ročník 18.
číslo 1/2012
zadarmo

Vladimír Kriško
Stavebné práce –
mechanická montáž
okien, žalúzií a dverí.

Peter Kaminský
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UZNESENIE Č. 7/2011 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 8. 12. 2011.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. program Obecného
zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej
komisie a overovateľov
zápisnice
3. rozpočet obce Krajné
na rok 2012 a Programový rozpočet obce
Krajné na rok 2012
4. zásady hospodárenia s majetkom obce
5. VZN č. 2/2011 o zásadách činnosti Zboru pre
občianske záležitosti v Krajnom a odmeňovacom
poriadku jeho členov
6. VZN č. 3/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
7. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady , materiál obdržali všetci poslanci
8. dodatok č. 6 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni
9. dodatok č. 3 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
10. zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva Krajné

11. prijatie Kontokorentného úveru vo výške 20.000,- Eur
12. finančnú komisiu na výber bankového subjektu a na
ratifikovanie požiadaviek víťazného bankového subjektu, ktoré budú zapracované do výpisu z uznesenia
obecného zastupiteľstva
13. podľa predloženého GP č. 720-143/2011 zo dňa
9. 9. 2011 predaj pozemku p. č. 310/21 vo výmere 111 m2 zastavané plochy a nádvoria v prospech
Ľuboslava Bukovčana, a manželky Miriam Bukovčanovej, obaja bytom Krajné 861 v podiele 1/1
14. úpravu rozpočtu za rok 2011
15. zvolanie stretnutia poslancov a riaditeľa ZŠ s MŠ na
preverenie umiestňovania detí do materskej školy
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
a informácie Ing. Galiovského a p. Hudecovej
2. stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu obce na
roky 2012 – 2014
3. programový rozpočet obce na roky 2013-2014
4. prevádzkový poriadok Pohrebnej služby obce Krajné
5. monitorovaciu správu rozpočtu k 30. 6. 2011
6. audit Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2010
7. informácie starostu obce
C) Ruší
1. uznesenie z OZ č. 6/2011 časť A bod 6) zo dňa 16.
9. 2011

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Z ČINNOSTI OBECNÝCH LESOV
V UPLYNULOM ROKU 2011
V uplynulom roku bola hlavnou činnosťou ťažba
a predaj dreva. Taktiež sme robili úpravu plôch po ťažbe
čistením od haluzoviny a zbytkov po ťažbe, aby bola
umožnená dobrá prirodzená obnova porastov a zároveň
sa zabránilo rozširovaniu škodlivého podkôrneho hmyzu
z ihličnatých zbytkov. Vo vlastnej réžii sme tiež urobili
opravu a údržbu ciest ako aj sprístupnenie porastov v
„Planom vrchu“.
Ťažba dreva v roku 2011 predstavovala 2541m3,
z toho bolo 802 m3 ihličnatého dreva a 1739 m3 list-

natého dreva. Z celkového objemu bola obnovná ťažba
v rozsahu 1376 m3 a výchovná ťažba v prebierkových
porastoch bola 625 m3 náhodnej ťažby, t.j. suchárov, vývratov a zlomov. Ťažbu dreva sme robili dodavateľským
spôsobom, firmou vybratou v súťaži.
Úpravu plôch po ťažbe sme robili pomocou pracovníkov na aktivačných prácach, ktorí tiež vykonávali
spaľovanie ihličnatých zbytkov. Títo pracovníci tiež robili
ochranu mladých stromkov na zalesnených plochách
pred burinou vyžínaním, ako aj osvetľovanie okrajov les-
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ných ciest na miestach, kde vyrastali
náletové dreviny, ktoré zmenšovali
svetlosť ciest. Listnatá haluzovina bola tiež likvidovaná občanmi v samovýrobe tohto sortimentu.
Opravy ciest sa vykonali navezením drveného materiálu a jeho rozprestretím na ceste „Bariny-Zbrodka“, „Šenkárica-Gál“ a čiastočne na
„Konskom vrchu“, ako aj na spojke
z „Barín do Planého vrchu“. Tieto
práce robili pracovníci a technika
z úseku služieb, ktorí tiež zabezpečovali sprístupňovanie v zimnom
období odhŕnaním snehu.
Predaj dreva v roku 2011
predstavoval 2 525 m3, z čoho guľatinové sortimenty

boli v množstve 1048 m3, vláknina
553 m3, palivové drevo v množstve
924 m3. Guľatinu sme predávali
spracovateľom v piliarskych prevádzkach, jedná sa o menších spracovateľov, ktorým môžeme byť partnermi, vláknina listnatá sa predávala
najmä spracovateľom na výrobu
polienok, ihličnatá vláknina najmä
na výrobu energetickej štiepky, čiastočne na výrobu paliet. Palivovým
drevom sme zásobovali občanov
obce, bolo dodané všetkým, ktorí
boli v zozname záujemcov o takéto
drevo.
Ing. Ľubomír Mikláš, vedúci obecných lesov

DRAHUŠKOVO JE...
...špecializovaným zariadením pre ľudí s autizmom a domovom sociálnych služieb pre iné postihnutia, kde klienti nie sú “opatrovaní a strážení”, naopak,
zastávajú pozíciu rovnocenných partnerov personálu.
...domovom podporovaného bývania, sociálna
služba osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb.
V Drahuškove pripravujeme chránené dielne, ktoré budú
predstavovať ďalšiu zmysluplnú prácu pre zdravotne
postihnutých.
Drahuškovo dáva šancu, aká sa pre autizmom postihnutú populáciu na Slovensku ešte nevyskytla. Celoživotné vzdelávanie, praktické celoživotné vzdelávanie osôb
s autizmom a inak postihnutých, rozvoj teoretických a
praktických skúseností klientov.

aktivitu a svoj postoj v každej aktivite, ktorú spolu robíme
počas dňa. Pretože tieto prejavy záujmu alebo nevôle sú
najcennejším výsledkom našej práce, dokazujú, že prácu
vnímajú a vedia k nej zaujať postoj, či už pozitívny alebo
negatívny. Pozitívne nálady sa snažíme podporovať, prispôsobiť aktivity potrebám kamarátov. Negatívne emócie
sa snažíme kamarátom vyjadrovať slovne a primerane.
Navzájom sa učíme komunikovať tak, aby sme si navzájom rozumeli. A toto všetko sa deje počas dňa, kedy
plníme každodenné povinnosti, ale aj radosti.

Vážený pán starosta, milí občania obce Krajné,
Od 24.septembra 2010, kedy sme slávnostne otvorili
Drahuškovo – komunitné centrum pre osoby s autizmom
a s podobnými postihnutiami, sa v Drahuškove všeličo
zmenilo. Ustálil sa počet zamestnancov a pomocných
asistentov (absolventov detských domovov) a v Drahuškove sa zabývalo 8 klientov s ťažším zdravotným postihnutím. V období od otvorenia centra až zhruba do augusta
2011 sme sa spolu zažívali, mali sme vzdelávacie semináre pre asistentov a vychovávateľov a zároveň v tomto
období prichádzali naši kamaráti – klienti s autizmom
a podobnými postihnutiami. Voláme ich kamaráti, pretože našim cieľom nie je starať sa o nich ako o nesamostatné osoby, ale pomôcť im každý deň sa aktívne zapájať
do života komunitného centra a svojimi silami prispieť do
množstva práce, ktoré okolo neho sú. Snažíme sa, aby
obyvatelia Drahuškova – naši kamaráti sami prejavovali

Život v Drahuškove...
Ráno kamarátom pomôžeme s oblečením, vybrať
primerané oblečenie na aktuálne počasie. Avšak, nevyberáme ho za kamaráta, ale snažíme sa poradiť, usmerniť.
Pomáhame im obliecť sa. Potom sa stretneme všetci
v spoločenskej miestnosti a zacvičíme si. Nasledujú raňajky
v jedálni, kamaráti sa snažia sami si natrieť chlebík, ak majú problémy, pomôžeme. Aby sme vedeli, aký je dnes deň,
máme na stene vytvorený kalendár na celý rok a v krabičke fotky všetkých kamarátov, asistentov a vychovávateľov.
Každý deň si spoločne povieme aký je deň a pomenujeme
a umiestnime na nástenku kalendára fotky tých ľudí, ktorí
budú dnes s nami. Nasleduje ranná hygiena a upratovanie
izieb. Skladáme pyžamo a ustielame posteľ. Asistent sa
snaží kamaráta usmerniť, aby na nič nezabudol. Odnesieme špinavé prádlo do práčovne a začína sa naplno
pracovný deň.
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Doobednú prácu máme rozdelenú na prácu mužskú a ženskú. Dievčatá Lívia a Marica sa venujú praniu,
vešaniu a skladaniu prádla, utieraniu prachu a dopĺňaniu
potravín do kuchynskej dielničky. Chlapci Andrej, Matúš,
dvaja Martinovia, Mário a Peťo sa venujú prácam vonku
okolo stolárskej dielne, sena a slamy pre poníky a ovečky
a okolo centra odhŕňaniu snehu. Spoločne sa staráme
o zvieratká: o zajace, morčatá, ovečky a poníky. Kamaráti
zvieratká pozorujú, hladkajú a kŕmia. Učia sa pochopiť
význam kŕmenia a plnenia čistej vody do misiek, učia sa
správať k zvieratám. Keď nie je zima, venujeme sa aj našej
záhradke. Tu si dopestujeme väčšinu klasickej zeleniny,
ktorú potom používame pri varení. Je dôležité, aby si
naši kamaráti sami vyskúšali a zažili celý proces sadenia,
starania sa, zbierania úrody, varenia a jedenia zeleniny,
aby pochopili, že plody ich práce prichádzajú na stôl ako
obed. Pri prácach musíme byť veľmi pozorní, pracuje sa so
záhradným náradím, ktoré sa pri rozrušení našich kamarátov môže stať nebezpečné im samotným alebo aj ostatným
kamarátom. V prípade nečakanej situácie, zvuku, hluku
alebo iného pre nás ťažko postihnuteľného podnetu,
môže ktorýkoľvek kamarát zneistieť a dezorientovať sa,
následkom čoho sa môže hodiť na zem, búchať si hlavu
o stenu alebo nekontrolovane utekať. Kamaráti potrebujú
byť stále v známom prostredí a musia vedieť, čo ich čaká,
inak sa boja a nevedia sa orientovať.
Nerozumejú ničomu, čoho sa nemôžu
dotknúť, nerozumejú, čo je čas, radosť,
práca, počkať... Snažíme sa im to
vysvetliť stálym opakovaním činností
a zdôrazňovaním súvislostí medzi nimi.
Doobeda sa venujeme spolu príprave desiaty. V kuchynskej dielničke si
varíme puding, ovsenú kašu, krájame
ovocie alebo natierame chlieb maslom
a medom. Pomáhame aj pri pomocných prácach v kuchyni na prípravu
obeda. Naši kamaráti radi pracujú aj
v keramickej dielni, kde z hliny modelujeme rôzne praktické a ozdobné predmety: misky, zvončeky, vázy, ozdoby,
hrnčeky a anjelikov. Po vypálení v peci
svoje výrobky maľujeme glazúrou.
Asistent musí väčšinou aktívne pomá-

hať pri zdobení, niekedy doslova viesť kamarátovu ruku
so štetcom po výrobku. Pred obedom mávame komunitu,
kde si všetci posadáme a povieme si, čo sme doobeda robili a navzájom sa pochválime za pekné veci a správanie,
ktoré sme si všimli.
Prichádza veľmi príjemná časť dňa – obed. Po obede
relaxujeme pri počúvaní hudby, skladaní vkladačiek, puzzle, spoločenských hier s upravenými pravidlami a rozprávame sa. Neskôr ideme do spoločenskej miestnosti
a venujeme sa hraniu na hudobné nástroje, spievaniu
pesničiek alebo tancu na rôzne druhy hudby. Najživšie je
nám hádam pri ľudovkách. Potom si pripravíme olovrant
a pomôžeme s prípravou večere. Nasleduje prechádzka
do okolia. Keď ideme popri zvieratkách, niečo im vždy
donesieme, buď jabĺčko, kúsok suchého chleba alebo zeleninu. V stolárskej dielni sme spolu vyrobili vtáčie búdky
a krmítka, ktoré sme namaľovali jasnými farbami. Počas
mrazivých dní sem sypeme vtáčikom zrno a slnečnicové
semienka. Kamaráti vidia, ako slúžia ich vlastné výrobky
pre zvieratá. Podvečer relaxujeme, po dni plnom aktivít
sa nám to všetkým žiada. Čítame si spolu rozprávky,
počúvame, alebo máme relax s masážou. V spoločenskej
miestnosti máme veľmi obľúbenú hojdaciu sieť a pohodlné tuli vaky.
Učiť sa neznamená len sedieť
v škole a realizovať povinnú
školskú dochádzku. V mnohých
prípadoch a obzvlášť u ľudí s autizmom je učenie celoživotným procesom hľadania súvislostí a zákonitostí
bežného života. Preto sme vytvorili
Drahuškovo, kde majú títo ľudia
možnosť vzdelávať sa v praktickom
každodennom živote. Touto cestou
by sme chceli poďakovať aj Ministerstvu školstva a sociálnemu
fondu EÚ za finančnú pomoc na
tento projekt, bez ktorej by nebola
možná jeho realizácia. Pretože mať
dobrú myšlienku ešte neznamená mať
možnosť ju zrealizovať.
Dúfam, že sa nám podarilo
priblížiť Vám, kto sme a čo sa u nás
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v Drahuškove deje. Ďakujeme Vám
za Vašu podporu a pomoc v každom
smere. Pre našich kamarátov je toto
miesto miestom, kde sa môžu realizovať a prežiť zmysluplný život. Je
pre nich veľmi dôležité, mať možnosť
komunikácie a rozmanitých aktivít.
Odmenou je nám ich radosť, spokojnosť a napredovanie, ktoré môžeme
sami pozorovať. A to aj vďaka Vám,
že ste nás prijali v Žadovici.
Drahuškovo je...
...aj domovom na polceste,
ktorý dáva príležitosť mladým dospelým
– absolventom detských domovov –
uplatniť sa ako personál pracujúci v zariadení, vyškolený odbornými školiteľmi
a ponúka im možnosť rozvíjania svojho
odborného vzdelania.
Vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila
a spravuje Nadácia pre deti Slovenska, majú mladí
dospelí absolventi detských domovov pracujúci v Komunitnom centre pre ľudí s autizmom a s podobnými postihnutiami možnosť ďalšieho vzdelávania. Okrem prvých
pracovných skúseností získaných v Drahuškove sa rozvíjajú
aj v sociálnych zručnostiach a v riadení osobných financií
potrebných pre samostatný život. Prostredníctvom od-

borných kurzov, ktoré si sami vybrali
a ktoré do leta absolvujú (masérsky
kurz, ošetrovateľský, kurz cudzieho
jazyka či autoškola), si rozšíria svoje
pracovné zručnosti a získajú tak širšie
uplatnenia na voľnom trhu práce.
Sídlo združenia:
Drahuška a my..., o. z.,
Košická 56, 821 08 Bratislava
Realizačné pracovisko:
Komunitné centrum,
Drahuškovo 828,
916 16 Krajné – Žadovica
Viac o nás, našich aktivitách:
https://www.drahuskovo.sk
e-mail: drahuskovo@drahuskovo.sk
Projektový team
Projekt Celoživotného vzdelávanie osôb
s autizmom v Drahuškove
Projekt Drahuškovo pre zmysluplný život

MIKULÁŠSKY TURNAJ 2011 V ZŠ S MŠ

Základná škola s materskou školou v Krajnom
usporiadala 3.decembra 2011 tretí ročník mini futbalu
na viacúčelovom školskom ihrisku, tak ako sa dohodli
v predchádzajúcich rokoch. Do súťaže sa zaregistrovalo
7 družstiev. Po žrebovaní boli v 1.skupine: Súboristi,
FC Buldogs kosačky, Bludní Holanďania, v 2. skupine:
Pokémoni, Prašník pri zastávke, Lámači šípov a Šípy.
Počasie bolo od rána hmlisté, zamračené aj dosť chladné,
opak minuloročného turnaja, kedy bolo pekné, slnečné,
ale podstatne chladnejšie. Tak ako v minulých rokoch
finálový zápas hráči dohrali už za šera. Na prvom mieste

sa umiestnili Lámači šípov, druhé miesto získalo mužstvo
Prašník, tretie miesto Bludní Holanďania, štvrté miesto
FC Buldogs kosačky a na piatom mieste sa umiestnili
Šípy. Celý čas o uzimených hráčov a fanúšikov starali
sa priebežne podávaním občerstvenia, horúcim čajom
a teplým jedlom pani učiteľky. Organizátori vyjadrili spokojnosť s priebehom celej akcie a veria, že sa opäť o rok
stretnú. Viac informácií nájdete na www.krajne.sk

Ivan Gálik, kronikár obce
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SENIORI JDS KRAJNÉ HODNOTILI
Seniori Jednoty dôchodcov Slovenska Krajné sa stretli na januárovej členskej schôdzi 9.1.2012 v zasadačke
obecného úradu, aby zhodnotili činnosť v uplynulom
roku 2011. V správe výboru uplynulé obdobie hodnotil
predseda ZO Štefan Horák, ktorý v úvode zhrnul širšie
časové obdobie činnosti organizácie. Pripomenul rôzne aktivity poriadané s družobným klubom dôchodcov
Brna – MČ Chrlice, s ktorým sa každoročne stretávame,
striedavo v Krajnom, alebo v Chrliciach. JDS Krajné má
veľmi intenzívnu spoluprácu so susednou JDS Hrachovište. Spolupráca je obojstranne výhodná, čo vyjadruje
aj vysoká účasť členov, často aj ich rodinných príslušníkov na spoločných aktivitách. Predovšetkým vystúpenia
speváckej skupiny „Hrachovienka“ obohacuje činnosť
v oboch organizáciách. Ďalej informoval o stave členskej
základne, ktorá aj napriek tomu, že z našich radov niekoľko členov ubudlo, pribudli noví. Bývalých, zosnulých
členov v minulom roku uctili si minútou ticha. V ďalšom
programe nasledovali správy o hospodárení a správa
revíznej komisie. Bol prednesený plán aktivít v tomto
roku, v jednotlivých mesiacoch a otvorená diskusia. Pozvanie na rokovanie prijal aj starosta obce Ing. Vladislav
Šuster. Vo svojom príhovore poďakoval za úzku spolu-

prácu s organizáciou a vyjadril presvedčenie, že v rámci
možností sa bude spolupráca ďalej rozvíjať a prehlbovať.
Schválením uznesenia skončila oficiálna časť VČS a pokračovalo sa tak, ako po iné stretnutia každý mesiac a to
gratuláciou jubilujúcim členom. Po spoločnom „ŽIVIÓ“
pokračovala družná debata.

Za výbor JDS Krajné, Karel Nedbálek.

VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE DHZ KRAJNÉ
A DHZ MATEJOVEC

Výročná členská schôdza DHZ Krajné sa konala
dňa 30. 12. 2011 v klubovni požiarnej zbrojnice DHZ
Krajné. Schôdzu otvoril predseda DHZ Krajné, vrchný
technik Bc. Pavol Macúch. Privítal všetkých zúčastnených, delegáta OV DPO Myjava vrchného inšpektora
Dušana Michaličku, starostu obce Ing. Vladislava Šustera,
ktorý je aj členom DHZ. Potom odovzdal slovo tajomníkovi zboru, staršiemu zbormajstrovi Karlovi Nedbálkovi,
ktorý viedol jednanie VČS. Predniesol návrh programu,
ktorý bol schválený bez pripomienok. V ďalšom jednaní

boli schválené zmeny vo výbore, zvolený delegát okresného snemu a tiež zmeny v členskej základni. Diskutovalo sa hlavne o financovaní v zbore a možnosťou získať
financie, ale aj o hlavných úlohách nadchádzajúceho
roku. V diskusii odznela aj suma členského príspevku,
ako i výška pre členov prispievajúcich. Okresný delegát
vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol prácu DHZ Krajné
a to ako na poli spolupráce s ostatnými zbormi, tak
i prácu s mládežou, hlavne pri organizovaní hry Plameň.
Veliteľ zboru starší technik Jaroslav Batka povýšil
a ocenil aktívnych členov a jubilujúcim odovzdal stužky za
vernosť zboru. Mladých hasičov ocenil ďakovnými listami
za kladný prístup k práci v zbore. Po konečnom hlasovaní
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o návrhu uznesenia z VČS, predseda schôdzu ukončil poprial všetkým veselého Silvestra a do nového roku šťastie,
zdravie a novú chuť do spoločnej práce. Na záver pozval
prítomných na malé občerstvenie a posedenie v družnej
debate. Viac informácií nájdete na www.krajne.sk.

Výročná členská schôdza DHZ Matejovec konala sa dňa
21. 1. 2012 v kultúrnom dome v Matejovci. Viac informácií nájdete na www.matejovec.eu a v Kopaničiarexpres č. 7
Ivan Gálik, kronikár obce

POHĽAD DO HISTÓRIE KRAJNIANSKYCH ŠKÔL (2)
Minulý rok v prvom čísle Krajnianských novín som
pripomenul výročie smrti riaditeľa Štátnej ľudovej školy
v Krajnom Martina Petruchu (31. januára 1951). Jeho
meno, ale hlavne práca na poli základného vzdelávania
žiakov, teraz vekove zaraďovaných do prvého stupňa, je
zdokumentovaná v kronike školy, počnúc rokom 1930.
Reprodukcie fotografií, ktoré on do kroniky fotil, sú
vystavené v zasadačke Obecného úradu v Krajnom. Uvádzam ďalšie tri ukážky z kroniky v doslovnom prepise:
Dňa 4. januára 1932 bola obec Krajné postihnutá
veľkou povodňou. Do sňahu, ktorý napadol neustále
pršalo a voda zo všetkých strán hrnula sa do doliny
a zaplavila obec Krajné natoľko, že občania nemohli
s jednej strany dediny na druhú prejsť. To trvalo
celý deň a dážď sa stále lial, že mnohí občania, ktorí
bývajú blízko potoka mali vodu v príbytkoch a hospodárskych staviskách. Na poštový úrad nebolo možné
sa dostať, iba na člnku, lebo voda stála dookola. Toho
dňa ani žiaci krajňanských škôl neprišli do školy, lebo
nebolo možné ku škole pristúpiť, zvlášť ku štátnej,
ktorá je pri potoku v provizornej budove. Tá bola tiež
vodou obtečená a cez môstik vedúci do nej sa voda
prelievala, len málo chýbalo, že ho nevzala. Vody ubúdalo až na druhý deň a táto narobila občanom veľa
škody. Takéto povodne bývajú v Krajnom od nepamäti, ale občania krajňanskí sa nestarali ani sa nestarajú,
aby potok mal riadne riečište. O regulácii krajňanského potoka sa hovorí už 6 rokov, ale nikto sa dosiaľ v
obci o to nestaral na patričnom mieste, ale vec túto
len rečiami každoročne i obecný výbor odbavuje.
Priložená fotografia v kronike školy nie je kvalitná na
daľšiu reprodukciu, ale podobná povodeň je zobrazená
na fotografii z 25. 12. 1925. Druhá fotografia Štátnej
ľudovej školy v Krajnom, teraz dom č. 231.

V školách každoročne sa oslavujú pamätné dni
nášho štátu ako i narodeniny nášho prvého prezidenta
Dr. T. G. Masaryka. Jeho 82. narodeniny boly oslávené nasledovne:
1. Hymna.
2. Báseň: Tatíček Masaryk. Predniesla K. Hrobárová
3. Báseň: K narodeninám Prezidenta.
Predniesol J. Vydarený.
4. Báseň: Tatíčku starý náš.
Predniesla Ľ. Valášková.
5. Pieseň: Teče voda teče…
6. Prednáška
7. Báseň: Pozdrav ku narodeninám tatíčka Masaryka.
M. Košťálová.
8. Báseň: Ó, zeleň zdob. Predniesol R. Lieskovský.
9. Pieseň: Či znáte muža…
10. Báseň: K narodenám prezidentovým.
Predniesla Siváčková.
11. Báseň: Masarykovej kolíske.
Predniesla Ľ. Boorová.
12. Pieseň: Hej Slováci...
Školský inšpektorát v Novom Meste n./V. dňa
7. marca 1932 menom učiteľstva, žiactva, ako aj menom svojim pozdravil z príležitosti 82. roč. narodenín
p. prezidenta. Na tento prípis kancelária Prezidenta
Republiky číslom H./n. 1945/932 zo dňa 9. apríla
1932 z Prahy do škol. inšp. p. K. Treského v Novom
Meste n./V. „Kancelář prezidenta Republiky děkuje
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Vám, všemu učiteľstvu i žactvu Vašeho inšpektorátu
za blahopřání, ktré jste zaslali pánu prezidentovi k jeho 82. narozeninám. Za kancelář Prezidenta Republiky Dr. Říha v. r..“
Na problémy ktoré vznikajú z „alkoholizovania obyvateľstva“ poukazovali najviac duchovní, hlavne farár ThDr.
Michal Bodický (narodil sa 25. 9. 1852, farárom v Krajnom bol od r. 1895 do roku 1920), píše vo svojom
memoárovom diele: Rozpomienky a pamäti. Problémy
aj osveta proti alkoholu boli v roku 1932, kronikár obce
Štefan Valášek, po ňom Ján Gabriž zaznamenávajú udalosti s dôsledkami nadmierneho pitia alkoholu. Bol to, je
to problém v roku 2012, bude to aj po vyčerpaní zásob
ropy, kedy ešte niektoré autá budú jazdiť na etanol.
Dňa 19. III. 1932 boly doposlané okresným úradom na Myjave plakáty a letáky cieľom prevedenia
a propagovania protialkoholovej akcii v období od 20.
III. do 10. IV. 1932. Akcia bola prevedená a zadržaná
bola prednáška pod heslom „Zdravým a silným patrí
budúcnosť.“ Dňa 4. mája vo vyučovacích hodinách
spomenutý bol život a dielo tragický zahynuvšieho
Dr. M. R. Štefánika.
Na deň 30. mája 1932 bola svolaná významná pracovná konferencia učiteľstva celého inšpektorátu novomestského a to na Brezovú p/Bradlom s rozsiahlym

pracovným programom. Podobný opis tejto pracovnej
konferencie viď na nasledujúcej str.
Školský rok 1931/32 bol zakončený dňa 28. júna
1932 s celkovým počtom 149 žiakov. Žiaci zúčastnili
sa služieb božích, ktorých boli prítomní i žiaci kopanických škôl. Po službách božích shromaždili sa všetci
žiaci pri kostole, kde boli ofotografovaní spr. Petruchom. (Viď fotografiu). Toho dňa bol prevedený zápis
pre budúci škol. r. Poneváč dalo sa zapísať celkom
170 žiakov, bola podaná žiadosť ref. mšo v Bratislave
ponechanie tretej dočas. postup. triedy. Táto trieda
bola ponechaná ob. inšp. č. 890/927 z 13. IV. 1932
bodu II – č.j. 815/27 s výhradou dodatoč. schválenia
ref. mšo v Bratislave na šk. r. 1932/33.
Zaujímavá informácia, viete si predstaviť 149 žiakov
prvého stupňa (1. až 4. trieda, vtedy boli žiaci rozdelení do troch tried) len v dedine a potom ešte ďalších
v školách na Matejovci, Dolinách, Prehôrke a Žadovici.
Týchto 149 žiakov učili traja učitelia: Martin Petrucha,
Vlasta Petruchová a František Žiška. Zvládli ich aj vďaka
pre seniorov známemu „makovníku“, ktorý nespratníkom bohato rozdával riaditeľ Petrucha.
Poznámka: prepis textu kurzívou je v pôvodnom
znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie.
Ivan Gálik, kronikár obce

JESENNÉ VARIÁCIE
Dňa 15. októbra 2011 sa v priestoroch našej materskej školy uskutočnilo
tvorivé popoludnie mamičiek so svojimi
deťmi pod názvom „jesenné variácie“.
Šikovné a tvorivé ruky mamičiek a ich
malých pomocníkov premenili obyčajné
druhy ovocia a zeleniny na neobyčajné
tajomné rozprávkové bytosti a zvieratká. Mamičky sa
aspoň takýmto spôsobom na chvíľu odtrhli od každodenných povinností a vrátili sa do detských čias a deti si

užili netradičné spoločne strávené chvíle
v materskej škole s mamou. Všetkým
mamičkám ďakujeme za to, že si našli
kúsok voľného času a prišli na toto
popoludnie, z ktorého si veľa pozitívneho odniesli všetci zúčastnení. Prajeme
im veľa tvorivých nápadov a tešíme sa
na ďalšie príjemné stretnutia, na odovzdávanie nápadov
a inšpirácií. A o tom, že fantázii sa medze nekladú svedčí
i táto fotografia:

MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE
Tak ako každý rok začiatkom
decembra chodí Mikuláš, tak i tento
rok dňa 9. decembra zavítal do našej
materskej školy v Krajnom. I keď bez
snehu a mrazu a bez koča, ale zato
s čertíkom a ešte väčšou nádielkou.
Tento krásny predvianočný podvečer

v útulne vyzdobenej triede spríjemnili
všetkým prítomným deti básňami,
piesňami, tančekami a scénkami a
Mikuláš svojim vtipným slovom. Za
svoj úspech boli odmenené nielen
silným potleskom a milým úsmevom,
ale i sladkým darčekom. Pre niektoré
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malé deti bolo stretnutie s Mikulášom a čertom ozajstným prekvapením. S príjemným prežitím vianočných

sviatkov, šťastným novým rokom sme sa so všetkými
rozlúčili.

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,
kto nemá kožúška zima mu bude.“
Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadne vážna správa: „že každý rok
v tomto čase, karneval tu máme zase“.
Keďže k ďalším ľudovým tradíciám
po Vianociach patrí Fašiang (obdobie
plesov a veselíc) a po ňom nasleduje tradičný pôst až do
Veľkej noci, preto sme sa i my, v našej Materskej škole
rozhodli toto veselé obdobie ukončiť tradičným fašiangovým karnevalom. Všetky deti s pomocou rodičov

a pani učiteliek sa na chvíľu prezliekli
do prekrásnych masiek, aby prežili
spoločne jedno februárové dopoludnie. Stretli sa tu princezné s rôznymi
rozprávkovými bytosťami, zvieratkami
a inými postavičkami, aby sa spolu pri
hudbe pobavili. Karnevalová veselica bola spestrená rôznymi súťažami.
V krátkych prestávkach boli všetci pozvaní na občerstvenie, pri ktorom nechýbalo ani sladké pohostenie.
O dobrú zábavu a pohostenie sa postaral kolektív
materskej školy, ktorému patrí veľká vďaka.

LYŽIARSKY
Na lyžiarsky sme šli 15. 1. 2012
a vrátili sme sa 20. 2. 2012. Za tých
päť dní sme si užili veľa zábavy. Prvý
deň sme sa vybalili. Druhý deň sme
sa rozdelili do skupín a po obede sme
sa lyžovali a keď tak ešte inštruktori
preradili žiakov do príslušnejších
skupín. Inštruktori boli:
• pán riaditeľ, ktorý mal na starosť
3. skupinu
• pani učiteľka Sasáková, ktorá
mala na starosť 2. skupinu
• pani učiteľka Domiňáková, ktorá
mala na starosť 1. skupinu.
Snežilo tam každý deň, ale aj tak
sme sa lyžovali. Vietor mohol byť
akýkoľvek a lyžovali sme sa, lebo
to každého bavilo. Samozrejme sme sa boli aj guľovať
pod kostolom, ktorý stál na kopci a hneď potom sme si
šli niečo kúpiť do obchodov, ktoré stáli v centre mesta.
Hotel bol veľký a každý večer sme mali program, ktorý
pripravili:
• Alexandra (Saška) Gablechová
• Hanka Kubaláková
• Eliška Kubaláková.
Samozrejme večer nasledovali diskotéky, biliard alebo
ping pong. Ako aj každý rok aj tento rok vo štvrtok (deň
pred odjazdom) bol karneval boli tam najrôznejšie masky:

Pepek námorník, monster high,
hopeky, baby s psychiatrie, Michael
Jackson pod. Veľmi sme sa bavili
a bolo nám smutno a nielen preto,
lebo sme museli ísť zasa do ŠKOLY, ale aj preto lebo nám tam bolo
dobre...
vaša Ellis
Lyžiarsky kurz 2012
Skončili sa Vianočné prázdniny
a my sme sa tešili na ďalšiu lyžovačku. Tento rok sme sa rozhodli
zmeniť miesto pobytu a vybrali sme
sa na Kysuce.
V nedeľu 15. 1. 2012 sme vyrazili až o desiatej a nedočkavo sa tešili na nové ubytovanie
v penzióne Gájuz v Oščadnici. Cesta mala trvať len asi
2 hodiny. Prekvapil nás však autobus, ktorý, ako sa zdalo, jazdil nie na naftu, ale na vodu. Neustále bol smädný
a tak mu ujo šofér s pomocníkmi často dopĺňali vodu.
S oneskorením asi o jednu hodinu sme však nakoniec
prišli až k lyžiarskemu stredisku.
Oščadnica nás privítala zasnežená a ďalší sneh neustále padal. Ubytovali sme sa v pekných izbách. Každý
mal na izbe televízor a tak mnohí namiesto vybaľovania,
najskôr skúšali, aké majú programy.
Druhý deň začal zadeľovaním do troch skupín.
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Žiakov, ktorí nevedeli lyžovať, učil základom pán riaditeľ a už v prvý deň sa naučili spúšťať, brzdiť a jazdiť na
vleku. Tento detský vlek bol veľkou výhodou, pretože
deti neboli tak rýchlo unavené zo šliapania na svah
a mohli rýchlejšie napredovať v učení. Okrem tohto
vleku tam bol aj veľký vlek , na ktorom už bez problémov
jazdila 1. a 2. skupina pod vedením p. uč. Domiňákovej
a Sasákovej.
Žiaci v prvej skupine boli už skúsení lyžiari, ktorí si
zdokonaľovali carwingové lyžovanie a v druhej skupine
lyžovali tí, ktorí získavali na lyžiach väčšiu istotu a taktiež
sa zdokonaľovali v lyžovaní. Vždy po raňajkách sme
lyžovali od 9,00 do 12,00 a po obede do 14,00 sme
mali povinný oddych. Od 14,00 do 16,00 sme pokračovali vo výcviku. Po večeri nasledoval rozkaz a po ňom
program, ktorý pre nás tento rok pripravovali Eliška a
Hanka Kubalákové spolu so Saškou Gablechovou. Za
to im patrí vďaka a uznanie, pretože v čase svojho voľna
pripravovali zábavu pre všetkých.
V stredu sme mali oddychový poldeň a tak sme sa
vybrali preskúmať dedinku Oščadnica. Prešli sme sa popri
zamrznutom a zasneženom potoku až pod Kalváriu, kde
našli deti pekný priestor na guľovačku.
Štvrtok bol posledným dňom lyžovania. Všetci už
jazdili na veľkom vleku, a aj tí, ktorí, na začiatku nevedeli
lyžovať robili krásne oblúčiky na svahu pre pokročilejších
lyžiarov. Večer nás čakal karneval a diskotéka.
V posledný deň sme si zbalili svoje veci a pripravili
sa na odchod. Autobus spolu s ujom šoférom prisľúbi-

li, že už nebude smädný a vydrží až domov. Keď sme
o 11,00 hodine vyrazili od penziónu, tešilo nás, že
sa všetci naučili lyžovať, nikomu sa nič nestalo a ani
nikto tento rok neochorel. Okrem toho nás, učiteľov,
potešilo, že pani majiteľka penziónu povedala o našich
deťoch, že také dobré deti u nich ešte nemali. Poďakovali sme sa, a prisľúbili, že sa o rok možno znova
uvidíme. To, že sa táto lyžovačka vydarila je zásluha
všetkých detí, pretože poslúchali a tiež všetkých ostatných, ktorí dbali na ich bezpečnosť a zdravie. Poďakovanie tak patrí pani doktorke Gellenovej, ujovi šoférovi
Dlhému, vedúcim skupín a tiež všetkým rodičom, ktorí
pomáhali vždy, keď bolo treba.
Jana Domiňáková

15. PLES

Dňa 28.1.2012 sa v Kultúrnom dome Jablonka stretlo 170 účastníkov tradičného a zároveň jubilejného 15.
školského plesu ZŠ s MŠ Krajné. Od 19. hodiny hostí pri
vstupe do sály vítala krásnymi ľudovými pesničkami šikovná folklórna skupina zložená z našich bývalých žiakov a
jedného rodiča, ktorá príjemne spestrila odovzdávanie antivírusových nápojov. Už tento skvelý úvod naznačoval, že
podujatie sa musí vydariť. Vo vykúrenej a vyzdobenej sále

čakali na ľudí vkusne prestreté stoly, tanečná kapela a bohatá tombola. Všetci prítomní okamžite po zakúpení tomboly zistili, či si vybrali obálky s výhernými lístkami a svoju výhru si hneď mohli obzrieť na prezenčných stoloch.
Verím, že hostia sa cítili výborne, lebo po slávnostnom
otvorení plesu, sa parket ihneď zaplnil. Veľkým prínosom
bola folklórna muzika, pretože po tanci sa návštevníci presunuli do vestibulu, kde počas prestávok sme si vypočuli
a zaspievali snáď všetky čardáše, ktoré poznáme z nášho
okolia. Po výbornej večeri, tanci a speve nadišla dlho očakávaná chvíľa prevzatia si vyhraných darčekov a losovanie
o najhodnotnejšie ceny. Takto takmer všetci obdarovaní,
niekoľkí i viackrát, sme sa bavili až do rána. Rozchádzali
sme sa s tým, že o rok sa určite uskutoční 16. školský ples
a že sa mnohí opäť stretneme.
Moje poďakovanie patrí všetkým organizátorom, ktorí
toto príjemné podujatie pripravili, kuchárkam za výbornú
večeru, upratovačkám za očistenie sály, folkloristom a tanečnej kapele za zábavu, spev a tanec, OcÚ Jablonka za
ústretovosť.
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Poďakovanie patrí aj všetkým priateľom školy, ktorí
obohatili našu tombolu:

Leja, Dexia, Scherdel, NEDA, HaM, Morghan, PFA
Trade s.r.o., Molitex, Andrejka Batková, Agro Máčaj, Lekáreň Krajné, Lekáreň Sophia, Demac, Agroinvest, JVD,
Renatka Dlhá, Anička Maronová, Setoop, Bove, Ľuboš
Bukovčan ml., Heineken, Europatrans, OcÚ Krajné,
OcÚ Jablonka, Herbex, Potraviny p. Šusterová, PD Krajné, Dada Dekor, Mgs, Tesa, Inštalatérstvo Figura, Stop,
Dušo Konečník ml., TBS, AV Sport, Obklady a dlažby,
Autoškola Progress s.r.o., Sokrates Colour Slovakia, Klenotníctvo Markech, Isabelle, Realtop, Lenka Plesníková,
Autodiely Hučko,Víno Sabo, Ján Figura ml., košikársky
krúžok, tvorivý krúžok, keramický krúžok ZŠ s MŠ.
Milan Medveď

2 % Z DANÍ
Najprv chcem poďakovať všetkým
zamestnancom, rodičom, priateľom,
podnikateľom, známym i anonymným
priaznivcom za to, že už dlhé roky boli,
sú a aj, dúfam, budú ochotní venovať
2 % z odvedených daní našej škole. Za
to obdobie sa podarilo rodičovskému
združeniu nazhromaždiť nemalé finančné prostriedky, ktoré slúžili výlučne na
zakúpenie učebných pomôcok, materiálov na skvalitnenie vyučovania, vybavenie učební, tried, ŠKD, jedálne, organizovanie exkurzií,
súťaží a iných prospešných vecí. Podľa môjho striedmeho
odhadu získali sme takto cca 30 000 €. Všetko sa nám

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
S MATERSKOU ŠKOLOU KRAJNÉ

to vráti v spokojnosti, uplatnení a úspešnosti Vašich detí.
Preto Vás znovu prosím o zachovanie Vašej priazne a o to, aby ste oslovili
i rodinných príslušníkov, známych,
susedov, podnikateľov a spolu s nimi
venovali 2 % z daní našej škole. Všetky tlačivá a informácie získate v škole
v riaditeľni alebo ekonomickej kancelárii
školy, takisto i na webovej stránke školy
www.zskrajne.sk
Veľmi pekne ďakujeme.
Milan Medveď

KVETINÁRSTVO DADA DEKOR
VK
KRAJNOM
M

a obec Krajné pozýva
všetkých priaznivcov pingpongu na

XIV. ročník
stolnotenisového turnaja,
ktorý sa uskutoční 5. 4. 2012 o 11,00
v telocvični ZŠ s MŠ.
Kategórie: šikovní hráči, amatéri, dievčence.
Prineste si so sebou
tenisky, dobrú náladu, formu a 2,5 € zápisné.
Prihlásiť sa môžete na
t. č. 032/7786107, osobne do 4. 4. 2012.

•
•
•
•
•

Ponú
Ponúka:
rezané, črepníkové kvety
rezané
kytice, vence
umelé ky
darčekové predmety
darčekov
zemina, semená, hnojivá
zem
záhradkárske potreby

Otváracie hodiny:
Ot
pondelok – piatok 9:00 – 16:00
sobota
8:30 – 11:00
Objednávky na t. č.: 0908 144 037

ZO ŽIVOTA OBCE
Konalo sa:

• dňa 31. decembra 2011 Silvestrovská zábava
v Požiarnej zbrojnici Krajné – Marián a FTJ
• dňa 31. decembra 2011 Silvestrovská
zábava v Požiarnej zbrojnici Matejovec –
DHZ Matejovec
• dňa 28. januára 2012 XV. školský ples v Kultúrnom dome
v Jablonke
• dňa 10. februára 2012 karneval v Základnej škole s materskou
školou v Krajnom pre materskú škôlku
• dňa 17. februára 2012 karneval v Základnej škole s materskou
školou v Krajnom pre základnú školu

VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE
Miroslav Ragan sa týmto oznamom verejne ospravedlňujem Jánovi Stanovi vo veci nepravdivých
údajov voči jeho osobe.
Miroslav Ragan

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA

ROZLÚČILI SME SA

Kristian Zábojník
Michal Zeman
Michaela Michalidesová
Daniela Tomašechová
Dominik Ilovičný
Markus Moravec

Anna Halašová
Emília Saková
Ing. Vladimír Valášek
Mária Malá
Ján Remiaš

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2012 bude 31. mája
2012, t. zn. že príspevky do Krajnianských novín č. 2/2012 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ
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Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor
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