdravil aj starosta obce Ing. Vladislav Šuster. 
Celé dopoludnie predvádzali vystavovatelia svojich 
miláčikov porotcom v „kruhoch“, ohradách postup-
ne jednotlivo, kde sa zapisovali hodnotenia psíkov. 
Pre deti, ktoré tvorili aj tretinu účastníkov, aby sa 
nenudili, bežal zábavný program. Veľký záujem, 
dlhý rad, bol o jazdu na koňoch. Nenudili sa ani pri 
ďalších aktivitách. Po obede, keď väčšina súťažných 
prehliadok skončila, predstavili sa príslušníci jazdnej 
a kynologickej polície s ukážkami činností svojich 
zverencov, koní a psov. V úlohe civilného figuranta 
pri ukážkach policajných zákrokov sa ocitol aj Jozef 
Slezák. Potom sa dokončili ešte niektoré súťažné 
hodnotenia a pripravili sa záverečné súťaže, výber 
psíkov pre trofejné miesta. Záverečné súťaže aj 
s odovzdávaním cien mali diváci možnosť s prehľa-
dom sledovať z tribúny, ktoré moderovala Dominika 
Šusterová. Aj tento rok bol našim hosťom riaditeľ 
pretekov psích záprahov na Donovaloch Pavol 
Toma, ktorý prispel aj cenou do súťaže. Za prípravu 
a hladký priebeh podujatia patrí vďaka hlavným 
organizátorom, ich pomocníkom, rozhodcom, 
aktérom vystupujúcich v sprievodných programoch, 
obslužnému personálu z TJ Slovan Krajné a DHZ 
Krajné, všetkým, ktorí podporili toto podujatie 
a prispeli k spokojnosti vystavovateľov a návštevní-
kov, čím viac zviditelnili našu obec. Viac informácií 
uvidíte na stránke obce.

Ivan Gálik

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ 70. VÝROČIA SNP
Výbor ZO SZPB v Krajnom pripravil na piatok 

15.8.2014 členskú chôdzu spojenú so spomien-
kovou slávnosťou, pri príležitosti 70. výročia SNP. 
Položením vencov pri pamätníku obetiam svetových 
vojen pred Obecným úradom v Krajnom prítomní 
uctili si ich pamiatku. Atmosféru historických 
udalostí umocnili členovia Klubu vojenskej histórie 
ČSĽA Piešťany ako čestná stráž a potom aj ako 
účastníci zasadnutia. Slávnostný program pokra-
čoval slávnostným príhovorom predsedu ZO SZPB 
Jána Sedílka, pplk. v. v., príhovorom RSDr. Kamila 
Krištofíka, pplk. v. v. a pozdravením účastníkov sta-
rostom obce Ing. Vladislavom Šusterom. Pri tomto 
významnom výročí boli členom ZO odovzdané 
„Ďakovné listy“. Program pokračoval neformálnymi 
diskusiami s hosťami delegácie, medzi ktorými bol 
náš rodák PaedDr. Štefan Bumbál, pplk. v. v. V zá-
kladnej organizácii je ešte dosť členov, ktorí zažili 

obdobie SNP, väčšina sa zo zdravotných dôvodov 
nemohla už spomienky zúčastniť, preto členovia 
výboru ich navštívili osobne. Viac informácií uvidíte 
na stránke obce.

Ivan Gálik



14

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA, 2. ČASŤ

ČLENOVIA JDS KRAJNÉ 
SI PRIPOMENULI 70. VÝROČIE SNP

Členovia JDS Krajné a JDS Hrachovište na 
spoločnom stretnutí 29. augusta 2014 v Obecnom 

športovom areáli si pripomenuli 70. výročie SNP. 
Predseda ZO JDS Krajné Štefan Horák privítal 
hostí, predsedníčku OO JDS Myjava Annu Šimovú, 
podpredsedu Oblastného výboru SZPB Ivana Šimu, 
členov družobnej JDS Hrachovište, ako aj všetkých 
prítomných. V príhovore zobrazil dobu pred 70. 
rokmi spomienkami partizána Karola Vaváka, ktoré 
sa uchovali v magnetofónovej nahrávke. K účast-
níkom krátko sa prihovorila predsedníčku OO 
JDS Myjava Anna Šimová. Prítomných pozdravil 
aj starosta obce Krajné Ing. Vladislav Šuster. Do 
voľnej debaty vstupovali svojimi piesňami členovia 
speváckej skupiny Hrachovienka, ktorí pritiahli do 
spevu aj ďalších účastníkov stretnutia. Viac informá-
cií uvidíte na stránke obce.

Ivan Gálik

Situáciu pred svetovou vojnou v blízkom okolí 
a celé svoje pôsobenie až do roku 1920 veľmi zau-
jímavo opísal náš rodák Ján Ďuriš-Frndák. Narodil 
sa 12.5.1897 v obci Krajné, osade Trnie, kde prežil 
svoje detstvo. V cirkevnej matrike je zápis: Ján Ďuriš 
Frndák, manželka Judita, rodená Nikodem, Krajné 
181. Krstní rodičia pri krste 13.5.1897 boli: Juro 
Ďuriš-Frndák a Zuzana Ďuriš-Frndák. Zo štyroch 
krstov v tento deň bolo ešte jedno novorodeniatko 
jednodňové, Judita Ďuriš-Frndák z Podkylavy. Farár 
Michal Bodický vo svojich „Rozpomienkach a pa-
mätiach“ píše o jeho veľkej vyťaženosti v rozsiahlom 
cirkevnom zbore. Krstil dva krát v týždni, väčšinou 
3, alebo 4 krsty. Pre vysokú úmrtnosť detí dávali 
rodičia čo najskôr pokrstiť dieťa, ak zomrie aby bolo 
pokrstené. Ján Ďuriš-Frndák ako 15 ročný odišiel 
na strednú obchodnú školu do Uherského Hradišťa, 
ale o tom už viac píše vo svojej memoárovej kni-
žočke „Spomienky na vojnu a prevrat“. Knižka sa 
dá požičať ojedinele v niektorých knižniciach, alebo 
kúpiť v antikvariátoch.

Ako 18 ročný musel narukovať na vojnu. Bolo 
to 15. októbra 1915, do Trenčína. Odchod na 
front pre chorobu sa mu odsunul na 15. jún 1916, 
na ruský front. Po čase sa vrátil do zázemia, do 
dôstojníckej školy a 15. augusta 1917 sa opäť vrátil 
na front.

15. augusta 1917 bol som vyslaný ku 314. 
honvédskemu pluku na vrch „Nemere“ neďaleko 
mesta Okna a kúpeľov Slatina. Bol som pridele-
ný za veliteľa čety ku guľometnej rote a povýšený 
za podporučíka. Naša rota pozostávala mimo 
niektorých pridelených Srbinov takmer zo 
samých Slovákov. Raz mi bol četár Pallaghy, 
sedlár zo Žiliny povedal, že mužstvo sa náramne 
tomu čuduje, lebo vraj nie som taký, ako ostatní 
dôstojníci, ktorí prídu iba vojakov ubiť. Ja vraj im 
pohovorím slovensky o záhadách vesmíru, o kul-
túre ľudskej – tiež o chovaní a rôznych spôsoboch 
vzájomného zdravenia, o darwinizme, o vzniku 
a vývinu života na zemi atď. a vraj sa i pomodlím 
s nimi z knižočky vydanej Michalom Bodickým 
ev. slova božieho kazateľom „Hospodin udatný 
bojovník.“ Povedal som mu, že vojna už samotná 
je pre ľudstvo veľkou mučiteľkou, prečo muky 
ešte zväčšovať? Že som rád, že mám okolo seba 
toľko dobrých vojakov a to Slovákov od Turč. 
Sv. Martina, Žiliny Trenčína atď., ktorí si smelo 
môžu po vojne buchnúť na vyznamenané prse: 
„My Slováci sme statočne konali svoje povinnosti 
vo vojne a preto žiadame naše práva; žiadajme 
slovenskú reč do školy i do štátnych úradov.“ 
Teda ja mojich vojakov biť nebudem, ale si ma 
nesmú vzdor tomu zľahčovať, lež dvojnásobne 
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poslúchať moje rozkazy. – A bola naša rota taká, 
že i plukovník Markóczy sa vyslovil o veliteľovi 
roty poručíkovi Ternyeim, že je hviezdou jeho 
pluku a vraj keby všade bolo také vzorné muž-
stvo a krásne kone, ako u jeho roty, mohol by 
jeho pluk smelo sa ustanoviť do Budapešti vzdať 
defilé kráľovi.

25. októbra 1917 som obdržal telegram, že 
moja matka je smrteľne chorá a praje si ešte raz 
so mnou hovoriť. Dostal som ihneď dovolenú, 
avšak keď som došiel 28. októbra napoludnie 
domov, už ju práve zaklincovávali do rakve. 
Babenka mi oznámila, že ma chcela požiadať, 
abych si dával pozor na život, lebo čaká odo 
mňa, že sa ujmem výchovy i mladších troch 
pokrevencov a tiež i jej postavím čestný pomník 
a že už pred 8 dňami onemela, avšak koľkokrát 
jej moju podobizňu ukázali, vždy sa usmiala. No 
umrela vo veku 37 rokov.

Na Vianoce 1917 som bol privolaný veliteľom 
pluku, abych tlumočil rozhovor s Rusmi, ktorí 
v tisícových zástupoch sa shromaždili pred naše 
prekážky bezo zbrane. Prišiel som, ale som ohlásil, 
že Rusom nerozumiem a ich reč tlumočiť neviem.

Bol som zdrtený a nevedel som sa vžiť do tej 
situácie, že veliké Rusko by malo byť nadobro 
pokorené a táto obrovská bašta zborená a vy-
daná na pospas a s ňou i veškeré Slovanstvo, 
ako som si to vtedy predstavoval, Avšak tešil 
som sa nádejou, žo to má byť iba dajaké lákanie 
nepriateľa, na podobu zničenia moci Napoleona 
Bonaparteho.

15. februára 1918 som obdržal riadnu do-
volenú na 14 dní. Navštívil som vldp. Michala 
Bodického, ktorý obdivujúc moje prerobené 
botky, vyžiadal si odo mňa jedon pár pre chu-
dobného slovenského teológa, druhý pár som 
dal Lajkovi Hargašovi, nakoľko vtedy veru už 
bolo veľmi ťažkou vecou nadobudnúť si nové 
boty... *1

Pochody trvaly ďalej cez Rivarottu, Mottu di 
Livenzu, Oderzo a Faé do Lévady. Odtiaľ sme 
10. júna 1918 podujali útok na čiare 
Monte Grappol cez Piavu smerom 
k Trevizu pod vedením prielomného 
práporu kapitána Gyurkovicsa, 
avšak zo stavu 4800 mužov v pluku 
ostalo iba 750, ostatní z najväčšej 
čiastky zahynuli v rozvodnenej Piave 
a v bitkách. Ja som bol poverený 
počas bojov sostavovaním štatistiky 
zajatcov.

Vrátivší sa vojaci nášho pluku 
zpoza Pijavy zvolili ma predsedom 10 

ročnej schôdzky, ktorú som mal svolať na deň 
10. júna 1928 do kaviarne Astórie v Budapešti 
s trojnásobným vyzvaním interesovaných v „Pesti 
Hirlapu.“.... *2

4. októbra 1918 som obdržal dovolenú až do 
22. októbra 1918. V Piešťanoch som sa stavil 
u Martina Albíniho, dirigenta Ľudovej banky. 
Prišiel k nemu na kvartiel i Stamenko-Djordjevič 
a keď som im dal hŕbu rôznych letákov čítať, 
v ktorých bola už opísaná i činnosť našich légií 
za hranicami, radovali sme sa spoločne takmer 
do rána pri tichučkých spevoch-národných. 
Složili sme si vzájomne čestný sľub, že budeme 
vo všetkých veciach národných všetci za jednoho 
a jedon za všetkých; pobozkali sme sa bratersky. 
A ja potom som dal z mojich prinesených dvoch 
browningov jedon so 100 nábojmi Marcoví 
Albínimu, rieknuc mu, že stačí, keď každým 
druhým výstreľom usmrtí jednoho nepriateľa, 
ktorý by siahol na jeho slobodu.

Odišiel som do Vrbového, kde ma Gejza Mego 
zaprisahal, abych sa viac z dovolenej k vojsku 
nevracal, ale ukryl sa dakde v Čechách, alebo na 
Morave. Usvedčoval ma, že bratia Česi určite i tu 
na svojom území v skorom čase podniknú odboj 
a pri tom my Slováci musíme byť, už či sa zdarí, 
alebo nie, ale je našou povinnosťou sa ho zúčast-
niť a dať svedectvo úplnej shody a solidarity.

No náš odboj, ku ktorému sme sa 2. novem-
bra 1918 prihlásili (poručík Gusto Škodáček, 
Gejza Mego a moja maličkosť) v Brne u nadporu-
číka Vody, veliteľa čs. miestneho veliteľstva, sa 
zdaril....*3

Mnoho známych mi povedalo, že bude môj 
spis považovaný za sebachválu, avšak som sa 
nedal odradiť, lebo som bol toho názoru, že neni 
pre poučenie a vlasteneckú výchovu pospolitého 
ľudu dostatočný dejepis, zachycujúci príhody vo 
veľkých rysoch, ale je potrebné ho rozšíriť vysvet-
leniami podobnými ako sú moje, aby ľud dejepis 
plne a správne chápal....*4

*1 Spomienky na vojnu a prevrat str. 30 až 33, 
*2 str. 39, 40, *3 str. 44, 45, *4 str. 
101,102

Prepis textu kurzívou je v pôvodnom 
znení, bez jazykovej a gramatickej 
korekcie.

Pred 50. rokmi, 20. 6. 1964 zomrel 
v Nových Zámkoch kultúrno-osvetový 
pracovník, organizátor ochotníckeho 
divadla a ľudovej výchovy Ján Ďuriš-
Frndák (pseudonym Janko Kopaničiar).

Ivan Gálik
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VÍTAME NOVORODENIATKA
Matúš Sadloň
Mia Zábojníková
Štefan Blanár
Mia Slováková
Terézia Madžová

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Miroslav Bittner – Sandra Bandová, rod. Záslavová
Dominik Kubíček – Jana Malovicová
Vladimír Valášek – Michaela Feriancová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Záslavovááslavová

Č Á

OZNAMY
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2014 bude 21. novembra 2014, 

to znamená, že príspevky do Krajnianských novín č. 4/2014 odovzdajte 
na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

MUDr. Gellenová oznamuje svojim pacientom zmenu termínu odberov. 
Odbery sa budú vykonávať každý utorok v čase od 7:00 – 8:00 hod.

ROZLÚČILI SME SA
Anna Boorová
Jozef Gašparovič
Zuzana Kolníková
Amália Knapová
Ľubomír Pagáč
Anna Otepková
Milan Halaš
Milan Lajda
Alena Blanárová
Ľubica Yassine
Ján Ďuriš

„Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach“
Pozvánka

Obec KRAJNÉ a Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom 
v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a.v. v Krajnom

Vás pozývajú na smútočný obrad
DEŇ PAMIATKY NA ZOSNULÝCH,

ktorý sa uskutoční dňa 1. novembra 2014 (sobota) o 14:00 hodine 
v DOME SMÚTKU v KRAJNOM.

Na pietnu spomienku na našich spoluobčanov, ktorí zomreli v priebehu roka, 
pozývame všetkých spoluobčanov a známych.

INZERÁTY
Predám paplóny – husacie perie, tel. č. 0905/254201.

Predaj jabĺk za dobré ceny
MALUS – Ostrov 264

pondelok – piatok 15:30 – 19:30 hod., sobota 9:00 – 13:00 hod.
tel. č. 0904/686673, 0911/403500


