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ZADARMO

BlahoÏelanie
âas plynie r˘chlo. âlovek si ani nev‰imne, a uÏ je tu ãas, na
krátke obrátenie sa a spomenutie si na svoju mladosÈ,
zaãiatky, úspechy, radosti. Omnoho príjemnej‰ie sa spomína
ãloveku, ktor˘ robí prácu osoÏnú nielen jemu samému, ale
vedie k tomu i ostatn˘ch. Takou osobou je nepochybne i ná‰
pán uãiteº Vladimír Jáno‰ z Krajného. Vych˘ren˘ muzikant je
to! Av‰ak niã, okrem zopár vrások na tvári, nenasvedãuje
tomu, Ïe sa 26. 2. 2009 doÏil úcty-hodného veku 70 rokov!
Chceme Vám i touto cestou vzdaÈ úctu a ná‰ obdiv k dielu,
ktoré Ste za tie roky s veºk˘m úsilím a s obrovskou citlivosÈou
v srdci vytvorili. Koºko muzikantov ste vychovali, koºké
veselice odohrali a ºudí pritom zabavili, koºk˘m optimizmom
a umeleck˘m bohatstvom nás v‰etk˘ch stále napæÀate.
A azda ãosi aj z hmotného diela by sme mohli opomenúÈ.
Pred 16-timi rokmi ste ZU· v Krajnom zaloÏili a svoju lásku
k folkóru – ku zrodu folklórneho súboru ste premenili. UÏ je

15 rokov, ão
sa tohto vzÈahu nevzdávate a my ho
s nad‰ením
s vami zdieºame.
KieÏby bolo v na‰om
regióne veºa
tak˘ch osobností,
akou
ste Vy!... a na
záver, azda
t˘chto pár ver‰ov z kniÏôãky, ktorú sme Vám odovzali povie
za nás viac:

Mil˘ pán uãiteº,

V nich je mnohá krása sveta, múdrosÈ ºudí ukrytá,
ktorú Ste nám predostreli ako ná‰ uãiteº Ïivota.

nadi‰iel deÀ dlho oãakáveného sviatku,
deÀ, kedy oslavujete svoju sedemdesiatku.
Sú to rôãky krásne, to my dobre vieme,
preto Vám k nim s úctou zavin‰ovaÈ chceme:

V‰etko ão sa nám za ten ãas od Vás s láskou dostalo,
kaÏd˘ sme si osvojili a je toho nemálo.
Múdre slová, vtip, umenie, radosÈ z Vás vÏdy pramení,
my veríme, Ïe sa to tak e‰te dlhé roky nezmení.

pevné zdravie, veºa lásky, spokojnosÈ a pohodu,
veºa rôãkov bez starostí a vÏdy dobrú náladu.
Aby úsmev na‰iel stále miesto na Va‰ej tvári,
lebo ten prezrádza krásu du‰e, ão Vám zvnútra Ïiari.

Na‰a vìaka slovami len ÈaÏko sa dá vysloviÈ,
rad‰ej sme sa podujali kniÏôãku Vám vytvoriÈ.
Ona sk˘va v‰etky piesne, ão nosíte v srdci,
prijmite ju od nás z vìaky -

Nech vám prsty rezko hrajú a myseº poslúcha,
aby piesne od Vás zneli, ako im prislúcha.

Vaši súboráci.....

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 1/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 25. 2. 2009
A) Schvaľuje
1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2009
4. 10 ks žetónov pre p. Katarínu Mikotovú, Krajné 868
5. 10 ks žetónov pre p. Alenu Náhlikovú, Krajné 151
6. kontrolórke obce p. Viere Macúchovej mimoriadnu
odmenu vo výške 70,- €
7. mimoriadnu odmenu poslancom vo výške 35,- €

B) Nechvaľuje
1. predaj časti obecného pozemku č. p. 310/1 o výmere 110m2 p. Ľuboslavovi a Miriam Bukovčanovým, Krajné 861 z titulu, že v pozemku sa nachádzajú inžinierske siete a merače, ktoré sú umiestnené na dome v zmysle kolaudačného rozhodnutia
C) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce

Výsledky voľby prezidenta SR v obci Krajné
1. kolo (21. 3. 2009) – volebná účasť: 40,05%
Mená kandidátov:
Odovzdané
platné hlasy:
Bollová Dagmara, PaedDr.
6
Gašparovič Ivan, JUDr., Csc.
322
Martináková Zuzana
36
Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.
27
Mikloško František, RNDr.
3
Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.
136
Sidor Milan, PhDr., CSc.
3

2. kolo (4. 4. 2009) – volebná účasť: 50,52%
Mená kandidátov:
Odovzdané
platné hlasy:
Gašparovič Ivan, JUDr., Csc.
499
Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.
180

Investícia do našej budúcnosti
Názov stavby:

Modernizácia a dostavba základnej školy Krajné

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKOU ÚNIOU

Stavebník:
Obec Krajné, 916 16 Krajné č. 52
V zastúpení:
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce Krajné
Manager europrojektu:
PhDr. Valéria Kaplanová
Koordinátor dokumentácie:
Ing. Arch. Bohuslav Lištiak, č. opr. 0023AA
Stavebný dozor:
Jozef Kéry, č. opr. 15979*41-51*97
Stavebné povolenie:
SOÚ 4, R/2008, Kraj/SOÚ 131/2007 v Jablonke, dňa 7. 1. 2008

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Termín začatia:

04. 07. 2008

Termín ukončenia:

30. 09. 2009

Zhotoviteľ:

FKL a brat, spol.s r.o.
Hviezdoslavova 21
956 11 LUDANICE
Ing. Vladimír Bebjak, č. opr. 00390*10*
Ľubomír Ondrejmiška
ROP - 1.1 - 2008/01
č. 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Hlavný stavbyvedúci:
Stavbyvedúci:
Opatrenie:
Podopatrenie:
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Pestrá paleta
V spoločenskej sále Kultúrneho domu Samka Dudíka na
Myjave 9. februára 2009 prebehla vernisáž výstavy obrazov
akademického maliara Štefana Pavelku, „Pestrá paleta“.
Vernisáž otvoril vedúci KD a hlavný organizátor výstavy,
Michal Maliarik. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných
so životnou púťou umelca, jeho prácou a úspechmi v umeleckej tvorbe.
Našu obec a miesto, ktoré patrí v nej nášmu čestnému obyvateľovi, Štefanovi Pavelkovi predstavil prítomným starosta
Ing. Vladislav Šuster. Po záverečnom slove, poďakovaní sa
organizátorom a zúčastneným hosťom, umocnila príjemné
chvíle prehliadky a diskusií, hudba folklórneho súboru Krajňanec. Výstava skončila 28. 2. 2009. Viac informácií z vernisáže
priniesol Kopaničiar expres č. 8.

Akademický maliar Štefan Pavelka
Narodil sa v roku 1930 v Báčskom Petrovci v Juhoslávii.
Ako 16 ročný začal študovať v Belehrade na škole umeleckého priemyslu. V roku 1946 po príchode na Slovensko pokračoval v štúdiu na umeleckopriemyselnej škole v Bratislave.
Náväzne pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení
v Bratislave u profesorov Čemického a Želibského. V roku
1955 ukončil štúdium diplomovou prácou – obraz olejomaľba
„Krajnianska svadba“, kde zachytil už odchádzajúci kroj
a zvyky obyvateľov vo sviatočnej chvíli (obraz sa nezachoval).
Po ukončení štúdia sa venoval maľovaniu krajinomalieb,
portrétov, zátišia a iné, neskôr úžitkovej grafike, knižnej úprave, ilustrácii, výstavníctvu – múzeá, plagátovej tvorbe...
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 súťaže plagátov bezpečnosti práce – Austrália
Sydney Grand Prix A, prvá cena.

Po roku 1990 zanechal tvorbu v obore umeleckého priemyslu a vrátil sa k maliarskej tvorbe, portrétnej a krajinkárskej.
Technikami, perokresba, kolorovaná perokresba a fotokoláž
tvorí obecnú krajnianskú kreslenú kroniku a grafickotechnickú
úpravu Krajnianských novín.
Bližší kontakt s jeho tvorbou mohli mať občania koncom
júna 1992, kde v rámci osláv 600. ročnice bola výstava „Krajné vo výtvarnom umení“. Boli tu vystavené obrazy Emila
Kovára, Jaroslava Kulihu a Branka Matyáša. Fotografia je
z vernisáže 25. 6. 1992.
Pred Vianocami 2005 nám v zasadačke obecného úradu
ukázal časť celoživotnej práce, prierez svojej bohatej tvorby,
pod názvom „Výber z tvorby“.
Ivan Gálik
prevzaté

Zo života materskej školy v Krajnom
Bumbarasa! To je krása, zábava v materskej škole začína
sa. Vbehol šašo? A ešte aký? Za ním anjel, potom kvety, zvieratká a princezné, batman, doktor, motýľ, lienky a usmiaty
malý čertík. Všetci v dobrej nálade s úsmevom a iskrou v oku,
rozvírili zábavu. Tanec, pieseň, rýchly pohyb sprevádzal ich
v každom kroku.
Dňa 13. 2. 2009 sa v Materskej škole v Krajnom konal
v dopoludňajších hodinách KARNEVAL. Pri tanci a skvelom
pohostení, ktoré pripravili tety kuchárky, pani učiteľky a nemalu mierou prispeli s občerstvením aj rodičia, sa prekrásne
masky zabávali pri veselej hudbe v doprovode zamaskovaných pani učiteliek až do obeda. Každá maska bola na konci
KARNEVALu odmenená sladkosťou.

Karneval v MŠ

A bol veľký KARNEVAL, nikto sa tam nehneval. Všetkým
bolo veselo, spinkať sa nám nechcelo. Zvoní zvonec, už je
koniec, maškary sa zrazu zmenia: „KAMARÁTI O ROK
DOVIDENIA!“
kolektív MŠ v Krajnom

Oznam
Oznamujeme, občanom, že platobné výmery na daň z nehnuteľnosti na rok 2009
a poštové poukážky na zaplatenie dane z nehnuteľnosti na rok 2009 si môžete prevziať
v priebehu mesiacov máj-jún 2009 na Obecnom úrade v Krajnom
na oddelení daní a poplatkov u p. Batkovej na č. d. 6.
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Úspechy našich žiakov
Tento školský rok je pre nás vzhľadom
na prebiehajúcu rekonštrukciu budovy
školy oveľa náročnejší ako tie predchádzajúce. K dispozícii máme len obmedzené priestory a pri príprave žiakov na
súťaže vzniká i problém časový. Žiaci
2. stupňa dochádzajú do Kostolného
a často je náročné zosúladiť ich rozvrh
s rozvrhom učiteľa, ktorý ich na súťaž
pripravuje, a zároveň aj s cestovným
poriadkom, aby mohli bez problémov
docestovať do Krajného alebo stihnúť
v Krajnom prípoj na kopanice.
Aj napriek spomínaným prekážkam
sme sa zapojili do viacerých súťaží a
naše umiestnenia dokazujú, že žiaci
krajnianskej školy patria svojimi vedomosťami a schopnosťami medzi najlepších v okrese Myjava.
Naším najúspešnejším reprezentantom je Kristián Hanus z 9. triedy.
V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka sa umiestnil na 3. mieste,
v okresnom kole Olympiády z nemeckého jazyka sa umiestnil na 2. mieste,
v okresnom kole Matematickej olympiády skončil druhý. Zvíťazil v okresnom
kole Geografickej olympiády i v okresnom
kole
Dejepisnej
olympiády.
V okresnom kole Chemickej olympiády
skončil druhý.
V krajskom kole Geografickej olympiády bol na 11. mieste, v krajskom kole

Matematickej olympiády obsadil vynikajúce 2. miesto, v krajskom kole Dejepisnej olympiády skončil na 11.mieste.
Vo všetkých krajských olympiádach sa
stal úspešným riešiteľom. Krajské kolo
Chemickej olympiády ho ešte len čaká.
V okresnom kole Geografickej olympiády sa umiestnil Dalibor Vydarený
z 8. triedy na 1. mieste, Vladimír Dlhý zo
7. triedy na 2. mieste, Michaela Miková
zo 6. triedy na 1. mieste, Lucia Kostelná
z 5. triedy na 2. mieste, Paulína Medňanská z 9. triedy na 9. mieste a Peter
Ragan z 5. triedy na 6.-7. mieste.
Michaela Miková skončila v krajskom
kole na 13. mieste.
V okresnom kole Dejepisnej olympiády skončil Marcel Kostelný z 8. triedy druhý.
Postupuje do krajského kola.
V okresnom kole
Olympiády z nemeckého jazyka sa Júlia
Marušicová z 9. triedy
umiestnila na 5. mieste.
V prednese povesti
nás reprezentovala Lea
Marušicová zo 7. triedy.
V okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko sa
umiestnila na druhom
mieste. Paulína Bliž-

ňáková z 9. triedy sa v okresnom kole
súťaže v prednese rozprávky Rozprávkové vretienko umiestnila takisto na
2. mieste.
Literárne práce Paulíny Bližňákovej
a Sone Kubusovej z 9. triedy a Ley
Marušicovej zo 7. triedy na tému ľudské
práva boli vybrané medzi víťazné práce
celoslovenského projektu ZEM SME
MY SO SVOJIMI PRÁVAMI a boli uverejnené v zbierke víťazných prác.
Všetkým spomenutým žiakom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa
úspechov vo vyšších kolách súťaží.
V. Boorová

Zimná škola v pírode
7. február 2009 – deň, ako každý iný.
Pre väčšinu žiakov oddychový, pre niektorých dlho očakávaný. Zbalené lyže,
lyžiarky, tašky plné zimných vecí signalizovali, že prišiel deň, kedy sa treba rozlúčiť s rodičmi, nasadnúť do autobusu
a odísť na lyžovačku. Chýbalo nám však
to najdôležitejšie – sneh. Sychravé počasie, všade veľa blata, to bola tvrdá realita
aj na Orave. Sem-tam sa na vrcholoch
hôr niečo zabelelo. V Novoti, ktorá sa
stala pre nás domovom na celý týždeň
nebol sneh Lyžovalo sa na technickom
snehu a to len v blízkych a vzdialenejších
lyžiarskych strediskách. Všetci sme boli
veľmi sklamaní, pretože do poslednej
chvíle sme dúfali, že Orava bude zasnežená. Nestalo sa. V prvý deň sme lyžovali až v popoludňajších hodinách, ale po
daždi bol sneh mokrý. Ozajstná radosť
nastala až na druhý deň. Prebudili sme

sa do zasneženej krajiny.
Akoby niekto v noci čarovným prútikom premenil celú
Oravu. Bola naozaj rozprávkovo biela. Napadlo toľko
snehu, že sa mohla začať
ozajstná lyžovačka. A bola
naozaj výborná! Poslušné
deti, ktorými sme sa mohli
pýšiť na lyžiarskom svahu
prispeli k dobrej nálade vo
večerných programoch, súťažiach, ale i pri prehliadke
biofarmy v Novoti.
Všetky súťaže, ktoré sme
si s deťmi spoločne pripravili
sa mohli uskutočniť vďaka
sponzorom, preto v závere patrí niektorým ľuďom poďakovanie.
Chceme sa poďakovať Obecnému
úradu v Krajnom za finančný sponzorský
dar, rodinám Bohuša
Melichera a Branislava Melichera za
sladkosti, ktoré venovali deťom.
Poďakovanie patrí
aj pani doktorke
MUDr. Janke Gellenovej, ktorá podobne
ako každý rok strávila
s nami celý týždeň
bez nároku na odmenu. A tentokrát
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mala skutočne veľa práce. Horúčky, kašle, bolesti nôh musela liečiť každý deň,
preto jej patrí dvojnásobná vďaka za
zdravie našich detí.
Za výbornú starostlivosť a bezpečnosť
detí počas celého týždňa patrí sa poďakovať aj učiteľom, p. riaditeľovi Mgr.
Milanovi Medveďovi, p. zástupkyni Mgr.
Janke Domiňákovej a Mgr. Jankovi
Figurovi.Verím, že sme všetci prežili
výbornú školu v prírode plnú pekných
zážitkov a budeme na ňu ešte dlho spomínať.
PaedDr. Ľubica Karliková

Vyhodotenie dotazníka o práci riaditeľa a úrovni školy
V minulom roku v jesennom vydaní
Krajňanských novín som čitateľom sľúbil
vyhodnotenie dotazníka o dôvere rodičov k práci školy a k práci riaditeľa. Uvedený dotazník som odoslal rodičom
všetkých našich žiakov, na jeho vyplnenie a spätné odoslanie som upozorňoval
i v novinách. Bol anonymný a vyzýval
som k čo najväčšej návratnosti z dôvodu
čo najvyššej objektivity. Dotazník naväzoval na návštevy štátnej školskej inšpekcie a vyjadrení rodiča, ktoré odzneli
na obecnom zastupiteľstve v zmysle:
– rodičia sa riaditeľa boja a zo strachu
nevládzu vyjadriť svoju vôľu
– rodičia nie sú spokojní s prácou riaditeľa školy
– rodičia nesúhlasia so smerovaním školy a nie sú spokojní s jej prácou.
Snáď ma každý pochopí, že uvedené
vyjadrenia som považoval za potrebné si
overiť. Moja práca a zotrvanie vo funkcii
by predsa nemalo zmysel. Nemôžeme
predsa hazardovať s niečím tak dôležitým ako je vzdelávanie detí. Nemohol by
som riadiť školu bez podpory a dôvery
mojich kolegov, zamestnancov, rodičov
aj žiakov.
Samotné vyhodnotenie:
Odoslal som 106 dotazníkov, rodičia
vrátili 69, čo je 65%.
Na otázky „Ste spokojní s prácou

prevažne zo strany rómskych detí, dvaja
neodpovedali. Agresivita v spoločnosti
narastá, prenáša sa to i do školy, snažíme sa ju v maximálnej miere elimi-

školy a riaditeľa?“, rodičia odpovedali
takto:
bodová škála
Spokojnosť s prácou riaditeľa
Spokojnosť s úrovňou školy

10
39
32

V bodovej škále od 1 do 10 mali
rodičia ohodnotiť spokojnosť s prácou
školy a riaditeľa, pričom číslo 10 vyjadrovalo maximálnu spokojnosť, 1 minimálnu. V tabuľke sú uvedené počty odpovedí tak, ako ich zakrúžkovali rodičia.
Čiže 39 rodičov je maximálne spokojných s prácou riaditeľa školy a 32 maximálne spokojných s úrovňou školy.
Naopak 1 rodič je minimálne spokojný
s prácou riaditeľa školy. Z odovzdaných
dotazníkov vyplýva, že výroky vyššie
uvedené sa nezakladajú na pravde a
v našej práci máme dôveru a podporu
rodičov. Pretože počúvame aj tých, čo
s nami celkom nesúhlasia, majú výhrady, iné námety, bolo by dobré prísť
a vyjasniť si stanoviská.
Dôležitou informáciou pre mňa sú
odpovede, či sa deti cítia v škole dobre a
bezpečne z pohľadu rodičov. Z odpovedí
vyplynulo, že 53 detí sa cíti bezpečne, 14
čiastočne hlavne z dôvodu agresivity,
krádeží a vyrušovania počas vyučovania

9
13
14

8
5
7

7
6
7

6
2
4

5
1
4

4
1
1

3
1

2

1
1

novať, no právomoci učiteľa sú obmedzené a riešenia veľmi zdĺhavé. V tejto
oblasti veľmi potrebujeme vašu pomoc –
rodičovskú.
Pri otázke rodičovskej pomoci škole
ste sa rozdelili takmer na dve rovnaké
časti – 35 je ochotných pomôcť, 34 rodičov je zaneprázdnených. Keď budeme
organizovať podujatie pre deti, s radosťou privítame vašu pomoc. Budeme
veľmi radi, ak zorganizujete besedu so
zaujímavými ľuďmi, dáte nám kontakt, či
navrhnete netradičnú exkurziu. Ak by
mal niekto záujem nahliadnuť do vyplnených dotazníkov, sú uložené v riaditeľni školy.
Na konci by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí odovzdali dotazník, takisto ďakujem za prejav dôvery a vyjadrenie spokojnosti, za pekné slová a
povzbudenie, ktoré niektorí pripojili.
Milan Medveď

XII. ·KOLSK¯ PLES
Je obdobie hospodárskej krízy. Na Slovensku aj vo
svete sa stalo mnoho smutných a nešťastných udalostí.
Myslím si však, že napriek tomuto všetkému by sa ľudia
mali stretávať, pozhovárať sa, zasmiať, zabaviť, odreagovať, pochváliť sa úspechmi.
S takýmto cieľom zamestnanci našej školy zorganizovali už dvanásty školský ples. Hoci v tomto školskom

šoval kapacitu sály. Mrzí ma, že množstvo záujemcov
sme museli odmietnuť, ale môžem im sľúbiť, že v budúcom roku školský ples zorganizujeme znovu, len sa
treba včas prihlásiť. Zároveň chcem pripomenúť, že na
jeseň 2009 pripravujeme 1.maškarný bál pre dospelých, ktorý bude pripravený rovnako dobre a v tej istej
sále. Celé podujatie prebehlo v príjemnej atmosfére, v
priateľskom tóne a podľa slov mnohých účastníkov sa
veľmi vydarilo. Chcel by som na tomto mieste poďakovať obsluhujúcemu personálu, hudobníkom, kuchárkam. Zvlášť si cením prácu mojich kolegov, ktorí popri
svojich pracovných povinnostiach obetovali množstvo
času, energie a invencie na to, aby sa naši hostia cítili
naozaj skvele. Každoročne veľkým obohatením a prínosom je polnočné losovanie tomboly, do ktorej venovali
ceny a pozornosti podporovatelia a priatelia našej
školy, ktorým taktiež ďakujem:
HaM, STOP, Nachema, Dexia, FKL & brat, Bove,
Molitex, Setoop, Inštalatérstvo Figura, Ratio-pharm,
Leja, Víno Sabo, TBS, Obklady a dlažby Myjava,
Kvetinárstvo Reny, Heineken, OcÚ Krajné, OcÚ
Jablonka, Herbex, MGS farby, Joker, p. Himlerová, p.
Šusterová, p. Sadloň, p. Malečka, p. Kozár, p. Batková.
Ďakujeme!
Nakoniec mám ešte prosbu. V šatni došlo k zámene
dvoch rovnakých, dlhých kabátov antracitovej farby
rôznej veľkosti. Páni, skontrolujte si, prosím, šatníky a
ak nájdete kabát väčších rozmerov, sprostredkujem
jeho výmenu so skutočným majiteľom.
Milan Medveď

roku pracujeme v sťažených podmienkach, rozdelení vo
dvoch pôsobiskách, rozhodli sme sa plesovú tradíciu
dodržať. Veď sme tiež zvedaví, ako sa darí našim tradičným hosťom a v príjemnom prostredí a hudbe
potešiť svoje pocity a chuťové poháriky. Napriek tomu,
že v Krajnom sa uskutočnilo každoročné folklórne
pochovávanie basy, záujem o vstupenky ďaleko prevy-
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Ocenenie školy spoločnosťou Whirpool Slovakia v celoslovenskom
projekte Detský čin roka 2008, ktorý prebieha pod čestnou záštitou
Ministerstva školstva SR.

Na návšteve v „Krajine zdravia“
V dňoch od 23. 2. 2009 – 27. 2. 2009 sa deti Materskej školy a deti
1.stupňa základnej školy zúčastnili v rámci projektu „Švortlístok
zdravia pre naše deti“, aktivity „Filip v krajine zdravia“, ktorú lektoroval p. Stanislav Slamka. Počas piatich stretnutí sa deti hravou formou oboznámili so zdravým spôsobom života, zdravou životosprávou i faktormi, ktoré nepriaznivo vplývajú na organizmus. Celé stretnutie bolo pútavo podané a oživené bábkou Filipa. Popri tom sa deti
naučili veľa nových piesní, ktoré spievali s doprovodom gitary
p. Slamku. Na zvedavé otázky detí ujo Stano odpovedal rád
a presvedčivo, takže nakoniec vznikla veselá diskusia.
Veríme, že i tieto naše malé deti si zo stretnutia odniesli veľa dobrého, poučného a zároveň sľúbili, že sa pokúsia každý deň urobiť
niečo pre svoje zdravie a tým zmeniť obec Krajné na obec zdravých
a šťastných ľudí.
Deti a učiteľky MŠ v Krajnom

Desiate pochovávanie basy
Rodina Husľová, Cimbálová, Harmoniková, Trubková a Klarinetová odprevadila v sobotu 21. 2. 2009 na poslednej ceste
zo života, svoju milovanú tetu Basu Krajnianskú. Skonala nečakane náhle, ešte o 19. hodine bola čulá a veselá. Dožila sa
nám požehnaného veku, 1 rok a 26 dní. Pochovaná bola už
po desiaty krát, za účasti širokého príbuzenstva (viac ako tri
desiatky), priateľov a známych (približne 350), s bohatými
vecnými darmi od sponzorov, na zmiernenie zármutku zúčastnených, nad jej stratou.
Účastenstvo poslednej rozlúčky pozdravila Zita Kukučková
vyznaním viery a slovami útechy o súbore Krajňanec, o dobrých skutkoch pre súbor zo strany sponzorov. Jej slová podporil aj starosta, ktorý vo svojej modlitbe ďakoval všetkým,
ktorí pomáhajú obci. Potom prebiehala liturgia v podaní súboru Krajňanec, s piesňami a tancom z nášho regiónu, na
dôvažok s novým pásmom z Horehronia.
Až do pol noci prevzala starosť o dušu milovanej Basy ľudová hudba súboru Zobor.
Posledná rozlúčka s Basou o pol noci, pripadla osvedčenému kazateľovi slova Baso-pohrebného a jeho pomocníkom.
Krátko pred jednou hodinou bola Basa na márach vyne-

sená. Nasledoval kar, kde všetci blahorečili skutky zosnulej.
Viac na www.krajne sk, Ivan Gálik

Partnerské stretnutie zástupcov Chrlíc a Krajného
Spoločné stretnutie zástupcov MČ Brno-Chrlice a zástupcov našej obce, uskutočnilo sa 12. marca 2009 na Obecnom úrade v Krajnom. Päť členná delegácia
vedená starostom MČ Brno-Chrlice, Ing. Vladimírom Kučerom a zástupcovia
obce (starosta, traja poslanci, riaditeľ školy a pracovníci OcÚ) stretli sa v obradnej
miestnosti. Cieľom stretnutia bolo prerokovať plnenie úloh v „Deklarácii o partnerstve a spolupráci medzi Mestskou časťou Brno-Chrlice a obcou Krajné“, aktualizovať „Deklaráciu“ o nové podnety. Partnerská zmluva bola podpísaná v septembri 2006 v Chrliciach, je zameraná na oblasti:
• nadväzovanie kontaktov v oblasti spoločenského života a vzájomnej informovanosti
• kultúra, krojované slávnosti a tradície
• šport, školstvo
• záujmové spolky a združenia
• rozvoj podnikateľskej činnosti
Niektoré oblasti majú svoju podobu v spoločných stretnutiach a podujatiach, ako to mávajú futbalisti, hasiči, dôchodci, či
už tu v Krajnom, alebo v Chrliciach. Stretávajú sa poslanci mestského zastupiteľstva s poslancami obecného zastupiteľstva,
vymieňame si vzájomne informácie v tlači a na webe. Pri tomto stretnutí boli zosúladené termíny spoločných podujatí na rok
2009 a pripravené návrhy pre ďalšie smerovanie spolupráce.
Viac na www.krajne sk, Ivan Gálik
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Sviatok MDŽ 2009
v privítaní všetkých zúčastnených s uznaním kvitoval Štefan
Horák. Privítal hostí, Bc. Jaroslava Ferianca, poslanca TSK,
predsedu OV ĽS-HZDS a starostu obce Rudník, Pavla Klasovitého, podpredsedu OV JDS, Ing. Vladislava Šustra, starostu našej obce. Po jeho príhovore k ženám, pridal vinš starosta obce a nakoniec aj pán Ferianec. Spoločne odovzdali
ženám kvety a kytičky. Po prípitku na zdravie, bol na posilnenie pred družnou zábavou s kultúrnym programom, podaný
chutný obed. Po ňom sa ujala činnosti osvedčená spevácka
skupina, za sprievodu harmoniky pána Klasovitého. Program
vypĺňala aj próza v prednese Ľudmily Urbančíkovej a poézia
Karla Nedbálka. O prípravách na vydanie novej knihy o našej
obci prehovorila Mgr. Zuzana Valášková, vyzvala prítomných,
aby historickými dokumentami pomohli pri jej zostavovaní.
Potom postupne k hlavnej speváckej skupine pridávali sa aj
ďalšie speváčky, tak že bolo ozaj veselo. Pred záverom stretnutia pán Ferianec poďakoval za príjemnú spoločnosť, pohostenie, pripomenul význam a účasť občanov v blížiacich sa
voľbách prezidenta. Veľká časť zúčastnených, „skalných“ pokračovala v zábave až do večera.

Sviatok MDŽ oslávilo v pondelok 9. marca v reštaurácii
„Hany“ niečo vyše 50 žien, na pozvanie organizátorov a Anny
Haššanovej. Už tradične prišli priateľky a priatelia z Hrachovišťa. Priatelia ako vodiči, priateľky hlavne ako speváčky, na
podporu spevu naklonených účastníčiek z našej obce.
Na stretnutie prišli aj ženy z miestnych častí našej obce, čo

Viac na www.krajne sk, Ivan Gálik

Obec Krajné

ponúka prácu na pozícii:
1. Pracovník v zásobovaní drevom
Miesto práce: Krajné
Náplň práce: Nakládka palivového dreva v lese na dopravný prostriedok a jeho vykládka u spotrebiteľa.
Ponúkaný plat: podľa výkonových odmien
Termín práce: približne 2 až tri dni
v týždni a v mesiacoch apríl až október
2009
Druh pracovného pomeru: dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Požiadavky na zamestnanca: Dobrý
zdravotný stav, zodpovedný prístup
k práci a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Práca vo dvojici.
Informácie pre uchádzača: Uchádzač
by mal mať trvalý (príp.prechodný) pobyt v Krajnom. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku bez udania dôvodov.
Termín prihlásenia: do 15. 04. 2009
Kontaktná osoba: Ing. Galiovský Ľubomír, tel:032 7786 189, fax:032 7786 132
e-mail:slvsro@krajne.sk

2. Pomocný hrobár
Miesto práce: Krajné
Náplň práce: Výkop hrobov, pochovávanie .
Ponúkaný plat: podľa výkonových noriem
Termín práce: doba neurčitá
Druh pracovného pomeru: dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Požiadavky na zamestnanca: Dobrý
zdravotný stav, zodpovedný prístup
k práci a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Práca vo dvojici.
Informácie pre uchádzača: Uchádzač
by mal mať trvalý (príp.prechodný) pobyt v Krajnom. Zamestnávateľ si vyhra-

dzuje právo odmietnuť ponuku bez udania dôvodov.
Termín prihlásenia: do 30. 04. 2009
Kontaktná osoba: Ing. Kment Miloš,
tel:032 7786 121, fax:032 7786 132
e-mail:sekretariat@krajne.sk

3. Vodič autobusu
Miesto práce: Krajné
Náplň práce: vodič obecného autobusu
Ponúkaný plat: dohodou
Termín práce: alternovanie v doprave
športovcov počas sobôt a nedieľ (príp.
s možnosťou záskoku v pracovnom
týždni)
Druh pracovného pomeru: dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Požiadavky na zamestnanca: Primeraná prax,dobrý zdravotný stav, zodpovedný prístup k práci a k bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci. Nutnosť
osvedčení príslušného smeru (odborné,
zdravotné)
Informácie pre uchádzača: Uchádzač
by mal mať trvalý (príp.prechodný) pobyt v Krajnom. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku bez udania dôvodov.
Termín prihlásenia: do 30. 04. 2009
Kontaktná osoba: Ing. Galiovský Ľubomír, tel:032 7786 121, fax:032 7786 132
e-mail:sekretariat@krajne.sk

4. Pracovník údržby inžinierskych
sietí
(vodovod, kanalizácia, cestné komunikácie, budovy a iný majetok obce)
Miesto práce: Krajné
Náplň práce: Výkopové práce pri opravách inžinierskych sietí, pri rekonštrukčných prácach zameraných na údržbu
miestnych komunikácií,iného majetku
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obce
Ponúkaný plat: dohodou
Termín práce: Nepravidelné nasadzovanie podľa aktuálnych potrieb zamestnávateľa počas celého kalendárneho
roka, i počas počas sobôt a nediel
Druh pracovného pomeru: brigáda,
dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
Požiadavky na zamestnanca: Dobrý
zdravotný stav, zodpovedný prístup
k práci a k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.Práca individuálna i v kolektíve.
Informácie pre uchádzača: Uchádzač
by mal mať trvalý (príp.prechodný) pobyt v Krajnom. Zamestnávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku bez udania dôvodov.
Termín prihlásenia: do 30. 04. 2009
Kontaktná osoba: Ing. Galiovský Ľubomír, tel:032 7786 189, fax:032 7786 132
e-mail:slvsro@krajne.sk
Obec Krajné ďalej pripravuje (výhľadovo) obsadiť pozície:
1. Strojník, obsluha kolesových rýpadiel,
nakladačov
2. Opravár poľnohospodárskej techniky,
traktorista, vodič ( C, D, E )
3. Vodoinštalatér, kúrenár

Vážení občania,
obraciame sa na vás so žiadosťou o spoluprácu pri získavaní materiálov a podkladov do pripravovanej monografie obce
Krajné. Materiály by mali pozostávať z fotodokumentácie (história, cirkev, kultúra, vysťahovalectvo...), korešpondencie, písomností, literatúry a ďalších náležitostí, týkajúcich sa obce Krajné a jej obyvateľov.
Poskytnuté materiály sa budú sústreďovať na Obecnom úrade v Krajnom a po preštudovaní zostavovateľmi monografie budú
ich originály následne vrátené majiteľom. Podklady môžete zasielať aj na mailovú adresu:
zuzana.valaskova@ctk.tsk.sk
Pre bližšie informácie sa môžete kontaktovať na Obecnom úrade v Krajnom alebo na uvedenej mailovej adrese.
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!
zostavovatelia

ÎiadosÈ o pomoc

Vážení občania!
Jarné obdobie je časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V roku 2008 bolo v prírodnom prostredí
zaznamenaných 7674 požiarov, pričom v lesných porastoch vzniklo 182 požiarov.
Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvnili najviac požiare trávnatých porastov, ktorých bolo 1830 prípadov.
Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim
javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad
Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a žiada občanov:
– nevypaľujte trávu ani iné suché porasty!
– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
– v lesoch!
Osobitne oznamujeme, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom bude vykonávať v katastrálnych územiach obcí kontrolnú činnosť za účelom odhaľovania priestupkov na úseku ochrany pred požiarmi
a v prípade ich zistenia bude voči konkrétnym osobám vyvodený prísny postih.
Upozorňujeme, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu do výšky 331 € (10.000,-Sk), čo je v dnešnej dobe
pomerne vysoká finančná hodnota.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste n/V

Zo života obce:
Konalo sa:
21. 12. 2008 vianočný program folklórneho súboru Krajňanček
21. 02. 2009 X. ročník Pochovávania basy
21. 02. 2009 XII. školský ples
Uskutoční sa:
v mesiaci apríl si pripomenieme 64. výročie oslobodenia obce Krajné
v dňoch od 24. 4. 2009 do 26. 4. 2009 sa v OŠA v Krajnom uskutočnia Majstrovstvá sveta vo výkone boxerov
30. 04. 2009 – stavanie mája DHZ Krajné a DHZ Matejovec
10. 05. 2009 – Deň matiek
30. 05. 2009 – Deň detí
30. 05. 2009 – Okresné súťažné kolo - Plameň
v mesiaci jún – usporiada Poľovnícke združenie Krajné – Drieňovica, strelecké preteky v Borinke.

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA
Natália Ochodnícka
Matej Talába
Jakub Malik
BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Zuzana Škvarková –
Mgr. Ján Michalec
Miroslava Poláková –
Radoslav Sivák
Katarína Konkúšová –
Juraj Mikota
Ľubica Neumanová –
Adrián Ulman

Monika Kostelná –
Ľuboš Boor
ROZLÚâILI SME SA
Ján Ochodnický
Anna Čerešňová
Karol Manák
Štefan Baran
Anna Janeková
Emília Tomišová
Miroslav Málek
Alžbeta Ješková
Štefan Boor
Anna Ďurišová
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Príloha 1
HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu jar 2009
Krajné obec

– zastávka pri ZŠ
– Požiarna zbrojnica
– horný koniec pri zbrode

25/03/09

31/03/09

Žadovica
Luskovica
Svinová

– autobusová zastávka
– križovatka nad transformátorom
– pri autobusovej zastávke

01/04/09

07/04/09

U Januškov
Podvrch
Prehôrka

– autobusová zastávka
– pri obecnej studni
– križovatka

08/04/09

14/04/09

Konkušova Dolina
Vydarená Dolina
Podrienie

– autobusová zastávka
– autobusová zastávka
– pri autobusovej zástavke

15/04/09

21/04/09

Matejovec
Matejovec
Matejovec

– pri Piešťanských
– križovatka k Chalupám
– pri Juhásikovi

22/04/09

28/04/09

Zbehy
Dobrá Mer
Dobrá Mer

– pod obchodom
– pri Genšiniakovi
– Pri Kavických

29/04/09

05/05/09

u Marušícov
U Ferancov
U Vankov

– preloženie - Dobrá Mer u Tomkov
– preloženie – Hodovec
– preloženie - Komárno

06/05/09

12/05/09

Obec si vyhradzuje právo zmeny z titulu porušovania VZN o nakladní s odpadmi ako i z titulu zmeny v čase
poskytovania dodávateľských služieb!

Euro 2009
SLV sro Krajné
čp
1
2
3
4

Cenník palivového dreva
druh

pásmo
1.
2.
3.
4.

pásmo
pásmo
pásmo
pásmo

jc

drevo palivové ihličnaté
drevo palivové listnaté
haluzovina v samovýrobe
drevo palivové listnaté mäkké

SLV sro Krajné

2009

Sk/ 5prm
451.89
692.90
241.01
391.64

€/prm
15.000
23.000
8.000
13.000

Cenník dopravy dreva z obecných lesov
miesto dodávky

jc

Krajné
Matejovec, Podrienie, Doliny
Žadovica
Zbehy, Prehôrka, Podvrch, u Januškov

€/prm
8.000
7.400
8.200
8.600

Konverzný kurz €/Sk = 30,126

Sk/ 5prm
241.01
222.93
247.03
259.08

cena dodávky
€/prm
Sk/prm
75.000
2259.45
115.000
3464.49

2009
cena dodávky
€/prm
Sk/ 5prm
40.000
1205.04
37.000
1114.66
41.000
1235.17
43.000
1295.42

Príloha 2
Obec Krajné
Kalendár zvozu komunálneho odpadu rok 2009 – letné obdobie
dátum

apríl

máj

jún

júl

august

september
x

1

x

x

2

x

x

3

x

ZKO,sklo

4

x

x

5

x

x

x

ZKO

x

6

x

7

x

8

x

9

x

ZKO,pap.,žel

x
x

10

x

x

11

x

ZKO,sklo

12

x

13

x

x

x

14

ZKO

x

ZKO,plasty

x
x

x

15

x

16

x

x

17

x

ZKO,plasty

x

18

x

x

19

x

x

x

ZKO,plasty

x

20

x

21

x

22

ZKO,plasty

23

x

24

x

25

x

26

x

27

ZKO,plasty

x
x

ZKO,plasty

x
x

28

x

x

x

x

ZKO

29

x

30

x

x

31

x

ZKO

Bez súhlasu obce je zakázané ZKO ukladať do iných obalov ako sú KUKA popolnice
Nádoby a vrecia vyložiť na stanovište do 07:30 hod!

x - dni pracovného voľna

Obaly s plastov pred uložením do vriec zošliapnite!

ZKO – zmesový komunálny odpad

NO, EO – nebezpečný odpad,elektrický odpad

ZKO – zvážané dodávateľsky - Združením JB
Plasty, papier, železo - zvážané obcou

kontakt: obecné služby 7786 131, 0905 726 213 * Združenie JB 0903 412 629

