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ZADARMO

Poďakovanie
Premiér SR Róbert Fico pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR
vo výške 100.000,- Sk obci Krajné na rekonštrukciu budovy zdravotného strediska
v Krajnom.
Touto cestou ďakujeme pánovi premiérovi za poskytnutie finančnej dotácie.

VáÏen˘ pán starosta,
dovoºte, aby som Vás informoval, Ïe folklórny súbor KrajÀanec z Va‰ej obce veºmi úspe‰ne prezentoval slovensk˘ folklórny tanec a spev na treÈom roãníku Medzinárodného festivalu ºudového umenia vo v˘chodoãínskom meste Changshu.
Diváci z tohto vy‰e miliónového mesta v dÀoch 28. apríla aÏ 5. mája 2008 so záujmom zhliadli vystúpenia
súboru, ktor˘ sa predstavil predov‰etk˘m svojráznym kopaniãiarskym folklórom. O vystúpeniach s uznaním
informovali miestne denníky i internetová stránka Ministerstva zahraniãn˘ch vecí Slovenskej republiky.
Bez nadsázky moÏno povedaÈ, Ïe úãinkovanie súboru KrajÀanec v âíne prispelo k napæÀaniu kultúrnej
dimenzie diplomacie, ktorá predstavuje organickú súãasÈ na‰ej zahraniãnej politiky. Aj pôsobenie súboru mimo
javiska tu zanechalo nev‰edne dobr˘ dojem.
Krásne dary – dva kroje, ktoré od súboru obdrÏal ná‰ generálny konzulát budú vystavené v reprezentaãn˘ch
priestoroch úradu a budú nám pripomínaÈ Vá‰ región i na‰u domovinu.
Na tak˘ súbor môÏe byÈ Va‰a obec právom hrdá. Srdeãne ìakujeme.
Igor Pacolák
generálny konzul

Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 2/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 28. 2. 2008
na opravu strechy na farskom úrade v Krajnom v čistom objeme cca 15-16m3, ako dar.
9. zrušenie spoluvlastníctva obce Krajné podľa GP v p. č. 2955/1,
so spoluvlastníkom Miroslavom Mozolákom a v p. č. 2953,
p. č. 2954/3 so spoluvlastníčkou Evou Bachárovou. Zároveň
schvaľuje predaj podielu v p. č. 2955/2 v 2/7, p. č. 2960/2
v podiele 2/7, p. č. 2963 v podiele 330/1386

A) Schvaľuje
1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. úpravu rozpočtu na rok 2008
3. prerozdelenie finančných prostriedkov na školské zariadenia
4. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I. polrok
2008
5. 10 ks žetónov p. Kataríne Konkúšovej, Krajné 868
6. 10 ks žetónov p. Anne Petruchovej, Krajné 12
7. odpredaj časti obecného pozemku č. p. 5532/1 časti vo výmere 58m2 za sumu 20,-Sk/m2. Uvedená časť sa podľa GP
odčleňuje z p.č. 5532/1 ako diel 9 a vytvára sa p.č. 5532/6 a to
z dôvodu, že uvedenú výmeru má oplotenú pri rodinnom dome č. 925. P. Málková doloží k žiadosti geometrický plán. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúca.
8. poskytnutie drevnej hmoty na narezanie krovu a strešných lát

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. správu o kauze sťažnosť p. Miloša Beniana vs. ZŠ s MŠ
v Krajnom.
3. správu kontrolórky obce
4. správu Mgr. Pražienkovej
Jana Hudecová

Ej, máje, máje nerúbané...
V osemnástom storočí sa stavanie májov začalo zakazovať.
Prvý zákaz s celoslovenskou platnosťou vydala roku 1770 Kráľovská miestodržiteľská rada v Bratislava. Zvolenská stolica zakázala tento zvyk o dvadsaťdva rokov neskôr, zákaz Oravskej
stolice je z roku 1830 a vzťahoval sa rovnako na poddanské, ako
aj zemianske obce. Kým vo väčších mestách stavenie májov
ustupovalo, dedina sa nevzdala. Kdežeby! Napríklad v Solčanoch mládenci zákaz nielenže ignorovali, ale snažili sa byť ešte
väčšími gavaliermi. Každý doviezol pre svoje dievča toľko briez,
aby po oboch stranách lemovalo chodník vedúci od cesty k domovým dverám milovanej.
Kým v západnej časti Slovenska sa stavenie májov v devätnástom storočí a v prvej polovici dvadsiateho storočia ustálilo
v mesiaci máji, v Turci, Liptove, na Spiši a Šariši sa viazalo k Turícam.
V Liptove dostávali dievčatá na Turíce po dva stromy – brezu
a smrek. Ak sa dievčaťu máj páčil, poslala mládencovi pierko
z rozmarína či ruty, ľadníka, klinčekov a ďalších kvetov. Ak s voľbou súhlasili aj rodičia mládenca, budúca svokra poslala neveste
stuhu do vlasov. V okolí Levoče v prvé májové popludnie mládenci, ktorí postavili svojim dievčatám máje, chodili popred
domy, kde bývali ich vyvolené. Nielen kvôli pohosteniu, ktoré ich
čakalo, ale i tancu, o ktorý v tieto dni nebola núdza. Nezabudli
ani na dievčatá, ktorým nik nepostavil máje. Poctili ho aspoň
piesňou. Aj takéto dievčatá mali právo zatancovať si, uctiť si
mládencov dobrotami.
Ani v súčastnosti nezanikli zvyky, ktoré prežili storočia. Obliekli sa
však do nového rúcha. Sú dediny, kde viaceré máje pred domami
svedčia o veľkej láske, sú i také, kde iba jeden uprostred obce
ohlasuje, že prišiel máj plný zelene, kvetov, lásky. Radujme sa!
(prevzaté z čl. A. Goldbergerovej)

Etnografka Emília Horváthová časť svojho života zasvätila
zbieraniu zvykov, tradícií, zvykoslovia. Aj najkrajšiemu ročnému
obdobiu, ktorým je nesporne máj, venovala veľkú pozornosť. Zablúďme teda spoločne s ňou do dávnejších čias.
Háj, deveãko, háj,
staváme ti máj.
U vrchu je zelen˘,
u spodku je ãerven˘.
Tak spievali mládenci v Oravskej Lesnej, keď stavali máje. Od
mája do júla sa ich nahromadilo viac. Ich základným prvkom boli
mladé prúty, konáre, ale i stromy.Vyjadrovali túžbu ľudí mať dobrú
úrodu a dostali názov „májenie“. Táto tradícia sa dodržiavala už
v antike. Gréci, Etruskovia, Rimania i ďalšie staroveké národy
dávali pred prvým májom na domy a hospodárske budovy
stromčeky ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Z najstarších správ z roku 1255 sa dozvedáme, že v Aachene (v porýnskom Prusku) stavali na prvého mája, na Turíce a na Jána
pred kostol, radnicu i pred domy popredných mešťanov a vážených osôb ako prejav úcty a žičlivosti stromy. Odtiaľ už nebolo
ďaleko k myšlienke postaviť máj aj pred dom milovaného dievčaťa, čo znamenalo, že záujem o dievča je mimoriadne vážny.
Zachovalo sa o tom napríklad i rozhodnutie cirkevného súdu
v Čechách, ktorý roku 1422 uznal právoplanosť manželstva na
základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája.
Ako to bolo na Slovensku?
Alojz Medňanský vo vlastivednej práci o Nitrianskej stolici začiatkom devätnásteho storočia napísal: „Medzi zvláštne zvyky
patrí stavanie májov cez prvú májovú noc pod okná dievčat. Toto
vyznamenanie dostane len tá, ktorá má frajera alebo ktorej sa
chce nejaký mladík zalíškať. Dievčatá sú preto priam posadnuté
týmto verejným ocenením“.
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Odpoveď na žiadosť Obce Krajné z Trenčianskeho
samosprávneho kraja
TSK nám na základe na‰ej Ïiadosti o vykonanie opráv na cestách III.triedy v katastrálnom území obce Krajné a blízkeho
okolia odpovedal:
Oprava cesty ã. III/49926 Vrbové – Babulicov Vrch nie je schválená v Pláne opráv ciest II. a III. triedy TSK dodávateºsk˘m spôsobom na rok 2008. Oprava v˘tlkov a vyãistenie priekom bude relizovaná Správou ciest TSK v jarn˘ch
mesiacoch v roku 2008.
Osadenie zrkadla do kriÏovatky Z· a M· – urãuje príslu‰n˘ obvodn˘ úrad cestnej dopravy a pozemn˘ch komunikácií
podºa zákona ã. 135/1961 o pozemn˘ch komunikáciách (cestn˘ zákon), odseku (5), písmena f).
Ing. František Poništ
vedúci odd. správy ciest TSK

DHZ v Krajnom upozorÀuje
Vážení občania!

iné suché porasty, nezakladajte oheň v prírode a na miestach,
kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť. Pamätajte
na to, že odhodená, neuhasená cigareta i zápalka sú častou
príčinou požiarov.
Upozorňujeme i turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho
uhaseniu a uloženiu popola pri chatách.
Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je
potrebné ohlásiť: v obci na obecnom úrade počas pracovných dní na t. č. 032/7786121, alebo veliteľovi obecného hasičské zboru na t.č. 032/7786128 a na mobil 0908/503687.
Na záver nám dovoľte vysloviť presvedčenie, že naše rady
prenesiete do svojich rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu
preklenúť toto obdobie zvýšeného nebezpečia vzniku požiarov, bez veľkých morálnych a finančných strát.
Dobrovoľny hasičský zbor Vám želá pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

S príchodom jarných dní sa každoročne
v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené
nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvodov sa Vám touto formou hlásia opäť
hasiči s cieľom upozorniť na typické príčiny
vzniku požiarov a poskytnúť rady, ako tieto
riziká podstatne obmedziť.
Toto obdobie je typické ako „Jarné upratovanie“ v tomto
období čistíme všetky obytné i hospodárske budovy, odstraňujeme nepotrebné predmety, horľavý materiál a uvoľňujeme
potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne Vás upozorňujeme na nebezpečie vypaľovania
trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia, najmä
občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.
Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len začína rozvíjať a pozostatky minuloročnej suchej
trávy, lístia a ihličia, predstavujú veľké nebezpečie vzniku
požiarov a najmä ich rozšírenia. Preto nevypaľujte trávu ani

Karel Nedbálek
za DHZ v Krajnom

Z práce a ãinnosti dobrovolného hasiãského zboru
Tento rok sme začínali výročným valným zhromaždením (VVH), na ktorom
bol vytýčený hlavný plán činnosti.
V tomto roku máme pred sebou pomerne veľa úloh. Medzi prvé úlohy patrili preventívne prehliadky a vybudovanie jamy pre stavanie májav areáli TJ.
Obe úlohy sa podarilo splniť v termíne.
Jamu sme vybudovali za výdatnej pomoci obecných služieb. Ďalšia úloha
bola postaviť máj. Obecné služby zaistili
strom a hasiči za pomoci niekoľkých prítomných občanov, máj postavili. Škoda, že sa nezúčastnilo viacej
občanov na tejto akcii. Tak, ako i minulý
rok sme sa zúčastnili asistenčnou služ-

bou na pretekoch motokrosu v Myjave.
Začínali sme 30. 4. v podvečer a na
1. mája pokračovali od rána do konca
pretekov, kedy bolo potrebné kropenie
medzi jednotlivými kubatúrami.
Dňa 3. 5. 2008 sme sa zúčastnili
v družobnej obci Brno-Chrlice (Česká
republika) na 5.ročníku memoriálu Leopolda Šroma, rodáka z Chrlic, pilota
1. československej stíhacej divízie
v Royal Air Force. V kategórii CAS –
25, v ktorej sme sa zúčastnili, z 8. družstiev sme skončili na 5.mieste. Celkom
v dvoch disciplínach súťažilo 13 družstiev dospelých.
Na tomto podujatí sme sa mohli
zúčastniť aj vďaka pomoci H
a ZZ Myjava a Nové Mesto n/V,
ktorí nám zapožičali výstroj.
Patrí im za to vďaka, náš zbor
nevlastní potrebnú výstroj predpísanú pre podobné akcie.
V budúcnosti nás čakajú ešte tri
dôležité akcie a to okresné a
krajské kolo hry „Plameň“ a potom ešte 4.ročník „Krajnanskej
prúdnice“.
Okresné kolo - Hry Plameň prebehne dňa 7. 6. 2008 v areáli
TJ Krajné.
Krajské kolo tejto súťaže pre-
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behne dňa 28. 6. 2008 tak isto v areáli
TJ Krajné.
Súťažno zábavná hra „Krajnanská
prúdnica“ je naplánovaná na 26. 7.
2008.
Doteraz sa nám darí plniť úlohy načas
a to aj preto, že pre našu prácu majú
pochopenie i naši rodinný príslušníci,
lebo bez ich pochopenia a podpory, by
sa nedarilo splniť všetko, čo sme si
predsavzali. Ďakujeme tiež za výdatnú
pomoc od starostu obce a obecných
služieb, bez nich by sa nedarilo včas
dokončiť vytýčené úlohy. Týmto v skratke chceme oboznámiť občanov našej
obce o práci v organizácii DHZ Krajné.
Tajomník DHZ Krajné

40.výročie založenia ZO SZPB v Krajnom
Pri príležitosti 40. výročie založenia
Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom uskutočnilo sa 15. 4. 2008 zasadnutie Predsedníctva obvodnej organizácie SZPB Nové Mesto nad Váhom a
zároveň aj spomienková slávnosť 63. výročia oslobodenia obce. Krajné bolo
oslobodené v skorých ranných hodinách
7. 4. 1945.
Rokovanie Predsedníctva otvoril predseda Jozef Hulínek, vyhodnotil plnenie
uznesenia za marec a predložil plán úloh
na mesiac apríl. Na záver informoval
o stabilizácii členskej základne.
O priebehu seminára konaného na tému Fenomén Holokaustu – ideové korene, príčiny, priebeh a dôsledky, ktorý sa
konal v Trenčíne 27. a 28. 3. 2008 hovoril
podpredseda, Ing. Vladimír Repčík.
V diskusii k téme seminára vystúpil
JUDr. Marcel Gažík a ďalší členovia.
Po rokovaní položili účastníci zasadania a občania obce veniec vďaky k pamätníku obetiam svetových vojen.

Zasadanie pokračovalo v spoločenskej sále Roľníckeho družstva, reštaurácie Hany, kde člen výboru ZO SZPB
v Krajnom Štefan Horák oboznámil prítomných s históriou organizácie.
Organizácia bola založená 1. 1. 1968,
za predsedu bol zvolený Štefan Mocko,
Po ňom pokračoval vo funkcii Ján Sed-

ste sa mohli dočítať v Kopaničiar expres
č.1 až 10/2008. V roku 1948 miestna
organizácia SSP zanikla.
Po upevnení moci komunistov, uvoľnení tvrdej stalinskej diktatúry, ale aj neskorších rehabilitáciách väčšiny perzekvovaných významných predstaviteľov
protifašistického odboja, pod kontrolou

lák, z jeho iniciatívy sa uskutočnilo aj toto
zasadanie. Žiaľ pre chorobu nemohol sa
tejto slávnostnej chvíle zúčastniť. V predsedníctve je viac významných osobností,
ktorí sa zúčastnili zasadania, z domácich
je to priamy účastník SNP Ján Ďuriš.
Vzácnym hosťom bola manželka Martina
Kavického, pani Milada Kavická.
Po oslobodení bola založená dobrovoľná organizácia partizánov, účastníkov protifašistického a národno-oslobodzovacieho boja na Slovensku, Zväz slovenských partizánov (SSP – vtedy podľa
pravopisu písal sa sväz). Zakladateľmi
boli: Martin Kavický a Samuel Matyáš.
V decembri 1945 sa konala konferencia
delegátov v Bojniciach. Po voľbách
v máji 1946, kedy na Slovensku získala
Demokratická strana 62% hlasov, rozbehla sa komunistická kampaň proti
„reakcionárom“. Pod kolesá tejto mašinérie sa postupne dostávali významnejší organizátori odboja, ale aj radoví
ľudia, ktorí pomáhali odboju. Prenasledovanie, perzekúcia generálneho tajomníka SSP, Viliama Žingoru, veliteľov partizánskych jednotiek, Jozefa Brunovského, Dr. Bedřicha Placáka, Martina
Kavického a ďalších. Často sa stávalo,
že proti nim stáli bývalí protivníci, proti
ktorým vo vojne bojovali, z ich prisluhovačmi, ktorí sa postupne dostávali
k politickej a vládnej moci. (Tak to bolo,
je a bude). O osude Martina Kavického

komunistov, začali sa zakladať v roku
1956 organizácie Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov. Prvý zjazd
SZPB sa konal v roku 1957. Členstvo
v organizácii bolo podmienkou na vydanie osvedčenia podľa zákona č.
255/1946 a tým aj finančného príspevku.
Pre mnohých bol finančný príspevok veľmi malou satisfakciou za utrpenie v odboji, pomoci odboju, a príkoria po februári 1948, pre mnohých to boli nezaslúžené „Judášske groše“.
Organizácia SZPB v Krajnom sa zakladala v roku 1968 už za urovnaných
pomerov. Vtedy, keď ujec Martin navrhol
otcovi, aby vstúpil do organizácie, odpovedal mu asi takto „Martin, ako môžem
sedieť spolu s tými ľudmi ako odbojármi,
čo dobre vieš, že do odboja sa nezapojili, čo dobre viem, že ma udávali
Nemcom, že na Laščekoch sa schovávajú Židia a partizáni“.
Ivan Gálik
kronikár obce

55 rokov ZPOZ v Krajnom
Členmi boli Milan Plesník- sobášiaci, Miroslava Fabiánová a Anna
Kovárová. Bola založená nová Pamätná kniha, ktorú graficky
pripravoval Emil Kovár. Činnosť všetkých organizácií, aj ZPOZ bola
štátnymi a straníckymi orgánmi silne podporovaná, čo sa muselo
odraziť aj v obsahovej, ideovej náplni pripravovaných programov.
Je to zrejmé už v úvode referátu predneseného pri príležitosti
osláv 30. výročia založenia ZPOZ v Krajnom.
„Starostlivosť straníckych a štátnych orgánov v rozvoji práce
zborov pre občianske záležitosti je prejavom nielen snahy, ale aj
potreby vytvoriť z nich pomocné orgány národných výborov, ktorých úlohou je prehlbovať nové vzťahy medzi pracujúcimi, vytvárať
a uvádzať do života nové prvky socialistickej humanity...“
O tom, že bol veľký záujem o občianske obrady hovorí sa
v citovanom referáte, ale aj pri pohľade do Pamätnej knihy a fotografického archívu sa môžete presvedčiť. V roku 1973 ZPOZ
začal pripravovať uvítanie detí ktoré boli aj krstené, ako hromadný
zápis. Tento sa robil dva, niekedy tri krát do roka, podľa počtu
narodených detí.
Do augusta 1974 bola obradná miestnosť ešte v starej budove
pôvodného obecného úradu (po voľbách v roku 1946 premenovaná, budova miestneho národného výboru). Otvorením novej

Po vpáde vojsk
Varšavskej zmluvy
do Československa
roku 1968, v období
konsolidácie a normalizácie
aktivita
ZPOZ silne klesla.
Fotograf
Pavol
Švancara emigroval
do Švédska, Štefan
Kolárik postúpil do
vyššej funkcie v Trenčíne, niektorí odišli z rôznych dôvodov. Do
roku 1969 pracovali v ZPOZ Anna Ďurišová, Samuel Konečný,
Emília Plesníková, Štefan Kolárik, Martin Kovár, Emil Kovár, Lýdia
Ješková, Pavol Švancara, Milan Plesník, Kvetoslava Jánošová,
Anna Bukovčanová, Anna Myjavská.
Uznesením vlády č. 478 z roku 1972 dochádza k reorganizácii
ZPOZ. Do zborov boli delegovaní funkcionári (zástupcovia) spoločenských organizácií, škôl, podnikov, družstiev. V roku 1972 prevzala v ZPOZ funkciu predsedníčky Anna Durišová – tajomníčka
MNV a funkciu tajomníčky Viera Turanová – matrikárka MNV.

4

Pokraãovanie na nasl. strane

Pokraãovanie, 2. ãasÈ.

riaditeľa
školy.
Svojim dielom sa
výrazne podpísal
na tvári našej obce. Pohreb organizovalo vedenie
základnej školy.
Do roku 1976 nebolo veľa občianskych pohrebov.
Podľa dostupnej
štatistiky ZPOZ od roku 1973 do konca 1979 boli len tri občianske
pohreby.
Väčšinou zosnulí bývali až do pohrebu uložení v truhle doma,
čo v horúcich letných dňoch nebolo príjemné. Uloženie truhly
v márnici bolo pre občana nedôstojné. Do domu nebožtíka schádzali sa ľudia prvý a druhý večer na „spievanie“. Predstavitelia
obce, ale aj samotní občania si uvedomili potrebu dôstojného
uloženia tela zosnulého až do konania pohrebu, preto sa rozhodli
v „Akcii Z“ vybudovať dom smútku. Tento zámer podporil aj pán
farár Ján Eľko. Výstavba začala začiatkom jesene 1976. V nasledujúcom roku bola dokončená hrubá stavba a roku 1978 bola
skolaudovaná. Chladiaci box a interiér miestnosti v dome smútku
skultúrnil posledné dni rozlúčky so zosnulým. Otvorením domu
smútku začal ZPOZ viac pripravovať programy poslednej rozlúčky
s občanom. Občiansky pohreb v dome smútku mal 17.5.1980
Štefan Lukáč. Často aj pri cirkevných pohreboch, ak bol zosnulý aj
aktívny vo verejnom živote, mal ZPOZ svoj priestor.

budovy 28. augusta 1974 sa zlepšila estetická úroveň prostredia
slávnostných obradov. V nezmenenej forme slúži obradná sieň už
33 rokov. Prvý sobáš v novej sobášnej miestnosti mal 7. 9. 1974
Štefan Myjavský. Do obradnej miestnosti bol zakúpený elektrický
organ, na ktorom začala hrať Zuzana Kovárová (14. 9. 1974), potom ju v prípade potreby zastupoval jej brat, Štefan Kovár (26. 10.
1974 až 15. 2. 1975). Vyše roka nebolo stáleho hudobníka, často
sa používal len gramofón. Speváčky, žiačky základnej školy mali
bez hudobného sprievodu sťažené podmienky. Od 5. 7. 1976
začala hrať na organe Martina Rapantová. Od 23. 4. 1977 začala v
ZPOZ spievať Zuzana Dlhá väčšinou sólo, ale mávala na doplnenie
aj ďalšie speváčky. Asi dva krát ju prišla zastúpiť jej najmladšia
sestra, výborná speváčka Viera Kostelná. Jej spev vtedy zahral na
city svadobčanov. Ku koncu roku 1974 začala v ZPOZ pracovať
Anna Kulihová. Podľa štatistiky uzatvorených sobášov malo 60 %
iba občiansky sobáš. Uvítanie detí sa robilo individuálne pre tých,
ktorí nešli ku krstu, alebo hromadné uvítanie pre krstených. ZPOZ
pripravoval zlaté a strieborné svadby, rozlúčky s brancami, slávnostné vítanie prvákov, rozlúčky s deviatakmi, odovzdávanie
občianskych preukazov. Pre stretnutia jubilantov 70, 75, 80 a viac
ročných slúžila zasadacia miestnosť v prízemí, alebo ak bol vysoký
počet jubilantov, potom sa stretli v novej budove jednotného
roľníckeho družstva, otvorenej v marci 1979. Od roku 1974 začal
viac fotograficky dokumentovať akcie ZPOZ Ivan Gálik, od roku
1976 fotografoval aj PaedDr. Karol Blahuta, najviac v rokoch 1980,
1981. Po roku 1982 prevažne fotografoval Ivan Gálik a zastupoval
PaedDr. Karol Blahuta, ale niekedy aj Jaroslav Mramúch, potom
niekoľko krát Peter Juhásik, nakoniec aj Pavol Marek.
Členovia ZPOZ sa zapojili 2. 7. 1977 do priebehu smútočného
obradu, občianskeho pohrebu Samuela Matyáša, bývalého

Výber časti z Kroniky ZPOZ v Krajnom – I. Gálik

Ochrana prírody v mesiaci jún
svete všetci potrebujeme a vyhľadávame.
V júni sa poľovníci starajú predovšetkým o
ochranu poľovnej zveri, aby mala pokoj pri
párení, hniezdení, rodení a odchove mláďat. Zároveň dbajú o opravu kŕmidiel, posedov, senníkov a ostatných poľovníckych zariadení. Mesiac jún nie je len
o ochrane prírody, ale aj o udržiavaní kultúrneho a spoločenského života obce, v podobe už tradičných streleckých pretekov, ktorých sa zúčastňuje poľovnícka, ale aj nepoľovnícka
verejnosť zo širokého okolia. Našou snahou je, aby sme pre
budúce generácie, zachovali náš poľovný revír aspoň v takom stave v akom je v súčasnosti.

Mesiac poľovníctva a ochrana prírody - aj takéto označenie
má mesiac jún. Jeho hlavnou úlohou je vytvárať kladný vzťah
k prírode nielen u mládeži, ale aj u dospelých. Má nezastupiteľné miesto pri ochrane životného prostredia. A práve preto
nesmieme zabúdať, že teraz je obdobie, keď prichádza na
svet nové potomstvo väčšiny druhov u náš žijúcich zvierat.
Zver je preto oveľa citlivejšia na prítomnosť človeka v prírode.
Slnko a počasie láka ľudí do prírody, škoda len, že nie všetci
sa k nej správame šetrne a ohľaduplne. Bolo by dobré sa nad
tým zamyslieť, že aj človek je jej súčasťou a uvedomiť si,
k čomu to zaväzuje. Predovšetkým v tomto období by sme
sa mali snažiť, aby zver mala pokoj pri hniezdení a rodení.
Nemali by sme ju rušiť hlučným správaním sa a znečisťovať
prostredie odpadkami. Príroda sa dokáže odvďačiť tým, že
nám poskytne oázu pokoja, ktorú v tomto pretechnizovanom

Ing. Rudolf Gajar

 21. 06. 2008 sa uskutoční na obecnom športovom
štadione v Krajnom celoslovenská výstava boxerov
 28. 06. 2008 Poľovnícke združenie Krajné - Drieňovica usporiada strelecké preteky
 28. 06. 2008 DHZ Krajné a Matejovec – krajská súťaž Plameň na špotovom štadione v Krajnom
 26. 07. 2008 DHZ Krajné a Matejovec – krajnianska
prúdnica na športovom štadione v Krajnom
 28. 8. 2008 spomienková slávnosť k 64. výročiu SNP
pri pamätníku obetiam svetových vojen pred Obecným úradom v Krajnom

Zo života obce:
Konalo sa:
 dňa 15. 04. 2008 sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 63. výročia oslobodenia obce pri
pamätníku obetiam svetových vojen pred Obecným
úradom v Krajnom
 26. 04. 2008 stavanie mája na špotrovom štadióne
v Krajnom
 30.04.2008 stavenie mája v Matejovci
 11.05.2008 Deň matiek v ZŠ

POëAKOVANIE
Obec Krajné touto cestou ďakuje akademickému maliarovi p. Štefanovi Pavelkovi za darovanú kolekciu
obrazov, ktoré môžu občania vidieť v priestoroch obecného úradu.

Pripravujeme:
 31. 05. 2008 sa uskutoční na športovom štadióne
v Krajnom podujatie ku Dňu detí
 07. 06. 2008 Dobrovoľny hasičský zbor - okresná
súťaž Plameň
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Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 3/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 30. 4. 2008
A) Schvaľuje
1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. uzatvorenie Zmluvy o vklade k účtu rezervného fondu
obce vedeného vo VÚB banke
3. úpravu rozpočtu obce na roky 2008 - 2010
4. uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ s vlastníkom vodovodného komplexu – od záchytu na Martiške
s rezervoárom vody na Gerincovej cez farmu Matejovec až
po areál spoločnosti Holz Mobel, s.r.o. Krajné 987, po preukázaní vlastníctva relevantnými dokladmi, preukazujúcimi vlastníctvo k predmetnému vodovodnému komplexu.
5. prenájom p. č. 4202 v k.ú. Krajné vo výmere 13408m2 TBS,
a.s. Stará Turá od r. 2009
6. predaj záhrady v záhradkárskej osade v Žadovici č.p.
17415/31 vo výmere 533m2 v. k.ú. Krajné za 20,-Sk/m2
P. Ivona Chudá, Železničná 68, Bratislava doloží k žiadosti
geometrický plán. Poplatky spojené s prevodom hradí
kupujúca.
7. predaj obecného pozemku p.č. 13462/20 vo výmere
262m2 v k.ú. Krajné za 20,-Sk/m2, p. Vladimírovi Malovi-

covi, Krajné 514. Geometrický plán je priložený Poplatky
spojené s prevodom hradí kupujúci
8. poplatok vo výške 2000,-Sk za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti
B) Berie na vedomie
1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce
C) Ruší
1. uznesenie č. 64/1960, ktorým sa vytvorila nová osada
Podprehora s miestnymi časťami: Podprehora, Bukovina,
Ferancech vrch, Tŕnie, Janušky, u Marušicov, Hodovec,
Svinová, u Kurtišov, Sadloňov mlyn, Kahúnova dolina,
Vydarených dolina, Komárno, Zajačice.
D) Odkladá
1. predaj pozemku pod stavbou poľného hnojiska p. č.
5545/3 vo výmere 2441m2 na ďalšie zasadnutie OZ.
Jana Hudecová
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Projekty
– rozvíjať spoluprácu s rodinou – uskutočnilo sa 5 popoludňajších stretnutí, ktoré lektoroval pán Slamka
– stretnutie s rozprávkou – zúčastnili sa deti s rodičmi
4. Čarovné hrnčeky – koordinátorky projektu – Veronika
Štefíková, Oľga Zemanová
Získali sme z Konta Orange 60 000 Sk.
Cieľmi projektu boli:
– vybudovanie keramickej dielne s vypaľovacou pecou –
zakúpili sme pec aj s príslušenstvom
– naučiť žiakov a verejnosť pracovať s hlinou, glazúrou
– rozvíjať spoluprácu verejnosti so školou
– aktívne vyplniť čas detí
– poskytnúť aktívnu relaxáciu a odbúrať stres
– oživiť a rozvíjať ľudové tradície v umeleckých remeslách
5. Otvorená škola športu – koordinátor Milan Medveď
Získali sme od Slov. asociácie športu na školách 50 000 Sk.
Cieľmi projektu boli:
– zakúpiť do kabinetu Tv kvalitné stolnotenisové stoly –
zakúpili sme 4 stoly zn.Stiga, 10 stolnotenisových rakiet
– organizovať školský stolnotenisový krúžok – pracoval
v 1. polroku školského roku
– zorganizovať Vianočný turnaj žiakov v stolnom tenise –
uskutočnil sa počas vianočného dňa
– uskutočniť vzdelávanie žiakov v olympizme – uskutočnilo sa v triedach II. stupňa
6. Stolný tenis do škôl – koordinátor Milan Medveď
Získali sme 2 kvalitné stolnotenisové stoly zn.Buterfly, projekt súvisí s predchádzajúcim.
7. Kopaničiarska basketbalová liga – koordinátor Milan
Medveď
Získali sme 12 ks kvalitných basketbalových lôpt a 12
basketbalových dresov.
Cieľmi projektu boli:
– zapojiť sa do dievčenského dlhodobého turnaja
– organizovať mimovyučovaciu činnosť dievčat v ročníkoch II. stupňa
– získať materiálne zabezpečenie pre činnosť basketbalového krúžku
– reprezentácia školy a obce
Nemyslím si, že v priebehu jedného školského roka je to
málo, keď zoberieme do úvahy, že na škole prebiehajú aj iné
projekty, podujatia a aktivity dlhodobého charakteru. Keď to
všetko zosumarizujem, tak v súčte investícií z projektov,
z vlastných zdrojov, z rodičovského združenia, z 2% daní sme
získali materiálne vybavenie v sume cca 800 000 SK .
Nechám na posúdení čitateľovi, či je to pozitívny ukazovateľ. Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým zainteresovaným učiteľom v projektoch, v inovácii vyučovania, v snahe
vytvoriť niečo nové. Takisto subjektom, ktoré boli ochotné
spolupracovať svojimi možnosťami na úspešnej realizácii
zmien. V neposlednej miere starostovi obce
Ing. Vladislavovi Šusterovi za dôveru v naše schopnosti
a pomoc pri presadzovaní úspešnosti projektov. Myslím, že
v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja nebolo veľa škôl,
ktoré získali viac úspešných projektov ako naša. Je to síce
pre nás radostné a súčasne jedným z ukazovateľov úspešnosti, no zároveň to v nás vyvoláva rozpaky z užitočnosti
vzhľadom na udalosti spomenuté v inom článku tohto vydania.
Milan Medveď

Naša škola nie je len pasívnou inštitúciou a prijímateľom
štátneho rozpočtu. Ten by nám bez problémov postačil na
fungovanie, odmeňovanie a energie. No na modernizáciu,
inováciu, obnovu a zveľaďovanie práce a majetku by zostalo
veľmi málo prostriedkov a trvalo by dlhý čas, aby sa zlepšené
podmienky premietli vo výsledkoch. Zostáva jediná možnosť
a tou je získavanie financií vlastným úsilím, presadzovaním
moderných myšlienok v projektoch a presviedčaním nadácií
o kvalitách nami poskytovaných služieb.
V uplynulom období školského roka 2007/2008 sme vyhodnocovali niekoľko úspešných projektov, ktoré nám priniesli
nemalé finančné prostriedky a pomôžu zvýšiť kvalitu vyučovania. Chcel by som ich čitateľom v krátkosti priblížiť:
1. E-learning vo vzdelávacej praxi ZŠ – koordinátor RNDr.
Ladislav Gergel
Získali sme z MŠaV SR 163 000 Sk.
Cieľmi projektu boli:
– získať noteboky do učebne VT – zakúpili sme 5 ks
– uskutočniť formu e-learningového vzdelávania žiakov –
lektormi bolo 6 učiteľov našej školy v 7 predmetoch, celkovo sa zapojilo do vzdelávania 105 žiakov našej ZŠ
a ZŠ Kostolné.
– vytvoriť diskusné fórum rodičov a priateľov školy – je na
webovej stránke školy
– zriadiť internetovú žiacku knižku školy – je na webovej
stránke školy
– zakúpiť pre lektorov e-learningového vzdelávania noteboky - učitelia mali k dispozícií 6 pracovných notebokov
– zaškoliť učiteľky MŠ v práci na PC – uskutočnilo sa
v decembri
2. Mobilné jazykové laboratórium – koordinátor Milan
Medveď
Získali sme z MŠaV SR 250 000 Sk.
Cieľmi projektu boli:
– modernizácia výučby cudzích jazykov – zakúpili sme 7
žiackych a 1 učiteľský notebok, dataprojektor, slúchadlá,
mikrofóny, jazykový softvér Langmaster, sieťové pripojenie je bezdrôtové, čo zabezpečuje mobilnosť do tried
– motivácia žiakov k štúdiu anglického a nemeckého
jazyka – na základe našich možností sme zvolili učebný
variant vyučovania cudzích jazykov od 3. ročníka
– využitie jazykového laboratória v mimovyučovacom čase – v jazykových krúžkoch
– zvýšenie zručností učiteľov cudzích jazykov – 3 učitelia
absolvovali školenie v Žiline
– využitie jazykového laboratória na vzdelávanie verejnosti
– plánujeme v budúcnosti
3. Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc – koordinátor PaedDr. Ľubica Karliková
Získali sme od MšaV SR 100 000 Sk.
Cieľmi projektu boli:
– zriadenie čitateľského kútika v knižnica – zakúpili sme 4
noteboky, nové stoličky a koberec, 11 titulov elektronických kníh a množstvo encyklopédií a klasických kníh
v sume 25000 Sk
– uskutočniť literárne chvíľky počas vyučovania – koordinátorka projektu pripravila pre žiakov I.stupňa a MŠ 50
literárnych chvíľok
– spolupráca s materskou školou – prebiehala v školskej
knižnici

HYDROMETEOROLOGICKÉ POZOROVANIA 2007
Na zrážkomernej pozorovacej stanici Slovenského hydrometeorologického ústavu v našej obci v priebehu roku 2007 bolo
nameraných 619,6 mm vodných zrážok, čo zodpovedá dlhodobému priebehu u nás:
 zaznamenaných bolo 90 dní so zrážkami nad 1 mm, 20 dní so zrážkami nad 10 mm, so snežením 19 dní, so snehovou
pokrývkou 18 dní
 najmenej zrážok padlo v mesiaci apríl (len 1,2 mm), ktorý bol veľmi suchý
 najviac zrážok padlo v marci, 72,7 mm, v auguste 62, mm, v septembri 117,0 mm
 prvá búrka bola zaznamenaná 11. 5. 2007
Jozefa Matyášová
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Zo života školy
Vymyslená

odvážnym zástupcom ochotným spoločný názor prezentovať na
verejnosti a príslušných školských inštitúciách. Všetci rodičia
našich žiakov dostali preto anonymné dotazníky, v ktorých sa
mohli vyjadriť k práci školy a riaditeľa. Zatiaľ sa mi vrátilo asi 50%
z nich. Preto by som chcel týmto požiadať ostatných, aby si
dotazníky vyžiadali od svojich detí alebo triednych učiteľov a vložili
do poštovej schránky vedľa riaditeľne z dôvodu čo najväčšej objektívnosti. Výsledky budem prezentovať na plenárnom rodičovskom združení a budú k nahliadnutiu v škole aj s vyplnenými
anketovými lístkami.
Sťažovateľ dokonca predbehol aj schválenie tlačového zákona
parlamentom.
Vyjadril sa ako chcel, k čomu chcel, kedy chcel, kde chcel, bez
toho, aby bol zodpovedný za svoje slová a výroky. Na moje
prekvapenie mi z prokuratúry odpovedali, že mu nebol dokázaný
úmysel poškodiť meno školy a riaditeľa, pretože vychádzal zo
zlých informáciií.
Z toho mi vyplýva , že na kohokoľvek si na Slovensku môžeme
vymyslieť hocijaké nepravdivé absurdity a nič sa nám nestane, ak
samozrejme, nepriznáme úmysel vážne mu poškodiť. Napríklad na
ktorejkoľvek stanici PZ v SR príslušníčka prinútila maloletého k nedovolenej sexuálnej reakcii. Ale nevieme to iste, len sa to
rozprávalo v obchode. Ako by sme sa asi cítili v koži príslušníčky?
Neprajem to nikomu, ale môže sa to stať každému z nás, ak
stretneme moju vymyslenú informátorku.
P.S. Ozaj. Nevlastním kopačky značky Puma, ktoré som si mal
podľa pisateľa sťažnosti kúpiť z rozpočtu školy, ale mám
v osobnom vlastníctve kožené kopačky značky Adidas, veľkosť 8,
k nahliadnutiu u mňa doma, zakúpené z vlastných prostriedkov.
Takže tá informátorka má strašne skreslené údaje.
Milan Medveď

Prvý štvrťrok tohto kalendárneho roka
sme v škole mali taký, ako ešte nikdy. Popri
bežnej práci sme sa bavili vyšetrovaním, vysvetľovaním, zdôvodňovaním, dokazovaním, obhajovaním nášho úsilia, zámerov a
postupov. Štátnej inšpekcii sa u nás tak
zapáčilo, že prešetrovala už prešetrené.
A aby to naozaj bolo dobre vyšetrené, tak
nakoniec prišla sama pani riaditeľka
inšpekcie a na oplátku ma zase trikrát pozvala na rozhovor do
Trenčína. Myslím, že z návštevy školy, z materiálov, ktoré si
vyžiadala, výsledkov, atmosféry si urobila svoj úsudok o našej
práci a aj sťažnostiach, ktoré boli podnetom k vyšetrovaniu.
Finančná kontrola taktiež nezistila žiadne porušenie rozpočtových
pravidiel. Ešte očakávame kontrolu z Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva, ktorá by mala šetriť, podľa sťažnosti,
nadštandartné porcie riaditeľa školy a jeho stravovanie na úkor
žiakov v hmotnej núdzi.
V malebnom Slovensku však platia pravidlá niekedy aj nelogické. Namiesto toho, aby sme sa mohli sústrediť na svoju prácu,
koncentrovať sily na riešenie problémov, ktoré nás každodenne
čakajú, my musíme dokazovať, že sme nič zlé neurobili, nepokazili,
neukradli, nikomu neublížili. Namiesto pokoja na prácu sme zažili
denne stres, bezradnosť a bezmocnosť proti hŕbe výmyslov a nezmyslov. Doteraz som sa dokonca ani nedozvedel, čo bolo cieľom
sťažnosti. Na obecnom zastupiteľstve som sa akurát od sťažovateľa dozvedel, že 70% rodičov je nespokojných s prácou školy
a jeho vedenia. Prekvapilo ma, že vedeniu školy sa túto skutočnosť, vraj, všetci boja povedať a sťažovateľ sa stal jediným

Poìakovanie
Ďakujem všetkým rodičom, podnikateľským subjektom, kamarátom a priateľom
školy za venovanie 2% dane za rok 2007. Financie budú použité na modernizáciu
materiálneho vybavenia a skvalitnenie práce školy.
Ďakujeme.

Milan Medveď

OTVORENÝ LIST RODIČOM Č. 2
Milí rodičia, ďakujem Vám!
Nič iné ma nenapadlo, keď som sa zúčastnila posledného rodičovského združenia. Som Vám naozaj vďačná, že ste sa začali vo väčšom
počte zaujímať o dianie v škole od jej vedenia a od nás – učiteľov
a nie od agentúry JPP( jedna pani povedala). Mohli ste sa dozvedieť,
aké veľkolepé plány máme do budúcnosti ohľadom modernizácie
vyučovania, aj samotnej budovy a priestorov školy. Takže viete, že
potrebujeme veľa síl na to, aby sme ich uskutočnili. Neodradia nás
žiadni ohovárači a ani závistlivci. Za svojimi vyučovacími a výchovnými metódami si stojíme
a ani niekoľkonásobná inšpekčná kontrola u nás neodhalila žiadne hrubé nedostatky školských pracovníkov vo výchovnej práci so žiakmi.
Naozaj som rada, že sme našli spoločnú reč. Veď ide o naše deti!

Mgr. Daria Gergelová
učiteľka ZŠ s MŠ Krajné
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Zápis prvákov
Každý rok v mesiacoch január - február prebieha v našej
škole zápis prvákov. Malí predškoláci sa pripravujú na svoj
veľký deň. Po prvýkrát sa pre
mnohých otvoria dvere školy.
Naša škola je veľmi pekná a
myslíme si, že nielen deťom,
ale aj ich rodičom sa páčila.
Máme vymaľované chodby,
ktoré sú vyzdobené výtvarnými
prácami našich žiakov, šachovnicu s figúrkami, ktoré vystrúhal bývalý ujo školník Marek, tajnú schránku pri riaditeľni, do
ktorej môžu žiaci vhadzovať svoje pripomienky a máme nádherné triedy, s ktorými sa naozaj môžeme pýšiť. A čo sa páčilo budúcim prvákom? Určite lego, z ktorého videli vo vitrin-

kách poskladané rôzne zaujímavosti. Veď naši najmenší majú
možnosť tvoriť nielen na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, ale aj na iných vyučovacích hodinách.
A ako sa darilo budúcim prvákom? Všetky úlohy, ktoré im pripravili pani učiteľky, zvládli bez problémov. Spolu s klaunom
Hugom zvládli aj najťažšie úlohy. Zapísaných bolo 15 detí a
všetci sa tešia na prvé kroky do školy, Veď sa z nich stanú
ozajstní školáci. A konečne nebudú musieť spať v materskej
škole. Na to sa najviac tešia, aj keď vedia, že hračky budú
musieť odložiť, lebo nastane čas učenia. A čo očakáva budúcich prvákov? Presne to, čo všetkých prvákov. Musia sa naučiť čítať, písať a počítať. Zdokonalia sa v kreslení, naučia sa
poznávať svet okolo nás. Všetci želáme budúcim prvákom
veľa šťastných chvíľ, na ktoré budú dlho spomínať.
Patrik Medveď
novinársky krúžok

☺FAŠIANGY  FAŠIANGY
starší
žiaci
si
masky zhotovovali sami. A to
ocenila aj porota.
Najkrajšie masky:
č. 1 - Baywatch,
č. 5 - Vrece plné
peňazí, č. 6 - Divožienka, č. 13 Kowbojka, č. 19 Ježibaby, č. 23 Ježibaba
zlých
snov, č. 28 - Šašo, č. 33 - Ježibaba, č. 38 - Bosorka, č. 40
- Araňa, č. 48 - Asterix a Obelix, č. 49 - Montérky, č. 50 Letuška, č. 52 - Jednonohý Joe, č. 54 - Múmia sa vracia

Fašiangy, to je najveselšia časť roku. Bály, plesy, tancovačky, rôzne maškrty nás lákajú všade. K fašiangom patrí aj
karneval.
Viete, kde vznikol karneval?
Najslávnejší karneval sa zrodil v Brazílii.
Brazílsky karneval oficiálne začína v nedeľu a končí v utorok, štyridsať dní pred Veľkou nocou, čo vlastne zodpovedá
našim slovenským fašiangom, ktoré sa končia Popolcovou
stredou.
V našej
škole
sa konal karneval
25. januára 2008,
bol plný zábavy a
veselosti. Niektoré
masky boli krásne
a zaujímavé.
Žasli sme nad
tvorivosťou našich
žiakov. Niektorým
deťom masky pripravili mamičky, prípadne požičali v požičovni, iní, hlavne

Po karnevale sa konala diskotéka. ëakujeme v‰etk˘m
uãiteºom za pekné popoludnie.
Lehoczká a Zmeková
novinársky krúžok

Podjavorinskej pamätník
rov tých najšikovnejších. Nebýva to jednoduché, preto sladkú
odmenu dostanú všetci recitátori za usilovnosť a traja nalepší
recitátori v každej kategórii obdržia nielen diplom, ale aj vecnú
odmenu.
Všetci po ukončení súťaže odchádzame spokojní. Pedagógovia i deti s pocitom, že sme spoločne prežili pekný deň,
z ktorého si odnášame nielen veľa nových skúseností, ale aj
pekné zážitky.

Každoročne si v našej škole pripomíname marec – mesiac
knihy. Keďže v neďalekých Bzinciach pod Javorinou sa narodila známa spisovateľka Ľudmila Podjavorinská – Riznerová,
organizujeme na jej spomienku „Podjavorinskej pamätník“.
Všetci veľmi dobre poznáme jej knižky: Čin –
Čin, Už ho vezú, Do školy, Medový hrnček atď.
V dnešnej dobe zabúdame na jej krásne veršovačky o zvieratkách.
Mnohé deti uprednostňujú počítač pred knihou.
A preto aspoň raz do
roka súťažíme v recitácii.
Deti sa naučia pekné básne nielen od Ľudmily Podjavorinskej,
ale aj od viacerých autorov a spolu s triednymi pani učiteľkami
si v triedach organizujú triedne kolá. Najlepší recitátori postupujú do školského kola.
V školskom kole sú deti rozdelené do dvoch kategórií. 1.
kategória – prváci a druháci, 2. kategória – tretiaci a štvrtáci.
V úvode školského kola si krátkym rozhovorom zaspomíname
na Ľudmilu Podjavorinskú, predstavíme si jej knihy. Odborná
porota zostavená z pani učiteliek vyberie spomedzi recitáto-

Vyhodnotenie súťaže:
1. kategória
1. miesto: Daniela Babincová - 1. ročník
2. miesto: Dominika Talábová - 1. ročník
3.miesto: Marek Tomka - 2. ročník
2. kategória
1. miesto: Kristína Talábová
- 4. ročník
2.
miesto:
Daniela
Gellenová - 3. ročník
3. miesto: Maria Ľudmila
Jesenská - 3. ročník
Katarína Novomestská
novinársky krúžok
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Úspechy Ïiakov ‰koly
Mesiac apríl a prvé májové dni priniesli talentovaným žiakom našej školy
cenné úspechy v predmetových súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja a aj
v medzinárodnom meradle. Vo Fyzikálnej olympiáde žiakov ZŠ okresné kolo
vyhrali – Denisa Bukovčanová(9.trieda)
a Kristián Hanus (8. trieda) a postúpili
do krajského kola v Dubnici nad Váhom,

kde sa statočne popasovali s náročnými fyzikálnymi úlohami a stali sa obidvaja úspešnými riešiteľmi Fyzikálnej
olympiády 2008 v Trenčianskom kraji.
Úspech je o to cennejší, lebo Kristián

súťažil v kategórii určenej pre žiakov 9.
ročníka. Aj v Chemickej olympiáde škola potvrdila kvalitnú prípravu žiakov
z tohto predmetu, deviatak Patrik Predný po víťazstve v okresnom kole dosiahol pekný úspech aj v krajskom kole,
ktoré sa konalo v Bánovciach nad Bebravou. Stal sa úspešným riešiteľom krajského kola.
1. a 2. mája 2008 sa tri programátorské tímy z našej školy zúčastnili medzinárodnej súťaže RoboCup 2008 v Banskej Bystrici v konštrukcii a programo-

vaní školských robotov LEGO a MINDSTORM. Medzi viac než 200 účastníkmi

súťaže zo Slovenska, Čiech, Maďarska
a Rakúska sa naši žiaci umiestnili – na
4., 7. a 8. mieste. Vyskúšali si aj súťažnú
disciplínu Robotický futbal, s ktorým na
škole iba začíname, tu sa nám však po
remízach 0:0, 4:4 a prehre 2:5 nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny. Na
tejto medzinárodnej súťaži školu úspešne reprezentovali žiaci: M. Zeman, J.
Marek, P. Predný - (9. trieda), P. Štefka,
M. Pavlech – 7. trieda, M. Domiňák -(6.
trieda) a F. Dlhý - (2. trieda). Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
RNDr. Ladislav Gergel, učiteľ ZŠ

Čarovné hrnčeky v našej obci
V období november 2007- marec
2008 sa v našej obci Krajné podarilo
„oživiť“ staršie umelecké remeslo - hrnčiarstvo v tvorivo-relaxačnom centre
v priestoroch Základnej školy s materskou školou v Krajnom. Stalo sa tak po
schválení projektu „Čarovné hrnčeky“
kontom Orange. Centrum sa stalo súčasťou aktívneho oddychu a príjemne
prežitých voľných chvíľ ľudí rôznych vekových skupín. Najmladšia členka má 6
rokov, najstaršia 68 rokov. Do kurzu
„Čarovné hrnčeky“ sa zapojilo 10 dospelých a 36 detí. Pod vedením Mgr.
Veroniky Štefíkovej a Oľgy Zemanovej
sa stretávali každý týždeň v priestoroch
Základnej školy v Krajnom a tvorili nádherné diela z keramickej hliny. Pre pozitívny ohlas verejnosti bude činnosť keramického krúžku pokračovať do konca
júna 2008. Od septembra 2008 by sme
radi činnosť centra rozšírili o ďalšie zaujímavé aktivity a prilákali nových čle-

pánovi riaditeľovi ZŠ s MŠ
v Krajnom Mgr. Milanovi Medveďovi za poskytnutie priestorov
na
vybudovanie
keramickej
dielne v budove základnej školy.
Obec Krajné spolu s občanmi
ďakuje
KONTU
ORANGE za poskytnutie finančného príspevku vo výške
60.000.-sk, ktorý sme použili
na nákup keramickej vypaľovacej pece.

Oľga Zemanová
vychovávateľka v ZŠ s MŠ Krajné

nov našej keramikárskej rodiny.
Všetky diela krajnianskych keramikárov, si budete môcť prezrieť na výstave, ktorú každoročne
poriada Základná škola s
materskou školou v Krajnom v júni 2008.
Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Vladislavovi Šusterovi za veľkú podporu pri
realizácií tohto projektu a
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Začiatok
krajňanskej futbalovej sezóny
Futbalová sezóna 2007-2008 bola pre
krajňanský futbal po dlhých rokoch v očakávaní ako sa presadí mužstvo dospelých
vo výššej súťaži v rámci Oblastného futbalového zväzu Trenčín. V súťažiach nastupovali úspešne aj mužstvá žiakov a dorastu. Futbaloví priaznivci iste vedia ako sa
mužstvá umiestnili, ale v krátkosti pripomeniem postavenie našich mužstiev.
ŽIACI, účinkujú v súťaži – Starší žiaci – skupica „C“.
Po jesennej časti r. 2007 skončili na druhom mieste za
Kalnicou, len horším pomerom gólov. Odohrali sedem stretnutí, päť vyhrali a dve prehrali s pomerom gólov 30:8, keď
dostali najmenej gólov zo všetkých mužstiev v súťaži. Najviac,
desať gólov, dal Ján Machač.
Jarnú časť súťaže začína mužstvo 27. apríla a v príprave sa
stretli väčšinou so silnými súpermi. Na turnaji na Myjave
skončili na štvrtom mieste zo šiestich mužstiev, ďalej odohrali
ešte päť prípravných stretnutí, z ktorých jedno vyhrali, jedno
remizovali a tri prehrali.
Do jarnej časti im želáme dobrú pohodu, chuť trénovať
a veľa strelených gólov. Tréner mužstva je Mgr. Andrej Škodáček, ktorý sa mužstvu venuje s veľkým nasadením a obetavosťou.
DORAST hrá II. triedu JUH.
Najúspešnejšia sezóna nášho mužstva, ktoré sa po jesennej časti umiestnilo na prvom mieste, keď z 11 stretnutí neprehralo ani jedno a len dvakrát remizovalo, s pomerom gólov
46:13. Rozhodlo sa o tom v stretnutí pravdy v poslednom kole
jesene, s dovtedy prvým mužstvom Dolným Sŕnim, nad ktorým naši dorastenci zvíťazili 4:1.

V jarnej časti odohral dorast tieto stretnutia: v Bošácej
zvíťalili 2:0, v Kostolnom 6:0, doma remizovali s mužstvom
z Považan 1:1 , v Moravskom Lieskovom zvíťazili 4:1.
V aktuálnej tabuľke je stále na prvom mieste, k čomu im
gratulujeme a želáme aby sa im stále darilo.Tréner Miloš Ďuriš
a vedúci Štefan Mramúch, si za dosiahnuté výsledky a prácu
pri mužstve zasluhujú naše uznanie.
DOSPELÍ: hrajú II. triedu JUH
Nováčik súťaže v jesennej časti skončil na peknom, nečakanom piatom mieste, keď ako jediný hneď v prvom stretnutí
zobral všetky body vedúcemu mužstvu po jesennej časti
Bošácej.
V poslednom stretnutí jesennej časti sa gólom rozlúčil
s naším mužstvom hrajúci tréner Peter Vavák. Prišiel do
Krajného pôvodne na pol sezóny, ale keď videl zanietených
ľudí pre futbal, ochotných hráčov pracovať, zostal pri mužstve
dva roky. Pozdvihol úroveň mužstva, vštepil mu disciplínu
a vieru vo víťazstvo. Pomohol aj svojími gólmi a vrchovatou
mierov sa pričinil o úspešné odštartovanie v novej súťaži.
Patrí mu za to naša vďaka a želanie, nech sa mu ako trénerovi
darí aj na Myjave.
V jarnej časti súťaže zohrali naši muží tieto stretnutia: v Bošácej 2:2, s Košariskami 0:2, s Považanmi 4:1 a s Moravským
Lieskovým 0:2, keď chýbali pre zranenie a chorobu viacerí
hráči základnej zostavy. Veríme, že mužstvo nadviaže na
dobrú hru z jesene a pomôže aj novému trénerovi Mojmírovi
Bačovi zo Starej Turej /nášmu bývalému hráčovi/, aby mohol
nadviazať na úspechy svojho predchodcu. Výbor mu želá veľa
trpezlivosti, hráčov ochotných na sebe pracovať a veľa športových úspechov.

FUTBAL
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Milan Kostelný
za výbor TJ

* * * Oznamy * * *
Úprava cien vodného a stoãného pre rok 2008
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods.1 písm.d ) bod 5 a písm. f ) zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.658/2004 Z.z. a v súlade § 8 a 9 výnosu Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 1 / 2007 zo dňa 27. júna 2007, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovejregulácie v sieťových odvetviach a spôsob
jej vykonania a výnosom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 31. júla 2007 č. 3 / 2007, ktorým sa ustanovuje rozsah a štruktúra
oprávnených nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určil pre regulovaný subjekt SLV s.ro.,
916 16 Krajné 52 IČO: 36 290 815 na obdobie roka 2008 maximálne ceny, ktoré spoločnosť SLV Krajné upravila nasledovne:
1. Vodné - cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom v kategórii:
obyvateľstvo 16,81 Sk / m3 + DPH t.j. 20,00 Sk / m3
podnikatelia ( FO a PO ) 20,17 Sk / m3 + DPH t.j. 24,00 Sk / m3
2. Stočné – cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v kategórii:
obyvateľstvo 8,41 Sk / m3 + DPH t.j. 10,00 Sk / m3
podnikatelia ( FO a PO ) 11,76 Sk / m3 + DPH t.j. 14,00 Sk / m3
3. Stočné – cena za čistenie odpadovej vody v ČOV ( dovoz mobilnou technikou ) v kategórii:
obyvateľstvo 12,61 Sk / m3 + DPH t.j. 15,00 Sk / m3
podnikatelia ( FO a PO ) 12,61 Sk / m3 + DPH t.j. 15,00 Sk / m3
ostatní (trv.pob. mimo kú ) max 16,81 Sk / m3 + DPH t.j. 20,00 Sk / m3
K cenám viď bod 3 budú pripočítané aktuálne réžijné náklady. Údaje v rozhodnutí sa použijú, ak je množstvo dodanej odpadovej
určené vážením a platí, že 1t OV je adekvátna 1m3 OV.
Určené ceny (pre bod 1 a 2) sa použijú až po vykonaní prvého odpočtu meradiel v roku 2008 - najneskôr však 01. 07. 2008. Ceny
pre bod 3 platia od 10. 02. 2008. Všetky ceny platia až do odvolania.
V Krajnom 05. 05. 2008
Ing.Galiovský Ľubomír, vr
konateľ SLV, s.r.o.

SLV sro Krajné
čp

Ing.Šuster Vladislav, vr
starosta obce Krajné

Cenník palivového dreva
z obecných lesov

druh

rok 2008

SLV sro Krajné Cenník dopravy dreva z obecných lesov
pásmo

jc
Sk/plm

cena dodávky
Sk/5plm

miesto dodávky

2008
jc

cena dodávky

Sk/plm

Sk/5plm

1

drevo palivové ihličnaté

450

2250

1. pásmo

Krajné

240

1200

2

drevo palivové listnaté

690

3450

2. pásmo

Matejovec, Podrienie, Doliny

220

1100

3

haluzovina v samovýrobe

238

3. pásmo

Žadovica

250

1250

4

drevo palivové listnaté mäkké

400

4. pásmo

Zbehy, Prehôrka, Podvrch, u Januškov

260

1300

Uvedené ceny sú ceny vrátane DPH.

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA
Eliška Krišková
Juraj Oružinský
Nikol Gažaková

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Vladimír Malý –
Barbora Vagačová

ROZLÚâILI SME SA
Miroslav Náhlik
Pavel Sopóci
Judita Kubečková
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