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POĎAKOVANIE
Obyvatelia obce Krajné týmto chcú prejaviť svoje poďakovanie predsedovi Trenčianskeho
samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi, ako aj jemu blízkym spolupracovníkom za správny
úsudok, že aj v tejto časti Trenčianskeho samosprávneho kraja žijú obyvatelia a občania. Ďakujeme
za opravu ciest III – tried v majetku a správe TSK a nielen v katastrálnom území obce Krajné, ale aj
v susediacich katastroch obcí čím sa prispelo k skvalitneniu života, zdravia a ochrane majetku nielen
Krajňancov, ale aj účastníkov cestnej premávky v našom katastrálnom území.
Naše poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa zainteresovali a pomohli dielam vzniknúť:
Ing. Vojtechovi Tĺčikovi, Ing.Jurajovi Plesníkovi, RSDr. Mariánovi Parkányimu,
PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, JUDr. Ľubomírovi Ábelovi a v neposlednom rade aj poslancovi TSK,
MUDr. Henrichovi Gašparíkovi, ktorý dokázal, že je poslancom TSK za okres Myjava.
S úctou a vďakou za obyvateľov obce Krajné
Vladislav Šuster, starosta obce

Peter Kaminský
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UZNESENIE Č. 3/2013 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 5. 9. 2013.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. schvaľuje dotáciu na záujmové činnosti detí obce Krajné. Finančné prostriedky budú rozdelené
podľa počtu detí navštevujúcich jednotlivé záujmové krúžky. V prípade, ak dieťa navštevuje
viac krúžkov, finančná čiastka určená na dieťa
sa rozdelí medzi jednotlivé krúžky. Zostávajúce
finančné prostriedky budú presunuté na činnosť
detí ZŠ s MŠ
4. zámer predať časť pozemku p. č. 12681 v k. ú.
Krajné
5. zámer prenajať časť pozemku p. č. 2856 v k. ú.
Krajné o výmere 100 m2. Cena prenájmu bude
predmetom rokovania a jej výška sa bude pohybovať v rozpätí prenájmov operátorov Orange
Slovensko, a. s. a T-COM, a. s.
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia, informácie Ing. Galiovského, p. Hudecovej a Mgr. Medveďa
2. informácie starostu obce

na webovej stránke obce podľa § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
2. starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru prenajať časť pozemku p. č. 2856 v k.ú.
vo výmere 100 m2 Krajné na webovej stránke obce podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov

C) Poveruje
1. starostu obce zabezpečiť zverejnenie zámeru
predať časť pozemku p. č. 12681 v k. ú. Krajné

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

ZBER TETRAPAKOVÝCH OBALOV
Obec Krajné zavádza v týchto
dňoch pokusne v rámci rozšírenia
zložiek separovaného zberu zber
obalov z tetrapakov.
Tetrapaky sú viacvrstvové
tepelne upravované obaly, ktoré
sa budú zberať vyprázdnené, bez
akýchkoľvek zvyškov, umyté, bez
zápachu zošliapnuté, uložené
v akomkoľvek priesvitnom obale,
bez prípadných zátok. V prípade,
že tieto podmienky nebudú dodr-

žané nemôžu ich pracovníci zberu odobrať, budú
ponechané.
Tetrapakové obaly sa budú v nastupujúcom zimnom období vyvážať 2x, prvý vývoz sa uskutoční
v novembri, ďalší v marci 2014. Presné
termíny sú zverejnené v kalendári
zvozu.
Patria sem: viacvrstvové obaly
od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav,
džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
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Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového
prášku a pod.

Bližšie informácie získate v aktuálnom kalendári zvozu komunálneho odpadu alebo na:
032 7408 521, 032 7408 523, 0905 358 322,
0905 726 213, sekretariat@krajne.sk,
slvsro@krajne.sk a starosta@krajne.sk.

VÝZVA OBČANOM!
Obec Krajné pripravuje kontrolu poplatníkov
z dôvodu ich nakladania s komunálnym odpadom,
s jeho separovanými zložkami a to hlavne v osadách, kde do minulého roka bol vývoz realizovaný
pomocou veľkoobjemových kontajnerov.
Z evidencie je zrejmé, že časť poplatníkov sa doteraz, v rozpore so zákonom, nezapojila do schváleného systému zberu v obci, nemajú zberovú nádobu, nekonajú v duchu platného VZN č. 3/2011
a jeho príloh, ktoré určujú ako a kde sa postupuje
pri zvoze komunálneho odpadu. Počnúc separovaním, umiestňovaním odpadu na určenom stanovišti a vo vlastných zberných nádobách, spôsobom
nahlasovania potrieb samotného vývozu.
Zákon definuje základnú premisu, že všetci tvoríme odpad, teda aj všetci sme povinní na výzvu podať vysvetlenie. Na požiadanie je tak viazaný každý
z nás, a ako taký musíme zdokladovať, ako sme so
svojím odpadom naložili, kam a ako umiestnili.

Vyzývame preto dotknutých poplatníkov, aby
napravili svoje konanie na úseku odpadového
hospodárstva. Rozpor v konaní bude obec riešiť
v zmysle konaní, na ktoré ju oprávňujú zákony,
záväzné nariadenia obce.
Všetky potrebné informácie máte stále možnosť
získať osobne od poverených pracovníkov obecného úradu, na úradných tabuliach, či na stránke
obce.

INFORMÁCIA KU KALENDÁRU ZVOZU KO
Vzhľadom k situácii, že zmluvný
partner vývozu komunálneho odpadu nepotvrdil presný termín prvého
januárového vývozu, je táto informácia

v kalendári zvozu KO rok 2013 –
2014 zimné obdobie len orientačná,
bude však včas upresnená.

STANOVISKO ZMOS K HOSPODÁRENIU SAMOSPRÁV
A PLNENIU MEMORANDA
Združenie miest a obcí Slovenska konsolidáciu
rozpočtu verejnej správy považuje za prioritnú
úlohu a aktívne sa k tejto úlohe hlási. Obce a mestá
dlhodobo zabezpečujú šetrenie v rámci svojich rozpočtov a v rozsahu svojich zákonných kompetencií.
Je vecne preukázateľné, že samospráva šetrí viac
ako štát. Výdavky štátneho rozpočtu od vypuknutia
krízy vzrástli o 41 %, výdavky obcí bez finančných

operácií, čo sú porovnateľné ukazovatele, vzrástli
iba o 5.9 %. Markantný je aj rozdiel vo vynakladaní
administratívnych výdavkov na činnosť a technické
zabezpečenie úradov, poslancov a rôznych poradných orgánov na úrovni štátu a obcí. Skutočné
výdavky v tejto oblasti v štátnom rozpočte vzrástli
od roku 2008 do roku 2012 o 33,9 %, ale v obciach len o 3,8 %. Tento údaj jasne dokumentuje,

4
kto a ako šetrí a konsoliduje a kde je
potrebné zamerať prioritnú pozornosť
na štrukturálne reformy a organizačné
zmeny.
ZMOS v záujme konsolidácie verejných financií pristúpil tiež k tomu, že
štát obciam počnúc rokom 2012 každoročne znižuje príjem z výnosu daní zo 70,3 % na
65,4 %, čo je ročné zníženie o takmer 100 mil. €,
ktoré zostávajú k dispozícii štátnemu rozpočtu!
Samosprávy preto odmietajú medializované interpretácie vlády o nedostatočnom konsolidačnom
úsilí miest a obcí a ich podiele na schodku verejného rozpočtu.
Ministerstvo financií používajúc metodiku
ESA 95 poukazuje na to, že obce a mesta neplnia
memorandum a schodok v ich schválených rozpočtoch prekračuje dohodnutý rámec. Obce a mestá
sa v memorande na základe skúseností z minulosti
a v dobrej viere pomôcť národnému hospodárstvu
sa v Memorande dočasne zaviazali ušetriť 10 % na
službách a 5 % na mzdových nákladoch. Hospodárili a hospodária zodpovedne, realita je lepšia ako
plánovaný rozpočet. Prebytok rozpočtového hospodárenia miest a obcí k 30. 6. 2013 bol vykázaný
v sume 228 mil. eur, čo je viac o 18 mil. eur ako
za rovnaké obdobie roku 2012. Tento výsledok
dosiahli mestá a obce aj napriek prepadu rozpočtovaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
ktorý je rozhodujúcim zdrojom ich financovania.
Je predpoklad, že sa v závere roka priblížia k želaným výsledkom. Napriek tomu, že vláda v rozpore

s Memorandom prijala zákony, ktoré
majú finančné dopady na hospodárenie samospráv a odsúhlasila navýšenie mzdových nákladov na školských
zamestnancov.
Samosprávy robia všetko, čo je
v ich silách, aby hospodárili čo najefektívnejšie, hľadajú ďalšie rezervy, niekedy až na
hranici kvality servisu občanom. Sú tu však záväzky
a pohľadávky, ktoré vyplývajú pre obce a mestá
z implementácie europrojektov a už rozbehnutých
investičných aktivít, ktoré sú pre občanov, ale môžu
ovplyvniť hospodárske výsledky obce a ohroziť plnenie Memoranda. Samosprávy preto odmietajú tzv.
selektívny postih nekonsolidujúcich obcí a miest,
ako nekorektný a v praxi ťažko realizovateľný.
Primátori a starostovia upozorňujú, že situácia
v mestách a obciach je neudržateľná, dlhodobé šetrenie a znižovanie príjmov pre obce a mestá prináša zastavenie rozvoja a ekonomického rastu regiónu
a rapídne zníženie kvality života jeho obyvateľov.
Výrazný pokles kapitálových výdavkov a celkové
očakávané hospodárske výsledky v ďalších rokoch
môžu priniesť paralyzáciu samosprávy a ochromenie plnenia jej zákonných povinností.
Členovia ZMOS odporúčajú, aby vláda hľadala
rezervy vo vlastných rozpočtoch a rozpočtoch ňou
riadených organizácií a obchodných spoločností,
kde, ako ukazujú štatistické údaje, sú rezervy. Žiadajú, aby sa vrátila k skutočne partnerskému dialógu
so samosprávami, a hľadala riešenia v prospech
obyvateľov miest a obcí.

HENDIKEPOVANÉ CHRÁNENÉ ŽIVOČÍCHY,
ZARIADENIA NA ICH ZÁCHRANU A PRÁVNA ÚPRAVA
SPÔSOBU NAKLADANIA S NIMI
Problematika záchrany a starostlivosti o hendikepované chránené živočíchy je často diskutovanou
témou medzi laickou verejnosťou, ale i v odborných
kruhoch. Najvypuklejší sa tento problém javí najmä
v období vyvádzania mláďat rôznych druhov vtákov.
Podľa § 35 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) každý,
kto nájde chorého, poraneného, poškodeného alebo
uhynutého chráneného živočícha v prírodnom prostredí alebo ten, kto chráneného živočícha pochádzajúceho z voľnej prírody náhodne odchytí alebo
usmrtí, je povinný to bezodkladne oznámiť spolu
s opisom situácie, ako k nálezu, odchytu alebo usmr-

teniu chráneného živočícha došlo, orgánu ochrany
prírody (ObÚ ŽP), ktorý určí ďalšie nakladanie s ta-
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kým chráneným živočíchom. Ak je nálezom poľovná
zver, oznámi sa nález aj užívateľovi poľovného revíru.
Zoznam staníc prvého kontaktu s uvedenými kontaktnými osobami, ich telefónnymi číslami je v spolupráci s ministerstvom vnútra vedený a aktualizovaný
u operátora linky tiesňového volania 112. V prípade,
že občania nájdu zraneného alebo hendikepovaného
živočícha, môžu sa obrátiť na linku 112 a tam im
bude poskytnutá informácia o kontaktoch na osobu,
ktorá v regióne kde sa práve nachádzajú im poskytne
pomoc a zabezpečí prevzatie živočícha, jeho prvotné
ošetrenia a umiestnenie do RS alebo CHS.
Podľa § 103 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
každý, kto nájde živého jedinca chráneného druhu
rastlín a živočíchov, je povinný vydať ho jeho vlastníkovi. Ak vlastník nie je známy, je nálezca povinný

odovzdať ho orgánu ochrany prírody. Ak sa oň
vlastník neprihlási do troch mesiacov, prepadá do
vlastníctva štátu, ktorého správcom je ministerstvo.
Nálezca alebo ten, kto sa o nájdené chránené druhy
stará, má nárok na náhradu výdavkov spojených so
starostlivosťou o nájdený chránený druh a nálezné;
nárok na nálezné nevzniká v prípade, ak sa preukáže, že nájdený druh pochádza z voľnej prírody.
Starostlivosť o chránené živočíchy, ktoré sa stali
z rôznych príčin neschopné dočasne alebo trvalo
prežiť bez pomoci vo voľnej prírode je jednou z dôležitých úloh rezortu životného prostredia. Súčasný stav sa vďaka aktivitám MŽP SR v posledných
rokoch posunul pozitívnym smerom.
Ministerstvo životného prostredia SR

PODOMÁCKY VYROBENÉ VOZIDLÁ
OD SEPTEMBRA NA CESTY!
Majitelia podomácky vyrobených
vozidiel si vydýchnu. Od 1. septembra môžu oficiálne jazdiť po cestách
III. triedy, miestnych a účelových
komunikáciách a na výnimku aj po
cestných komunikáciách I. a II. triedy,
dokonca aj za zníženej viditeľnosti.
Stačí im na to zvláštne evidenčné číslo obsahujúce
písmeno C. Od septembra majitelia vozidiel môžu
požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po
vyplnení jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie zvláštneho evidenčného

čísla obsahujúceho písmeno C na obdobie troch rokov. To ich oprávňuje
vyraziť na cesty III. triedy, miestne
a účelové komunikácie za nezníženej viditeľnosti. Na cestách I. a II.
triedy, alebo za zníženej viditeľnosti
budú môcť prevádzkovať vozidlá na
základe výnimky, ktorá sa udelí na vymedzený čas
a trasy vozidla. Za vydanie zvláštneho evidenčného
čísla bol pôvodne navrhnutý poplatok 33 eur ročne,
napokon sme presadili predĺženie jeho platnosti na
tri roky.

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE HRY PLAMEŇ.
OKRESNÉ KOLO HASIČSKEJ HRY PLAMEŇ 2013
Ako v minulom roku, tak i v tomto, nebolo výnimkou, že sa okresné kolo hry Plameň
konalo v našej malebnej obci Krajné. Celá
táto súťaž mladých hasičov prebiehala dňa
22. 6. 2013 na pôde Obecného športového
areálu Krajné. Celkovo sa zúčastnili družstvá
z dvoch okresov, z okresu Nové Mesto nad
Váhom a okresu Myjava. Členovia zboru
DHZ Krajné pripravili súťažné disciplíny ešte
v piatok večer a v sobotu skoro ráno dokončili posledné úpravy, aby sa o 9:00 hodine
dopoludnia mohlo začať súťažiť.

Súťaž začínala nástupom, kedy sa všetky
družstvá zoradili pred tribúnou na ihrisku.
Celkovo za okres NMnV súťažilo 6 družstiev, boli to mladí hasiči z družstiev: Bošáca, Stará Turá I., Stará Turá II., Bzince pod
Javorinou, Zemianské Podhradie a Čachtice. Za okres MY sa zúčastnilo len domáce
družstvo Krajné. Súťažilo sa len v kategórií
chlapci, napriek tomu, že v družstvách bolo
veľké zastúpenie dievčat.
Tento rok nebol postupový, no súťažiaci podávali pekné výkony vo všetkých
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disciplínach. Súťažilo sa celkovo v troch disciplínach: požiarny útok s vodou, štafeta a útok CTIF.
V poobedňajších hodinách okolo 15:00 sa súťaž
pomaly chýlila ku koncu, dopisovali sa výsledné
časy a nastalo vyhodnocovanie. Prvé miesto si
odnieslo družstvo z Bošáce (NMnV) a družstvo
Krajné (MY).
Organizácia DHZ Krajné zabezpečovala okrem
prípravy priestorov aj potrebný servis zvukovej tech-

niky, časomerný systém, priebežné, ako aj konečné
spracovanie výsledkov v tlačenej forme.
Na záver tohto článku gratulujeme mladým
hasičom k umiestneniu sa v súťaži, takisto vyslovujeme poďakovanie všetkým zúčastneným kolektívom a hlavne ich vedúcim, ktorí obetujú svoj čas
na prípravu mladých pokračovateľov v dobrovoľnej
hasičskej činnosti.
Za DHZ Krajné Patrik Predný

STRELECKÉ PRETEKY
PZ KRAJNÉ „DRIEŇOVICA“ 2013
Od roku 2005 sa dosť výrazne zmenilo prostredie poľovníckeho areálu v Borinke. Po rekonštrukcii
strelnice boli postupne upravované priestory pre
strelcov, divákov a návštevníkov podujatí. Posledné
roky poľovníci upravujú obslužné priestory areálu,
pribudol ďalší stánok, PNS z autobusovej stanice,
rekonštruujú prístupovú cestu. Pretože dielo (scho-

disko, terasa a klubová miestnosť) nie je dokončené,
široká verejnosť, návštevníci pretekov, ktoré sa konali 6.7.2013, nemali možnosť ho vidieť. Možno na
budúci rok pri 40. výročí otvorenia areálu. Preteky
mali podobný scenár ako minulé roky, v množstve
známych tvárí objavili sa noví pretekári. V podstate
po 9 hodinovom zápolení, po finálnych streľbách
bol jasný víťaz a ďalšie poradie strelcov. Víťazom
sa stal Jozef Tanko, na druhom mieste víťaz z roku 2011 Andrej Tóth, na treťom mieste Robert
Takács, na štvrtom mieste Ivan Pisca a na piatom
mieste Matúš Pista, ktorý sa v roku 2010 umiestnil
na 2. mieste. Každý z ocenených dostal ešte pozvánku na poľovačku v revíre poľovného združenia.
Potom už dostala priestor hudobná skupina Reflex
z Hradišťa pod Vrátnom. Tak ako pekné počasie,
aj bohatá tombola potešila veľa účastníkov tohto
podujatia.
Ivan Gálik

KONCERT „KLASIKA NA VIDIEKU“ V KOSTOLE
SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA V KRAJNOM
Už druhý sakrálny koncert v tomto roku odznel teraz pre zmenu v kostole svätého Michala
Archanjela v Krajnom. Nedeľný podvečer 14. júla
2013 v rámci projektu podporeného Ministerstvom
kultúry Slovenskej republiky „Klasika na vidieku“,
odzneli diela skladateľov, ktoré boli komponované,
alebo upravované pre strunové nástroje. Na vyše
dvojhodinovom koncerte odzneli diela veľkých majstrov klasickej hudby od prvej polovice 16. storočia
do konca 19. storočia, v podaní dua Anna Kňažíková – spev a Vladimír Ondrejčák – gitara. V progra-
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me nám umelci priblížili históriu, vývin strunových
nástrojov a stručnú informáciu o autoroch diel,
ktoré nám postupne od najstaršieho autora, Francesco Canova da Milano (1497 – 1543) až po Carl
Maria von Webera (1786 – 1826) interpretovali.
Podrobnejšiu informáciu o autoroch, aj interpretoch môžu si účastníci pozrieť v bulletine tohto
projektu. Organizátorom koncertu bol Farský úrad
RKC v Hrachovišti s podporou obce Krajné. Tento
koncert nebol pripravovaný tak, ako bol vianočný
koncert Sisy Sklovskej s profesionálnou svetelnou
a zvukovou technikou v kostole ECAV v Krajnom,
ani ako skromnejší koncert Maroša Bangu, zabezpečovaný technikou hudobnej skupiny cirkevného
zboru. Kostol nie je elektrifikovaný, v menšom
priestore s dobrou akustikou by technika pôsobila rušivo. Bohoslužobný život sa tu odohráva pri
svetle sviečok, prípadne plynovej lampy. Aj teraz
svetelnú šou vytváralo svetlo sviečok, doplneného
pásmi denného svetla vstupujúceho malými oknami

pod klenbou kostola. Táto svetelná kulisa, skromný
a vznešený interiér a záverečná, bonusová pieseň
Ave Maria (nie je zaradená v programe), umocnila príjemný zážitok z koncertu. Poslucháči ocenili
vystúpenie umelcov dlhodobým potleskom.
Ivan Gálik

ZRKADLO ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013
Začal sa nový školský rok. Pri tvorení plánu a vytýčení úloh na ďalšie
obdobie je vždy dôležité zhodnotiť to
predchádzajúce a potom korigovať
alebo meniť svoje rozhodnutia, ciele
a zámery. Ponúkam teraz čitateľom
vo veľmi skrátenej forme obzretie sa
za školským rokom 2012/2013.
Počet klasifikovaných žiakov na konci šk. roka
– 159. V priebehu školského roka odišla zo školy 1
žiačka. Prospelo 138 žiakov. Neprospelo 21. Opravné
skúšky vykonali 4 žiaci I. stupňa, 2 úspešne, 1 neúspešne, 1 sa nedostavil, 9 žiakov II. stupňa, 8 úspešne, 1
neúspešne. Jeden žiak absolvoval úspešne náhradnú
klasifikáciu. Ročník opakuje 5 žiakov prvého a 7 žiakov
II. stupňa. Nespokojnosť rodičov s klasifikáciou je
dôvodom, že traja žiaci prestúpili na inú školu a jedna
žiačka sa odsťahovala. K tomuto javu som sa vyjadroval
niekoľkokrát a napísal som i článok. Za známkami, ktoré žiaci v klasifikačnom období získajú, sa v našej škole
skrývajú zodpovedajúce vedomosti, zručnosti, príprava,
aktivita a práca. Stačí sa spýtať stredoškolákov, ako sú
pripravení na štúdium na stredných školách v porovnaní s novými spolužiakmi. Ak však budeme hodnotiť inak
– benevolentne, deti si zvyknú na školách na takýto
prístup a preberie ich z tejto letargie až zamestnanie,
zodpovednosť za svoju prácu, zamestnávateľ a príprava.
A rodičia si neskôr možno budú klásť otázku, prečo ich
školy lepšie nepripravili na prácu.

Správanie žiakov vo všeobecnosti
sa zhoršuje. Deti voči sebe sú nevraživé
a neohľaduplné. Neviem, či zdravia
doma rodičov, ale učiteľov v škole nie
a na verejnosti akoby ich ani nespoznali. Nevedia, že starým, krívajúcim
ľuďom či tehotným maminám treba
uvoľniť miesto na sedenie v dopravnom
prostriedku, že pri cestovaní sa nehuláka, pretože to môže vyrušovať iných. Samozrejme, neplatí to na všetkých.
No a správanie určitej skupiny je priam zarážajúce. Arogantní, drzí, neohľaduplní, neslušní, nadradení, neúctiví,
na vyučovaní nedisciplinovaní, vyrušujúci, vykrikujúci,
nemajúci žiaden rešpekt – takíto žiaci sú už na každej
škole, našu nevynímajúc. Najhoršie však je to, že brzdia, znehodnocujú až znemožňujú vyučovanie a bránia
tak vzdelávaniu iným žiakom. Predovšetkým z týchto
dôvodov sme na konci školského roku uložili nasledovné
výchovné opatrenia:napomenutie triednym učiteľom 9
žiakom, pokarhanie triednym učiteľom 9 žiakom, pokarhanie riaditeľom školy 14 žiakom, znížená známka zo
správania na druhý stupeň 4 žiakom, na tretí stupeň 3
žiakom, na štvrtý stupeň 1 žiakovi. Pre platnosť zákona
o ochrane osobných údajov nemôžem uviesť konkrétne
mená, aj keď by som ich tu najradšej spomenul.
Ďalším neduhom na školách je absencia žiakov.
Uvediem príklad z našej školy, keď 159 detí vymeškalo celkovo 14 878 hodín, čo je 94 za rok na jedného.
Expertmi v tomto roku boli deviataci, ktorí priemer na
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žiaka vylepšili na 180 ospravedlnených hodín. To je
6 vymeškaných týždňov. Naši žiaci sú chorľavejší, ako
ich starí rodičia. Tieto vysoké čísla sa určite prejavili na príprave, zodpovednosti a výsledkoch žiakov.
Máme aj neospravedlnenú absenciu, avšak tá je
v najväčšej miere zapríčinená nedostatkom finančných
prostriedkov na dopravu žiakov z Hrachovišťa. Tu by
si zaslúžili znížené známky hlavne rodičia.
Napriek týmto údajom máme žiakov, ktorí dosahujú výborné výsledky a boli úspešní v okresných,
oblastných aj krajských súťažiach. O úspechoch som
písal v minulom čísle.
Pri hodnotení plánov, ktoré sme si vytýčili, môžem
vyjadriť spokojnosť s ich plnením:
• máme dobre vypracovaný Školský vzdelávací
program
• dlhodobo dosahujeme výborné výsledky v testovaní
žiakov zo slovenského jazyka
• máme vysokú kvalifikovanosť vyučovania
• máme kvalitne vybavené odborné učebne
• dosahujeme úspechy v súťažiach
• máme rozsiahlu mimovyučovaciu činnosť, v škole
pracuje počas celého roka 12 krúžkov
• výborne spolupracuje ZŠ s MŠ
• v škole pracujú učitelia, ktorí sa neustále vzdelávajú
• máme nízku spotrebu energií.
Dlhodobo neplníme úmysel začatia spolupráce
s inojazyčnou školou s cieľom nadviazania komunikácie, kontaktov medzi žiakmi a učiteľmi a výmenných
pobytov, nie sme spokojní s výsledkami testovania
žiakov z matematiky.
Pre žiakov sme zorganizovali množstvo zaujímavých exkurzií, výchovných koncertov, besied, výletov,
aktivít. Pre verejnosť sa nám podarilo zrealizovať
niekoľko vydarených podujatí.

V rámci materiálneho rozvoja školy sme vybudovali
nové školské laboratórium, sklad športových potrieb,
šatňu pri telocvični, sprchy, vymenili sme všetky počítače v učebni výpočtovej techniky za nové, doplnili sme
radiátory, dali sme zhotoviť nový nábytok do školského
klubu detí a MŠ, zakúpili sme nový elektrický kotol
a dva sporáky do školskej kuchyne, vybudovali sme
nový prístupový chodník do školy. Na toto všetko sme
investovali 35 500 eur. Nepodarilo sa nám zabezpečiť
prestavbu šatní žiakov a parkoviska pred školou.
V našej práci sa stretávame aj s faktormi, ktoré škola
nemôže ovplyvniť. Je to demografický vývoj, nedostatok
učebníc, počet prijatých detí v MŠ, agresivita a neprispôsobivosť rómskych chlapcov, domáca príprava žiakov,
nízke odmeňovanie zamestnancov, alibizmus rodičov.
Každoročne sa pri vytváraní nového plánu práce stretávajú pedagógovia vo svojich predmetových komisiách
a diskutujú o zlepšení práce, zvyšovaní kvality vyučovania, vytváraní podmienok pre prácu školy. Spolu s požiadavkami zamestnancov materskej školy, školského klubu,
kuchyne a ostatných prevádzkových pracovníkov potom
určujeme potreby pre ďalší rozvoj školy, ktorý, pochopiteľne, úzko súvisí s možnosťami finančného rozpočtu.
Pre nasledujúci školský rok chceme zlepšiť výsledky
testovania žiakov v matematike, dosiahnuť zvýšenie
čitateľskej, finančnej a matematickej gramotnosti, zvýšiť
motiváciu žiakov k príprave a vzdelávaniu, zlepšiť spoluprácu s rodičmi, zlepšiť kultúru stravovania, vybudovať
žiacke šatne, žiacku kuchynku, odkladací priestor v MŠ,
budovať detské ihrisko nad školou, sfunkčniť odsávací
systém v kuchyni, vymeniť zastarané zariadenia a elektrospotrebiče v kuchyni. No a zabezpečiť bezproblémový
chod školy, zamedziť akémukoľvek úrazu prevenciou
a predvídaním problémových situácií.
Milan Medveď

FOND MIKROPROJEKTÙ
MEMORIÁL JÁNA DLHÉHO
Tradičné súťažno-zábavné podujatie „Krajnianská prúdnica“ nesie od tohto roku nový názov
„Memoriál Jána Dlhého“. Ján Dlhý bol aktívnym
občanom, v období pred prevratom 1989 vo veľkej
miere sa podieľal svojou prácou na svojpomocne
budovaných stavbách obce (akcie Z), cirkevného
zboru, pomáhal občanom odbornou tesárskou
prácou. Po zmene systému, hlavne po odchode do

dôchodku, pomáhal pri všetkých akciách. Najviac
času obetoval dobrovoľnej práci hasiča, kde pracoval 64 rokov, bol nositeľom viacerých významných
vyznamenaní a ocenení. Aktívny bol až do konca
svojho života, zomrel v roku 2012.
Na sobotu a nedeľu 20 -21.7.2013 pripravili
hasiči DHZ Krajné dvojdňový program v rámci
projektu s názvom „ Červený kohout nikdy nespí
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aneb Kdo je připraven, není zaskočen“. Projekt
je podporený z Európskeho fondu, mikro-projekt
cezhraničnej spolupráce družobných obcí mestskej
časti Brno-Chrlice a obce Krajné. Na sobotnom
podujatí zúčastnili sa dve družstvá, muži a ženy
z družobnej mestskej časti Brno-Chrlice, DHZ
Matejovec, DHZ Hrachovište, DHZ Babulícov Vrch,
zmiešané družstvo hasičov pod hlavičkou hasiči OV
DPO Nové Mesto nad Váhom. Domácich reprezentovali dve družstvá, jedno tvorili menovci s priezviskom Moravec, ktorí majú v zbore silné zastúpenie,
druhé družstvo tvorili ostatní členovia DHZ Krajné.
Memoriálu sa zúčastnila početná skupina funkcionárov, členov OV DPO Myjava, riaditeľka Ing. Anna
Vrbová, veliteľ Dušan Michalička a ďalších priaznivcov hasičov.
Pred otvorením programu na Obecnom športovom areáli v Krajnom, delegácia družobnej obce,
starosta a funkcionári DHZ, položili kytice na
hroby Jána Dlhého a Jána Ďuriša za účasti blízkych
rodinných príslušníkov. Program začal slávnostným
nástupom a podaním hlásenia starostovi obce,
Ing. Vladislavovi Šusterovi. V slávnostnom príhovore predseda zboru Bc. Pavol Macúch privítal
starostu obce, hostí z družobnej obce na čele so
starostkou Bc. Ivanou Teleckou, ďalej exprezidenta
DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, členov OV DPO
Myjava, všetkých pozvaných členov zúčastnených
zborov a všetkých, ktorí prišli podporiť svojou
účasťou toto podujatie. K účastníkom podujatia
prihovoril sa starosta obce, Ing. Vladislav Šuster,
starostka Bc. Ivana Telecká a exprezident DPO SR
JUDr. Jozef Minárik.

Súťažilo sa v troch disciplínach: požiarnym
útokom s vodou, sťaženým prekonávaním bariéry
s oknom a výmenou hadice „B“, netradičnou štafetou a hodom hadice „C“ na cieľ. Ako sprievodné
podujatie bola ukážka záchrany a vyslobodenie zranenej osoby z vozidla vystrihovaním za pomoci hydraulického náradia, ukážka a prehliadka požiarnej
techniky v požiarnych vozidlách, ukážka hasiacich
prístrojov a názorné používanie hasiacich prístrojov.
Tomuto vydarenému podujatiu obzvlášť prialo počasie a tak isto i početná účasť priaznivcov
hasičského športu. Po ukončení hasičského zápolenia boli pri nástupe odovzdané všetkým družstvám
poháre a diplomy za účasť. Celé toto podujatie sa
nieslo v duchu „nie víťaziť za každú cenu, ale zúčastniť sa“. Sobotňajší deň ukončili domáci hasiči spoločným posedením s priateľmi z družobnej obce .
Nedeľa už sa niesla v duchu poznávania nášho
kraja, časť moravských priateľov navštívila Beckovský hrad a druhá časť bola na návšteve v Drahuškove, komunitnom centre pre autistických pacientov
v miestnej časti Žadovica, ktorá je súčasťou obce
Krajné. Starostovia družobných obcí sa zúčastnili
v nedeľu na Košariskách služieb Božích a položili veniec pred rodným Štefánikovým domom pri príležitosti osláv 133. výročia narodenia M.R.Štefánika. Po
spoločnom obede predstavitelia obce a DHZ rozlúčili sa s priateľmi družobnej obce s prianím naďalej
pokračovať v bratskej spolupráci. Viac informácií
nájdete na www.krajne.sk a www.dhz.krajne.sk.
Karel Nedbálek,
tajomník DHZ Krajné

PODUJATIE V MATEJOVCI
Každoročne skupina nadšencov v Matejovci
pripravuje niekoľko kultúrno-spoločenských podujatí. O jednom z nich sa svojimi dojmami podelila
v Kopaničiar exprese návštevníčka tohto podujatia
Mgr. Blanka Ušiaková z Myjavy.

KEĎ OŽIJE STARÝ DVOR...
Ak má človek starú chalupu, rád folklór, chápavého partnera a zároveň veľa priateľov s podobným
záujmom, stačí spojiť tieto možno jednoduché ciele
a vyrobí niečo, čo žiadna napodobenina nedokáže:
domáce prostredie, atmosféru bez bariér a čistý
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ľudský relax. Toto všetko som zažila v priebehu
krásneho poldňa 3. augusta 2013 v Matejovci na
Obuchovom dvore.
Mladí ľudia, ktorých túžba po zachovávaní tradícií doviedla k nápadu odovzdávať ich ďalej. Blízkosť
Krajného, Krakovian, Ostrova, Očkova, Moravy
a iných lokalít, odkiaľ k nim na tieto takmer domáce
akcie už od r. 2008 prichádzajú príbuzní, známi,
priatelia, či iba súkmeňovci s rovnakou krvnou skupinou, im čoraz viac rozširujú obzor v tejto krásnej
oblasti umenia a kultúry. Nik z prítomných nezabúda na povestné staroslovanské niečo priniesť – či už
niečo pod „plachietkou“ či v skle...
Podujatie síce nieslo v akomsi pomyselnom
podnadpise 2. ročník v mútení masla. No aj ostatné
– dnes už neznáme aktivity našich predkov – neboli
v pozadí a priniesli veľa zážitkov pre prítomných
starých známych i tých nových pozvaných. Súťažilo
sa nielen v spomínanom mútení masla. K spomínanému úkonu je vraj potrebná aj čistá voda, ktorú
naberali do vedra z hĺbky zachovanej studne. Výkony troch „mútnikov“ ohodnotili ako sa patrí nielen
bozkom jednej z prítomných dám a kalíškom toho
domáceho, čo vždy sprevádzala veselá pesnička
a potlesk prizerajúcich sa. O víťazovi napokon rozhodla porota. Že bola fundovaná, dokazoval nápis
na žltom tričku jej sympatickej vedúcej o vzácnosti
chleba. Darmo sa nehovorí, že naň treba tvrdo
pracovať...
Mlátenie obilia cepmi sa nieslo v znamení pretekania sa mužskej a ženskej časti publika. Hoci jeden
cep sa podarilo zlomiť, no nezlomil náladu žiadneho
súťažiaceho. Humor neochladol podobne ako neuveriteľne pražilo nepoučiteľné slniečko. Podpísalo
sa aj na tie tváre, z ktorých sa rinul pot akoby počas
najťažších poddanských prác. Smiech však – ako
vždy – lieči. Nechýbal ani vtedy, keď sa im v zápale

práce dostalo odmeny v podobe mladej dievčiny,
ktorá nezabudla a „zavdávala“ počas každého dobre
dokončeného „cepobitia“. Víťazstvo žien spočívalo
vo väčšej vytrvalosti. Muži mali asi viac sily, ktorá
je na čisté pomlátené obilie asi najviac potrebná.
A tak zas sa ukázalo, že je správne, keď sa obe
pohlavia správne dopĺňajú.
Všetkým prišiel vhod aj počas dňa upečený
chlieb v dobovej peci, na ktorom sme si pochutnali
spolu s diviačím gulášom. Matejovčanky varili „slíže
a perky“ a posypali ich makom, na čom si pochutili
najmä deti, ale aj na ostatných tanieroch sa po nich
len tak zaprášilo.
Vo večerných hodinách ku krojovanej atmosfére
prispeli aj hudobníci a tanečníci z Krakovian, ktorých zastúpenie tento rok asi prevážilo, hoci prítomných bolo asi najviac domácich a z okolia Krajného.
Vystúpili tiež jednotlivci v hre na fujaru, domáci
„heligónkár“, ostrovský hráč na drumbľu. Krakovčania priviezli aj ľudovú rozprávačku, ktorá sršala
vtipom a komunikovala bez problémov s mužským
i ženským publikom. Pred polnocou prepukol
tanečný súboj, ktorý nenásilne prešiel na zábavu do
neskorých nočných hodín...
Ak má človek zo srdca niečo rád a nezávidí
druhému, keď dokáže niečo viac, stane sa možno
nemožné. V dnešnej skorumpovanej spoločnosti je
to snáď taký menší zázrak. Kiežby tých čarovných
chvíľ bolo viac, keď aj jednoduché veci dokážeme
spolu vytvarovať : či už tú hrudku masla, bochník
chleba, ušúľať slížik a vykrojiť perku. Čo tak častejšie si zaspievať, ako to fungovalo ešte nedávno,
nebáť sa spojiť kroky v tanci, naladiť srdečný úsmev
na tvári? A život sa zrazu zdá krajším...
Ivan Gálik,
kronikár obce

OBLASTNÁ VÝSTAVA PSOV
VŠETKÝCH PLEMIEN V KRAJNOM
Po štyroch rokoch sa opäť v priestoroch Obecného športového areálu v Krajnom ozýval rôznorodý,
intonačne bohatý, psí brechot. V sobotu 10. augusta
2013 zišlo sa na oblastnej výstave psov všetkých
plemien vyše 150 súťažiacich vystavovateľov, aby
predviedli porotám svojich miláčikov a zabojovali
o trofeje. Na rozdiel od výstavy boxerov, Svetový
šampionát ATIBOX, ktorý sa konal od 24. apríla do
26. apríla 2009, teraz tu boli zastúpené rôzne rasy,
od malých „kabelkových“, až po statných havov.

Podľa katalógu výstavy bola prevažná časť vystavovateľov zo Slovenska, ale obec našlo aj 6 vystavovateľov z Českej republiky. Po slávnostnom otvorení
výstavy začali pracovať hodnotiace komisie v kruhoch, kde každý pes dostal po dlhšom hodnotení
vybraných vlastností, kvality, do písomného záznamu
známku napr. V1, VTM, VN, VTO, OV, ktorým
rozumejú iba zainteresovaní. Podobne aj zaraďovanie
psíkov do jednotlivých tried, mladší dorast, dorast,
čestná a veteránov, je pre laika niečo tajomné,
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odborníci si nájdu informácie v katalógu. Usporiadatelia pripravili program tak, aby popri hodnoteniach
psov bežali iné aktivity, pre deti v detskom kútiku
rôzne hry, súťaže, dospelí návštevníci mohli sledovať
akrobatické kúsky psíka chytajúceho lietajúci tanier,
zjednodušene povedané „Dogfrisbee“. Krátko pred
obedom upútali pozornosť návštevníkov prichádzajúce vozidlá Polície SR. Po obede, skoro v hodinovom
programe, členovia Odboru kynológie a hipológie
Prezídia Policajného zboru predviedli celý rad ukážok s pomocou svojich zverencov, psov a koní.
Obecenstvo náležite ocenilo ich výkony. Po nich sa
predstavili členovia Združenia kynológie Jablonica
ukážkami výcviku záchranárskych a obranných psov.
Voľný čas do otvorenia záverečnej súťaže opäť vyplnil
„Dogfrisbee“. Postupne v jednotlivých súťažných
triedach nastupovali psovodi, aby predviedli svojich
miláčikov. Porotcovia tu mali ťažkú úlohu z množstva
psíkov vybrať finalistov a potom z nich určiť poradie
pre ocenenie. V závere tohto podujatia starosta obce
Donovaly Miroslav Daňo a riaditeľ pretekov psích
záprahov Pavel Toma, odovzdal obraz zasnežených

Donoval starostovi obce Krajné Vladislavovi Šusterovi, ako symbol dlhoročnej spolupráce. 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 návštevníkov, čím viac
zviditelnili obec.
Ivan Gálik, Mgr. V. Vydarená

OKRESNÉ KOLO HRY „JESENNÝ PLAMEŇ“
Víkendové ráno slnečnej soboty 7. 9. 2013
privítalo v obecnom športovom areáli Krajného,
za prítomnosti starostu obce Ing. Vladislava Šustera, predsedu OV DPO Myjava Bc. Pavla Macúcha
a riaditeľky OV DPO Myjava Ing. Anny Vrbovej,
mladých hasičov z Krajného, Brestovca a Myjavy
na jesennom kole hry Plameň. Súťažili päťčlenné
družstvá v deviatich disciplínach. Poradie sa určovalo súčtom bodov všetkých absolvovaných disciplín.
Nakoľko prevažná časť súťaže sa bodovala, len
jedna bola na čas, súťaž prebehla v miernom tempe
a v príjemnej pohode.
Po ukončení súťažných disciplín boli vyhlásené
výsledky a odovzdané diplomy. Tretie miesto obsadili
mladí hasiči z Brestovca, nováčikovia v tejto súťa-

ži a na druhom mieste sa umiestnilo družstvo „A“
Krajné a družstvo „B“ Krajné bolo prvé. Každý jeden
súťažiaci bol odmenený balíčkom sladkostí a tak tiež
sa dbalo na pitný režim počas celej súťaže. Táto prvá
akcia mladých hasičov po prázdninách v skutočnosti zakončila celoročné snaženie mladých hasičov
o reprezentáciu DHZ svojej obce, ale i reprezentáciu
školy. Cez jesenné a zimné obdobie by sme chceli
kolektív mladých hasičov v Krajnom rozšíriť a zároveň teoreticky a v rámci možností i prakticky pripravovať na jarné kolo hry Plameň. Tak ako každoročne i tohto roku pri vianočnej besiedke odmeníme
aktívnych členov družstva mladých hasičov.
Karel Nedbálek, tajomník DHZ Krajné
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HODNOTENIE JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2012/2013
MUŽI
Do jarnej časti súťaže sme ako nováčik vstupovali
na 9. mieste. Spodná časť tabuľky bola vyrovnaná,
tímy na 7. – 13. mieste delilo len 5 bodov a čakal
nás ťažký boj o záchranu.
Zimnú prípravu sme preto obohatili 4-dňovým
sústredením na Patrovci pri Trenčianskom Jastrabí.
Tu patrí vďaka sponzorom, ktorí prispeli finančne
a pochvala hráčom, ktorí k celej akcii pristúpili veľmi
zodpovedne, poctivo aj so „zaťatými zubami“ trénovali. Pre ilustráciu náročnosti môžem uviesť fakt, že
celkovo nabehal každý asi 70 km za 4 dni a zvládli aj
náročný bežecký výstup na Chatu pod Inovcom.
Do kádra sa nám v posledný prestupový deň
podarilo vybaviť Ľuboša Heráka, ktorý bol pre nás do
ofenzívy pri zranení a chorobe Andreja Ďuriša významnou posilou. Inak zostalo mužstvo v zložení ako
na jeseň, aj keď Marek Otrubčák a Miloš Javro ako
piliere defenzívy vzhľadom na pracovné povinnosti
mohli absolvovať iba domáce zápasy, aj to nie všetky.
Prípravné zápasy sme odohrali so striedavými
výsledkami. Tie súťažné sa pre nepriaznivé zimné
počasie začali s 3-týždňovým oneskorením. Prvé
kolá sa potom dohrávali počas súťaže alebo po nej
koncom júna. Prvé 4 zápasy u súperov sme aj kvôli
spomínaným problémom a nútenému meneniu zostavy prehrali, body sme zberali iba doma, a to po
ťažko vybojovanom víťazstve 1 : 0 s dobre brániacim
Hrašným, remíze v dôležitom meraní síl s Hrádkom
a zvrate z 0 : 1 na 2 : 1 s kvalitným súperom z Trenčianskych Bohuslavíc. Tento zápas nám psychicky
výrazne pomohol a získané sebavedomie sa odzrkadlilo v závere sezóny. Posledným 5 zápasov sme
Výsledky muži:
Tabuľka:
Myjava „B“
Krajné
Krajné
Turá Lúka
Krajné
St. Turá „B“
Krajné
Lúka n/V
Krajné
Polianka
Krajné
Krajné
Vrbovce

- Krajné
- Hrašné
- Brestovec
- Krajné
- Hrádok
- Krajné
- Tr. Bohusl.
- Krajné
- H. Streda
- Krajné
- Bzince p/J
- Lubina kop.
- Krajné

1:0
1:0
0:4
4:1
2:2
4:0
2:1
3:1
5:2
1:1
2:2
5:1
2:2

1. Myjava „B“
2. Brestovec
3. Turá Lúka
4. Vrbovce
5. Lúka n/V
6. Tr. Bohuslav.
7. Horná Streda
8. Krajné
9. Polianka
10. St. Turá „B“
11. Bzince p/J
12. Hrádok n/V
13. Hrašné
14. Lubina kop.

sa s pojmom prehra už nestretli. Za nepriaznivého
počasia po silnej búrke sme v úvode zápasu zaskočili Hornú Stredu a vyhrali jednoznačne 5 : 2, následne sme priviezli cenný bod z pôdy zachraňujúcej sa
Polianky. Istotu záchrany sme však stále nemali ani
my, pretože počet zostupujúcich nebol jasne stanovený. Víťazstvo nad Bzincami nám ju mohlo zaručiť,
súper ale tiež podal bojovný výkon a tak sme v závere zápasu iba dokázali vyrovnať na 2 : 2. Definitívu záchrany sme si tak zabezpečili až v ďalšom
domácom zápase v dohrávke s Lubinou kopanice,
keď posledný tím súťaže sme porazili 5 : 1, čo bolo
naše najvyššie víťazstvo v sezóne. Posledný zápas
vo Vrbovciach sme už mohli hrať uvoľnene a tím
dlho ašpirujúci na postup sme zaskočili výborným
výkonom najmä v defenzíve. Domáci napokon boli
radi aj za remízu 2 : 2, keď vyrovnali až v poslednej
minúte. Tento výsledok mal pre nás veľkú hodnotu,
pretože nás posunul v tabuľke o 2 priečky vyššie
na konečné 8. miesto. Tak vysoko sme počas celej
súťaže neboli ani raz, čo tiež svedčí o výbornom závere. Zároveň bol tento zápas pre hráčov aj povzbudením do novej sezóny, pričom môžu nastupovať
s vedomím, že dokážu odohrať vyrovnanú partiu
s každým súperom.
Celkovo teda možno sezónu hodnotiť mierne optimisticky. Po viacerých rokoch v poslednej lige sme
sa v II. triede dobre etablovali, výkony aj výsledky
sa zlepšovali, o čom svedčí aj fakt, že v jarnej časti
sme získali o 3 body viac ako na jeseň. Mladí hráči
sa tiež do mužstva začlenili, získali ďalšie potrebné
skúsenosti. Preto veríme, že s poctivým prístupom
a zodpovednou hrou môžeme smelo vykročiť aj

+Body
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
19
18
17
12
11
8
7
7
8
8
7
5
1

3
3
5
4
5
7
7
8
7
4
3
6
3
3

3
4
3
5
9
8
11
11
12
14
15
13
18
22

90 : 26
101 : 39
107 : 35
90 : 34
78 : 71
59 : 53
58 : 71
43 : 62
41 : 46
50 : 68
46 : 73
42 : 79
30 : 53
25 : 150

63 b
60
59
55
41
40
31
29
28
28
27
27
18
6

+27
+21
+20
+16
+2
+1
-11
-10
-11
-11
-12
-12
-21
-33
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do nasledujúceho súťažného ročníka, ktorý vôbec
nebude ľahký.
Káder: Milan Moravec, Jakub Sedlák, Vladimír
Baranovič, Lukáš Dobrovodský, Branislav Drobný,
Andrej Ďuriš, Miloš Ďuriš, Ľubomír Elíz, Ľuboš
Herák, Vladimír Janeka, Miloš Javro, Libor Javro
– kapitán tímu, Michal Koník, Marcel Kostelný,
Dominik Kubíček, Milan Kubíček, Andrej Lacho,
Tomáš Macúch, Roman Marek, Dominik Medveď,
Marek Otrubčák, Peter Podmajerský, Ivan Slezák,
Tomáš Straka, Boris Stratil, Filip Tížik, Samuel
Vavák, tréner Andrej Škodáček, vedúci mužstva
Vladimír Kostelný, lekár Ľubomír Moravec
Strelci za celú sezónu: Michal Koník 17,
Andrej Lacho 10, Ľuboš Herák 3, Boris Stratil 3,
Roman Marek 2, Samuel Vavák 2, Vladimír Baranovič 1, Lukáš Dobrovodský 1, Miloš Javro 1,
Libor Javro 1, Tomáš Macúch 1, Marek Otrubčák
1, Filip Tížik 1.
DORAST
Náš dorastenecký tím po 5. mieste z jesennej časti pokračoval aj na jar v podobnom duchu
a s podobnými výsledkami. Z družstva odišiel na
hosťovanie na Hrašné Kevin Klein, noví hráči
nepribudli, káder bol preto pomerne úzky. Navyše
viacerí hráči museli vypomáhať v tíme mužov, kde
sa tiež prejavila dlhá sezóna a chýbalo často viacero
hráčov. Títo hráči boli pre svoj dorastenecký tím
samozrejme oporami, preto hral oslabený.
Výsledky boli kolísavé, výkony tiaž striedavo
lepšie alebo slabšie. Vysoké prehry v Častkovciach
a v Brezovej p/B sú aj dôkazom kvality súperov, no
napríklad vo Vrbovciach naši hráči odohrali dobrý
zápas, v mnohých fázach zápasu boli lepším tímom,
individuálne chyby v defenzíve a zlá finálna fáza nás
obrali o lepší výsledok. Domáce stretnutia ale diváci
radi navštevovali, tieto zápasy prinášali vo väčšine
prípadov víťazstvá a prevahu našich chlapcov a ukázalo sa, že máme opäť viacero hráčov, ktorí budú
použiteľný aj v tíme mužov a majú pred sebou v prípade dobrého prístupu peknú futbalovú budúcnosť.
Negatívom bol fakt, že sa nepodarilo nájsť
vhodnú osobu na post vedúceho dorastu, čo by
možno viac tímu pomohlo v organizácii a celkovom fungovaní družstva. Kolektív sa napriek tomu
a aj vďaka pôsobeniu trénera udržal spolu a môžeme po príchode kvalitných hráčov zo žiakov
predpokladať, že náš dorast aj v budúcej sezóne
predvedie množstvo kvalitných výkonov a títo
futbalisti budú môcť plnohodnotne pokračovať vo
svojom futbalovom raste.

Káder: Ľubomír Arbet, Tomáš Balada, Vladimír
Janeka, Ľuboš Kohúcik, Marcel Kostelný, Tomáš
Macúch, Martin Melicher, Dominik Parči, Ivan Slezák, Zdenko Suchánek, Tomáš Tomka, Filip Tížik,
Filip Turan, tréner Štefan Škodáček.
Strelci za celú sezónu: Ivan Slezák 14, Dominik Parči 14, Tomáš Macúch 12, Filip Tížik 9,
Tomáš Balada 7, Ľuboš Kohúcik 6, Martin Melicher
5, Zdenko Suchánek 5, Tomáš Tomka 4, Kevin
Klein 4, Marcel Kostelný 3, Vladimír Janeka 1,
Alex Klein 1, Miroslav Macáček 1, vlastný 1.
Umiestnenie:
Náš dorast sa v I. triede JUH napokon tak ako
po jeseni umiestnil na 5. mieste s počtom bodov 43,
keď z 26 zápasov 14 vyhral, 1 remizoval a 11-krát
prehral. Je to plusová bilancia a v tabuľke +-bodov
získal 4 plusové body. Celkové skóre 90 : 54 tiež
dokazuje, že hráči boli ofenzívne naladení a dokázali
sa strelecky presadiť. V tabuľke nás predbehli iba
Častkovce, Podolie, Turá Lúka a Brezová p/B, čo sú
všetko vyspelé kluby našej oblasti. Za našimi dorastencami zaostali tímy: Považany, Vrbovce, Horná
Streda, Čachtice, Dolné Srnie, Kálnica, Nová Ves
n/V, Hrašné a Polianka, teda viaceré sú to opäť
obce s väčším počtom obyvateľov, ako je tá naša.
Výsledky dorast:
Krajné
Vrbovce
Krajné
Častkovce
Krajné
Brezová p/B
Krajné
Nová Ves
Krajné
Kálnica
Krajné
Považany

- H. Streda
- Krajné
- Polianka
- Krajné
- Podolie
- Krajné
- Čachtice
- Krajné
- Turá Lúka
- Krajné
- Hrašné
- Krajné

7:0
6:3
2:0
6:1
0:3
6:1
3 : 0 kont.
0:5
2:4
2:3
2:1
3 : 0 kont.

ŽIACI
Pred družstvom našich žiakov stále na začiatku
odvetnej časti zaujímavá výzva: udržať alebo prípadne ešte vylepšiť tretiu priečku v I. triede ObFZ Trenčín, čo by znamenalo veľký úspech pre našu obec.
Tím zostal v rovnakom zložení ako na jeseň, nebol však veľmi početný. Na zápase sa stretlo maximálne 13 hráčov, viac žiakov jednoducho v dnešnej
dobe u nás nemáme. Kvalitu ale rozhodne títo
chlapci v sebe skrývajú, len ju musia správnym spôsobom rozvíjať.
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Do zápasov jarnej časti sa tak žiaci pustili s vervou a elánom, čoho dôkazom je skutočnosť, že
z prvých 9! jarných kôl zaznamenali 8 víťazstiev
a jedinú remízu. Dokázali vyhrať nielen ľahšie zápasy s fyzicky, pohybovo aj technicky slabšími súpermi
(rekordné víťazstvo dosiahli v Melčiciach-Lieskovom
v pomere 1 : 24), boli úspešní aj v zápasoch s vyspelými a zohratými žiackymi družstvami ako napríklad
Dolná či Horná Súča, kde má žiacky futbal dlhoročnú tradíciu a dobrú úroveň.
Pred záverom súťaže tak náš tím žiakov stále atakoval prvé či druhé miesto tabuľky. V záverečných
kolách s najsilnejšími tímami jari sa podarilo získať
už iba bod za remízu doma s Trenčianskou Turnou.
Lídrov súťaže sme tak nepredbehli, no práve táto
remíza zabezpečila našim žiakom, ale aj celej našej
obci historický úspech. Je ním 3. miesto v I. triede Oblastného futbalového zväzu Trenčín (bývalé
Majstrovstvá oblasti), za ktoré naši chlapci od zväzu
dostávajú aj medaily, ktoré im ich úspech do konca
života budú pripomínať.
Žiacky futbal v Krajnom aj vo svojej štvrtej sezóne vo vyššej súťaži opäť nesklamal, naopak zažiaril.
Stáva sa „výkladnou skriňou“ krajňanského futbalu,
získava nášmu klubu výbornú povesť v celej oblasti, baví divákov pekným futbalom a množstvom
pohľadných gólov a vychováva hráčov, ktorí majú
predpoklad udržať alebo zvýšiť kvalitu nášho futbalového prejavu vo všetkých vekových kategóriach
aj v budúcnosti. Vďaka patrí aj trénerovi, vedúcemu družstva, rodičom a všetkým, ktorí rôznymi
spôsobmi chlapcom pomáhajú a v ich činnosti ich
podporujú.
Hráči: Ladislav Kuna, Adam Dlhý, Samuel
Kňazský, Martin Malý, Jakub Kostelný, Matúš
Puškár, Matúš Ušiak, Branislav Melicher, Andrej
Homola, Matej Batka, Martin Herák, Martin

Konečník, Michal Urban, Tomáš Puškár, Matúš
Egreši, tréner: Marek Puškár, vedúci družstva:
Branislav Melicher.
Strelci gólov: Samuel Kňazský 26, Andrej
Homola 22, Adam Dlhý 21, Branislav Melicher 13,
Matej Batka 10, Matúš Puškár 9, Jakub Kostelný
7, Martin Malý 6, Matúš Ušiak 6, Tomáš Puškár 5,
Martin Herák 3, Michal Urban 2, vlastný 1.
Výsledky žiaci:
Krajné

- Dolná Súča

4:1

Melčice-L.

- Krajné

1 : 24

Krajné

- H. Srnie

3:1

Opatová n/V

- Krajné

0:1

Krajné

- Bošáca

3:1

Omšenie

- Krajné

0:9

Krajné

- Záblatie

2:2

Podolie

- Krajné

2:4

Krajné

- H. Súča

3:2

Selec

- Krajné

3:2

Krajné

- Drietoma

1:2

Tr. Stankovce

- Krajné

2:0

Krajné

- Tr. Turná

3:3

Umiestnenie: O historicky treťom mieste už
som sa zmienil. Dosiahli sme ho v 26 zápasoch
s počtom bodov 52 za 16 víťazstiev, 4 remízy a 6
prehier. Celkové skóre 131 : 38 svedčí o skvelej
produktivite ofenzívy, priemer je 5 strelených gólov
na zápas. Predstihli nás iba Selec a Trenčianske
Jastrabie, všetky ostatné futbalovo silné obce z okolia Trenčína (napríklad Trenčianska Turná, Horná
Súča, Dolná Súča, Horné Srnie, Drietoma, Bošáca,
Podolie,...) zostali v tabuľke za nami!
CELKOVÉ HODNOTENIE SEZÓNY:
Celú sezónu možno hodnotiť ako jednu z najúspešnejších za posledné roky, ba dokonca aj za celú 79-ročnú históriu klubu. Muži získali po postupe
do vyššej ligy umiestnenie v strede tabuľky v ťažkej
súťaži, dorast sa celú sezónu držal v hornej polovici
tabuľky a žiaci dlho atakovali prvé miesto v najvyššej oblastnej súťaži. Verme, že jubilejná 80. sezóna
bude aspoň tak úspešná ako táto, futbal bude mať
patričnú úroveň a všetci spoločne prežijeme veľa
príjemných zážitkov v našom krásnom obecnom
športovom areáli.

Andrej Škodáček
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TJ SLOVAN KRAJNÉ
ROZPIS JESENNEJ ČASTI OBLASTNEJ FUTBALOVEJ
SÚŤAŽE TRENČÍN ROČNÍK 2013 – 2014
DOSPELÍ II. TRIEDA JUH
Kolo
1.

Dátum

Súperi

14.

4. 8. 2013
11. 8. 2013
18. 8. 2013
25. 8. 2013
29. 8. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
26. 10. 2013 S
3. 11. 2013

Brestovec
Krajné
Nová Ves n/V
Krajné
Kálnica
Hrádok
Krajné
Tr. Bohuslavice
Krajné
Lúka
Krajné
Turá Lúka
Krajné
Stará Turá B
Krajné

Krajné
Považany
Krajné
Kočovce
Krajné
Krajné
Bzince p/J
Krajné
Horná Streda
Krajné
Vrbovce
Krajné
Polianka
Krajné
Brezová p/B

16.

10. 11. 2013

Krajné

Brestovec

2.

3.
4.

15.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

STARŠÍ ŽIACI I. TRIEDA
Začiatok
17:00

Doprava
Autobus 16:00

17:00
17:00

Autobus 15:45

17:00
17:00

Autobus 15:45

16:00

Autobus 14:45

16:00
16:00

Autobus 14:45

15:30
15:30

Autobus 14:15

14:30
14:30
14:00

Autobus 13:30

14:00

Autobus 13:00

13:30

Kolo

1.
2.
15.
3.
4.
5.
14.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum

18. 8. 2013
25. 8. 2013

Súperi

Selec
Krajné

29. 8. 2013

H. Súča

1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
20. 9. 2013 P
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
3. 11. 2013
10. 11. 2013

Stará Turá
Krajné
Bošáca
Krajné
Krajné
Záblatie
Krajné
Bobot
Krajné
Opatová n/V
Krajné
Drietoma

13:30

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dátum

4. 8. 2013
10. 8. 2013 S
18. 8. 2013
25. 8. 2013
1. 9. 2013
8. 9. 2013
15. 9. 2013
22. 9. 2013
29. 9. 2013
6. 10. 2013
13. 10. 2013
20. 10. 2013
27. 10. 2013
3. 11. 2013

Súperi

Krajné
Kočovce
Krajné
Voľno
Krajné
Turá Lúka
Krajné
Polianka
Krajné
Hrašné
Krajné
Brezová p/B
Krajné
Považany

Začiatok

Považany
Krajné
Čachtice

14:30
14:30
14:30

Častkovce
Krajné
Vrbovce
Krajné
Dolné Srnie
Krajné
Podolie
Krajné
Kálnica
Krajné

13:30
13:30
13:30
12:00
13:00
12:00
12:00
11:30
11:30
11:00

Doprava

10:30
10:30
17:00
10:00
10:30
13:30
16:00
10:00
10:00
9:30
11:00
9:30
9:30
9:30
10:30

Autobus 9:00
Autami 15:15
Autobus 9:00
Autami 12:15

Autobus 8:30
Autami 9:30
Autobus 8:00
Autobus 9:00

Rev. 2,
Dátum: 6. 8. 2013 IJ

DORAST I. TRIEDA JUH
Kolo

Krajné
Tr. Turná
Krajné
Krajné
Podolie-Očkov
Krajné
AS Trenčín
Dolná Súča
Krajné
Horné Srnie
Krajné
Tr. Stankovce
Krajné
Soblahov
Krajné

Začiatok

Doprava

Autobus 13:15

Autobus 12:15
Autobus 11:15
Autobus 11:15
Autobus 12:30
Autobus 10:00

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

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 2013 (piatok) 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.

OZNAM O ORDINAČNÝCH HODINÁCH
MUDr. GELLENOVEJ
MUDr. Gellenova ordinuje nasledovne:
Pondelok 13,00 – 16,00 hod.
Utorok 10,00 – 14,00 hod.
Streda 13,00 – 16,00 hod.
Štvrtok 14,00 – 16,00 hod.
Piatok 10,00 – 12,00 hod.

Odbery sa vykonávajú:
v utorok a piatok od 7,00 – 8,00 hod.
Zahájenie očkovania proti chrípke.
Pacienti sa môžu prísť zaočkovať proti chrípke
v rámci ordinačných hodín.

SPOLOČENSKÁ
Č
Á RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
Martin Malý
Martin Kubiš
Alexandra Ostromecká
Filip Zibolen

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Marcel Myjavský – Martina Morihlatková

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2013 bude
15. novembra 2013, t. zn. že príspevky do Krajnianských novín č. 4/2013 odovzdajte
na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.
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