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UZNESENIE Č. 1/2013 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 14. 3. 2013.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. Dodatok č.1 k VZN č.3/2011 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
4. VZN č.1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
5. nájom časti priestoru zdravotného strediska pre
Lekáreň Krajné, s. r. o. za podmienok v predchádzajúcej zmluve. Prenájom je v súlade s ust.
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych
predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec v súčasnej
dobe prenajíma uvedené priestory p. Mgr. Eve
Eľkovej, Lekáreň Krajné, ktorá prešla z fyzickej
osoby na právnickú osobu pod názvom Lekáreň
Krajné, s. r. o. Prenajímateľ nie je v obci blízkou
osobou osôb uvedených v písmenách a) až f)
uvedených v § 9 a), odsek 6 zákona 138/1991
Z.z. v znení neskorších predpisov. Zámer prenajať časti priestoru zdravotného strediska pre Lekáreň Krajné, s. r. o. bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce.
6. prenájom pôdy TBS, a. s. Stará Turá podľa
priloženej prílohy. Prenájom je v súlade s ust.
§ 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec do konca
roka 2012 prenajímala predmetné pozemky
TBS, a .s. Športová 1, Stará Turá a obec v sú-

časnej dobe uvedené pozemky nevyužíva a prenájmom bude postarané o ich udržiavanie a využívanie. Prenajímateľ nie je v obci blízkou osobou
osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených
v § 9 a), odsek 6 zákona 138/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Zámer prenajať pozemky
podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto
zápisnice bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce.
7. prenájom pôdy Lipovec, s. r. o., Matejovec
566, Krajné podľa priloženej prílohy. Prenájom
je v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších právnych predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom,
že obec do konca roka 2012 prenajímala predmetné pozemky Lipovec, s. r. o. Matejovec 566,
Krajné a obec v súčasnej dobe uvedené pozemky
nevyužíva a prenájmom bude postarané o ich
udržiavanie a využívanie. Prenajímateľ nie je
v obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených v § 9 a), odsek 6 zákona
138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Zámer prenajať pozemky podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce.
8. predaj parcely reg. „E“ p.č. 3847/2 výmera
48 m2 orná pôda vedená na LV č. 1 – vlastník
obec Krajné v podiele 1/1 z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, na
základe čoho je i stanovená kúpna cena 1,- Euro
za celý predmet prevodu. Pozemok sa nachádza
v oplotenom areáli rodinného domu vo vlastníctve
kupujúceho Vladimíra Turana, Trnava a prevod je i v súlade § 9 a) ods. 8 písm. e) zákona
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138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Kupujúci nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených v § 9 a), odsek 6 zákona 138/1991 Z.z. v znení neskorších
predpisov. Náklady spojené s prevodom – kúpnej
zmluvy, návrhu na vklad a správne poplatky za
vklad vlastníckeho práva do katastra hradia kupujúci. Zámer predať parcelu č. 3847/2 reg. „E“
vo výmere 48 m2 bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce.
9. predaj dielov nehnuteľnosti podľa GP č.
243-046/12.
• diel 4 odčlenený od p. č. 166 k novovytvorenej p. č. 165/2 vo výmere 15 m2
• diel 5 odčlenený od p. č. 232/9 k novovytvorenej p. č. 165/2 vo výmere 62 m2
• diel 10 odčlenený od p.č. 232/9 k novovytvorenej p. č. 165/4 vo výmere 38 m2
• diel 2 odčlenený od p. č. 232/612 k novovytvorenej p. č. 165/1 vo výmere 15 m2
• diel 6 odčlenený od p. č. 232/612 k novovytvorenej p. č. 165/2 vo výmere 15 m2
• diel 8 odčlenený od p. č. 232/612 k novovytvorenej p. č. 165/3 vo výmere 15 m2
• diel 11 odčlenený od p. č. 232/612 k novovytvorenej p. č. 165/4 vo výmere 15 m2
v prospech: Dušana Čerešňu, bytom Krajné
101, Emílie Stančíkovej, rod. Čerešňovej,
bytom Krajné 94 a Ľubice Svitkovej, rod.
Stančíkovej, bytom Krajné 88 ako podielových spoluvlastníkov p. č. 165. Jedná sa
o pozemky v k.ú. Krajné, ktoré sa nachádzajú v areáli oploteného dvora pri rodinnom
dome s. č. 101 na parcele 165/4 – vytvorená GP č. 243-046/12. Doteraz je dom s. č.
101 postavený na p. č. 165 vedený na LV
6885. Dom je vo vlastníctve Dušana Čerešňu
v podiele „a Emílie Stančíkovej v podiele“.
Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie

GP, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správne poplatky za vklad vlastníckeho práva do
katastra hradia kupujúci. Odpredaj sa schvaľuje za dohodnutú sumu 1,85 €/m2 Kúpnu bola
schválená za cenu 1,85 €/m2. Kúpna cena
predstavuje celkom 323,75 €, slovom tristodvadsaťtri eur sedemdesiatpäť centov, ktorú
kupujúci uhradia nasledovne:
– Ľubica Svitková za 87,50 m2 v sume
161,87 €
– Dušan Čerešňa za 43,75 m2 v sume
80,94 €
– Emília Stančíková za 43,75 m2 v sume
80,94 €
Týmto prevodom sa dáva do súladu užívací
a právny stav. Prevod nehnuteľnosti je v súlade s § 9 a) ods. 8 písm. b) zákona 138/1991
Zb. v znení neskorších predpisov. Kupujúci
nie sú v obci blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) uvedených v § 9
a), odsek 6 zákona 138/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Zámer predať parcely č.165/2 vo výmere 15 m2, p. č. 165/2
vo výmere 62 m2, p. č. 165/4 vo výmere
38 m2, p. č. 165/1 vo výmere 15 m2, p. č.
165/2 vo výmere 15 m2, p.č. 165/3 vo
výmere 15 m2, p. č. 165/4 vo výmere 15 m2
podľa GP č. č. 243-046/12 bol zverejnený
na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce.
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia, informácie o výkone technických služieb
a p. Hudecovej
2. Hodnotiacu správu rozpočtu obce k 31. 12. 2012
3. informácie starostu obce
Jana Hudecová prednostka OcÚ

UZNESENIE Č. 2/2013 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 13. 6. 2013.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2012 bez výhrad. a zároveň schvaľuje,

aby bol prebytok hospodárenia za rok 2012
zdrojom rezervného fondu vo výške 4 852,26€.
4. Plán práce kontrolórky na rok 2013
5. VZN č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov a zároveň týmto VZN sa ruší VZN č.
8/2008 o niektorých podmienkach držania psov
6. prenájom v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších právnych predpisov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že obec
v súčasnej dobe uvedený nebytový priestor v objekte Požiarnej zbrojnice nevyužíva a prenájmom bude
postarané o jeho udržiavanie a využívanie firmou
H.A.M., s. r. o. Krajné 238, na 10 rokov s výškou
nájmu 9,14€/m2/rok. Zámer prenajať nebytový
priestor podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí súčasť
tejto zápisnice bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a webovej stránke obce. Zároveň H.A.M.,
s. r. o. Krajné požiada o splátkový kalendár neuhradeného nájmu do konca roka 2013. V prípade
ak nebude dlh na nájomnom vyrovnaný do konca
roka, nájomná zmluva bude ukončená.
7. prenájom v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších právnych predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva
v tom, že obec v súčasnej dobe uvedený pozemok nevyužíva a prenájmom bude postarané
o jeho udržiavanie a využívanie občianskym združením Drahuška my…, Košická 56, Bratislava
parcela CKN č. 17412/8 – vo výmere 422 m2
– vedená ako záhrada s výškou nájomného
0,0331 €/m2 na dobu 10 rokov. Zámer prenajať
pozemok podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí
súčasť tejto zápisnice bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovej stránke obce
8. odmenu kontolórke obce za II. polrok 2012 a I.
polrok 2013 spolu vo výške 140,- €
9. poskytnutie dotácie podľa VZN č.1/2005
o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce Krajné
a v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenia § 7 zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pre CVČ
na základe ich žiadosti nasledovne: CVČ Stará
Turá, M. R. Štefánika 355, Stará Turá na 1
dieťa v sume 65,23 €
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia, informácie Ing. Galiovského, p. Hudecovej
a Mgr. Medveďa
2. stanovisko hlavného kontrolóra k Záverčenému
účtu obce za rok 2012
3. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2012 a audit účtovnej závierky za rok 2012
vykonaný audítorkou Ing. Urbanovou
4. Zhodnotenie kontrolnej činnosti za rok 2012
5. rozšírenie počtu členov kultúrnej komisie
o Bc. Miroslavu Matejovičovú

6. informácie starostu obce
7. diskusiu k problematike prijímania detí do MŠ
C) Prijíma
1. protest prokurátora voči VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov
D) Poveruje
1. obecný úrad aby zabezpečil po organizačnej,
právnej a ekonomickej stránke prenájom majetku – nebytové priestory v objekte budovy PZ
v Krajnom na 10 rokov pre H.A.M., s. r. o.
Krajné
2. starostu obce, aby s nájomcom uzatvoril nájomnú zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie nájomnej
zmluvy
3. obecný úrad aby zabezpečil po organizačnej,
právnej a ekonomickej stránke prenájom majetku – obecného pozemku parcela CKN č.
17412/8 – vo výmere 422 m2 – vedená ako
záhrada s výškou nájomného 0,0331 €/m2
4. starostu obce, aby s nájomcom uzatvoril nájomnú zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie nájomnej
zmluvy
E) Neschvaľuje
1. oplotenie časti pozemku p. č. 310/1 p. Daniele
Bielikovej, Vrbové
F) Presúva
1. presúva bod 17) do budúceho zasadnutia OZ
o výške dotácie pre ZŠ s MŠ v Krajnom pre
CVČ vo výške 8.675,59€, s tým, že predsedovia
športovej, finančnej, kultúrnej komisie s riaditeľom školy vytvoria zoznam detí navštevujúcich
jednotlivé krúžky
2. poskytnutie dotácie pre Cirkevné centrum voľného času Myjava – Brestovec, U Svítkov 430 na 8
detí z dôvodu, že rodičia neodpovedali na výzvu
obce či deti uvedené centrum navštevujú, s tým,
že finančné prostriedky v sume 8 x 65,23 € =
521,84 € zostanú v rozpočte
G) Ruší
1. plat starostu, určeného na zasadnutí OZ dňa 14.
6. 2012 č. 2/2012 časť A bod 16)
H) Určuje
1. mesačný plat starostu obce v súlade § 11 ods.4
písm. i) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa
zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest, ktorá ustanovuje minimálnu
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výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu
počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú
na ich území trvalý pobyt. Starostovi patrí plat,
ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy
v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok, ktorá činí 805,- € a násobku
podľa § 4 ods. 1, ktorý pre obec Krajné je 1,98,
čo činí základný plat 1594,- €. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až
o 70 %. podľa § 3 ods. 2 plat sa zaokrúhľuje na

celé euro nahor. Poslanci OZ priznali starostovi obce zvýšenie platu o 40 %, čo činí 638,- €.
Plat starostu pozostáva z 1594,- € – základný plat + 638,- € zvýšenie platu odsúhlasené
obecným zastupiteľstvom, suma celkom plat
starostu 2232,- €, na základe § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest
Jana Hudecová prednostka

MARCOVÉ STRETNUTIE SENIOROV JDS KRAJNÉ

Pravidelné stretnutie seniorov, ktoré tradične sa
koná druhý pondelok v mesiaci, pripadlo na 11.
marca. Preto aj malá oslava sviatku MDŽ bola pár
dní oneskorená. Iba niekoľkokrát v roku býva tak
vysoká účasť seniorov, členov JDS na stretnutiach.
Ak by ešte niekoľkých členov netrápili choroby,
určite by prišli a potom by nebolo už ani miesto na
sedenie. Organizátori mali dobrý prehľad kto príde,
lebo aj pohostenie museli pripraviť v dostatočnej
miere. Stretnutie otvoril predseda organizácie
Štefan Horák. Po prerokovaní organizačných vecí
otvoril slávnostnú časť príhovorom k ženám (matkám, babkám aj prababkám), s doplňujúcou gratuláciou oslávenkyniam narodenín v tomto mesiaci. Po
ňom sa prihovorila predsedkyňa družobnej organizácie JDS Hrachovište, Ľudmila Urbančíková. Po
slávnostnom prípitku oživila slávnostnú atmosféru
spevácka skupina seniorov Hrachovienka. Predsta-

vila sa niekoľkými piesňami, ktoré mala nacvičené
do programu osláv 620. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Krajné v minulom roku. Po tejto
hlasovej rozcvičke pokračovala novo nacvičenými
piesňami. Veľmi pôsobivá bola pieseň „Mamke“,
v podaní dua Jožky Šagátovej a Júlie Kolníkovej. Aj
poézia, vlastná tvorba Karola Kolníka, bola venovaná oslave matky. Potom sa účastníci rozdelili na
dve skupiny. V jednej dominovali členovia Hrachovienky, ku ktorým sa pripojili aj ďalší spevu chtiví
seniori. Druhú skupinu tvorili občas počúvajúci
a občas „trkotajúci“ seniori, v menších skupinkách.
Atmosféra stretnutia bola veľmi dobrá, prví odchádzajúci sa lúčili za šera, ale väčšina odchádzala
večer. Boli by mali viac ako polovicu pracovnej
smeny za sebou.
Ivan Gálik, kronikár obce
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DEŇ DETÍ 2013

25. 5. 2013 o 9,00 hod. bolo naplánované
pristátie lietajúceho taniera na ihrisku TJ Krajné,
nakoľko ho na ceste vesmírom zdržala nepriazeň
počasia, mimozemšťania začali vystupovať s hodinovým oneskorením.
Prišli v slávnostných kostýmoch, s dobrou náladou a chuťou potešiť všetkých prítomných.
Podľa svietiacich očiek malých návštevníkov
Mliečnej dráhy sa dalo usúdiť, že sa misia vydarila.
Detičky spolu s rodičmi mali možnosť na Mliečnej ceste absolvovať mnohé disciplíny: preliezať
na lanách, hod meteoritom, oživovanie zraneného mimozemšťana, triafanie hviezdnym prachom
a mnohé iné. Za každú splnenú úlohu dostali sladkú
odmenu. Každý cestovateľ po ukončení misie obdržal z rúk kapitánok lietajúceho taniera certifikát
o absolvovaní.
Prechodom cez vesmírnu bránu sa cestovanie
Mliečnou dráhou skončilo.
Neskončil však deň venovaný deťom. Ten pokračoval podľa naplánovaného programu dopravnou

súťažou, jazdou na koňoch, gorodkami, vystúpením
hasičov, futbalom, súťažením, zumbou a záver patril
diskotéke do neskorých nočných hodín.
Aby deti a ostatní návštevníci mali dostatok síl na
absolvovanie náročného dňa bolo v bufete pripravené bohaté občerstvenie.
Veľmi nás potešilo, že napriek nepriaznivému
počasiu si rodičia našli čas a prišli aj so svojimi ratolesťami. Robili sme tento deň pre potešenie detských
duší a dúfame, že sa nám to aspoň trocha podarilo.
Srdečné poďakovanie patrí:
Obec Krajné, Obec Hrachovište, Obec Podkylava, p. Medňanský, p. Šusterová, p. Borovský,
p. Rezbáriková a kolegovia, Aqua-Mineralservis,
Molitex, Setoop, Pizza Stop, Movis, HAM, Hany,
Profitstav, Agropenzión Adam Podkylava, VSZP
Myjava, Unicredit bank Myjava a všetkým ostatným,
ktorí nám ochotne chodia pomáhať pri organizovaní Dňa detí.
Maronová Anna

FLORBALOVÝ TURNAJ MALOTRIEDNYCH ŠKÔL
Stáva sa už takmer pravidlom, že koncom školského roka zaznie na multifunkčnom ihrisku krik
a povzbudzovanie nielen našich žiakov, ale aj žiakov
zo susedných škôl z Brestovca, Jablonky, Rudníka,
Starej Myjavy a Košarísk.
Aj tento rok sa stretli v športovom zápolení deti
z malotriednych škôl z nášho okolia. Pre zmenu
však nebojovali o góly vo
futbale, ale vo florbale. Pre
niektorých je tento šport ešte
trocha neznámou, napriek tomu sa však popasovali s hokejkou a malou loptičkou veľmi
dobre. Slniečko nemilosrdne
pálilo a snažilo sa sťažiť zápolenie, avšak žiaci sa nezľakli

a bojovali zo všetkých síl. Najlepšie však deti zo ZŠ
Brestovec, ktoré získali o dva body viac, ako domáci hráči a zaslúžili si najväčší pohár patriaci družstvu
za 1.miesto. Pekné 2.miesto obsadil tím ZŠ s MŠ
Krajné a 3.miesto ZŠ Košariská. Atmosféra na
ihrisku bola veselá a všade sa ozýval krik a radosť.
Naše deviatačky sa postarali o pitný režim, ktorý
bol v horúcom počasí veľmi
potrebný a ďalší veľkí žiaci
o dozor pri stolnom tenise
v telocvični, či pri stolnom
futbale, pán školník dával pozor na deti skákajúce na novej
trampolíne. Všetci žiaci odchádzali domov s kopou zážitkov
a malými pozornosťami.
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XV. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA
V KRAJNOM
Tradične na Zelený štvrtok veľkonočných sviatkov sa poriada v telocvični Základnej školy s materskou školou v Krajnom stolnotenisový turnaj. Preto
28. marca 2013 v poobedňajších hodinách sa
zišlo v škole na registráciu a žrebovanie 40 hráčov
v troch kategóriách: Šikovní hráči – 22 hráčov,
Amatéri – 14 hráčov a Dievčence – 4 hráčky. Najviac hráčov sa registrovalo v kategórii Šikovní hráči,
rekordný počet oproti predchádzajúcim rokom. Po
roku sa tu stretli starí známi, ale objavili sa aj nové
tváre. Najviac hosťujúcich hráčov býva zo Starej
Turej, potom z Myjavy, pravidelní hostia z Bratislavy, blízkeho okolia a domáci hráči. Od roku 2011
sú z nich prevažne členovia stolnotenisového klubu
TJ Krajné, ktorý založili v roku 2010 a teraz sa
v turnaji zúčastnili siedmi. Hoci sa hralo na štyroch
stoloch od poobedia, posledné stretnutia končili
neskoro večer. Po vyraďovacích bojoch postupne

sa prebojovali v kategórii Šikovní hráči na 1. miesto
Miroslav Hargaš, 2. miesto Jaroslav Zámečník
a 3. miesto Michal Dedík. V kategórii Amatéri
obsadil 1. miesto Ladislav Svetlík, 2. miesto Rudolf
Viselka a 3. miesto Patrik Svetlík. V kategórii Dievčence obsadila 1. miesto Eva Pokorná, 2. miesto
Lenka Medová, a 3. miesto Ľubica Medová. Najlepším hráčom odovzdal ceny venované obcou hlavný
organizátor tohto turnaja Ján Figura a starosta obce
Vladislav Šuster. Na záver poďakoval Ján Figura
všetkým účastníkom a pomocníkom pri organizovaní turnaja. Nakoniec poďakoval organizátorom
starosta obce Vladislav Šuster. Blahoželal učiteľom
a zamestnancom školy, ktorí pomáhali pri tejto
akcii aj ku Dňu učiteľov. Všetci účastníci, aj tí, ktorí
sa neprebojovali k trofejam, odchádzali spokojní.
Ivan Gálik, kronikár obce

INDONÉZIA
NEPZ – nejbohatší ekosystémy
planety Země
Projekt NEPZ je určený ZŠ a SŠ
v Čechách. Zaoberá sa výchovou
a vzdelávaním žiakov ohľadne dôležitosti záchrany dažďových pralesov
a podmorského sveta, o ich krásach,
ohrození a o nutnosti, či možnostiach
ochrany. Sme jedinou školou na
Slovensku, ktorá sa stala partnerskou
školou Projektu NEPZ, a ktorá získala
certifikát. Na besedách nám autor
projektu pán Milan Jeglík rozprával

o kráse a živote dažďového pralesa
a koralových útesov a živočíchov
v Indonézii a Sumatre. Na fotografiách sme potom videli hrozné zábery
devastácie dažďového pralesa spôsobené ťažbou vzácneho dreva. Pri
súčasnom tempe ničenia hrozí, že
budúce generácie ľudí nebudú poznať
tieto ekosystémy. Cieľom projektu je
vyvolať u žiakov poznanie, rešpekt
a súcit s prírodou a vyvolať u nich
záujem o jej aktívnu ochranu. Na
záver si žiaci zasúťažili a víťazi z kaž-
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dej triedy získali darčeky, navyše každý žiak získal
samolepku ako dôkaz podpory a pomoci projektu
Green Life. Pedagógovia hodnotili projekt ako výborný, zameranie a spracovanie témy ako zaujímavé a aktuálne, prezentácia a fotografie ako pútavé
a nevšedné. Prednášky a besedy tohto typu by sa
mali realizovať oveľa častejšie, hoci aj každý mesiac,
aby si deti uvedomovali, ako sa správa človek voči
prírode, aké sú dôsledky jeho činnosti a civilizácie.
Prístup autorov je profesionálny, dokážu sa
prispôsobiť akejkoľvek vekovej kategórii žiakov.

Netradičná je aj spätná väzba ku koncu prednášky,
kedy súťažnou formou žiaci odpovedajú na otázky.
O tom, že deti prednášané témy zaujímajú, svedčí
veľké množstvo otázok v besede s autormi projektu.
24.mája 2013 nás navštívili členovia Občianskeho združenia Prales deťom, ktoré sa snaží
o zachovanie časti tropického pralesa v Indonézii,
zachovanie divej prírody a záchranu divých zvierat
z čiernych trhov už tretíkrát. Počas celého dňa prebehli v materskej škole a v triedach 1. – 9. ročníka
prednášky z cyklu Najbohatšie ekosystémy planéty
Zeme, kde deti videli filmy o činnosti spoločnosti
v Indonézii pod názvom Podmorský svet a Koralové
útesy. Na záver si všetci zasúťažili, a tí najlepší získali drobné ceny. Každý účastník besedy dostal nálepku (s obrázkom outloně váhavého, zachráneného
z čierneho trhu) ako poďakovanie za malý príspevok
na záchranu aspoň malej časti tropického pralesa.
Dúfame, že deti z našej školy budú patriť
k tým, ktoré prírodu dobre poznajú, uvedomujú si, že človek je jej súčasťou a nie jej
vládcom. Takí ľudia ju potom budú vedieť
chrániť a využívať s rozumom jej bohatstvá.

KOŠIKÁRSKY KRÚŽOK
Košikárstvo je remeslo, ktorému sa ľudia
venovali už v minulosti. Postupne získavali skúsenosti a z prútia plietli čoraz obdivuhodnejšie
výrobky.
Aj my v škole pletieme košíky. Ale nie z prútia, ale z pedigu. Pedig je prírodný materiál
získavaný z indonézskej palmy. Každý piatok po
skončení vyučovania pani učiteľka Danka Marková vedie krúžok košikárstva. Na košikárskom
krúžku sme sa najprv oboznámili s pedigom
rôznych hrúbok a farieb. Postupne sme sa učili
pracovať s jednoduchšími a neskôr zložitejšími
technikami. Plietli sme zvončeky, kvetináčiky,
podložky pod hrnce. Niektorí z nás sa naučili
opletať aj fľaše.
Zo začiatku sa nám pletenie zdalo veľmi zložité
a prútiky nás nechceli poslúchať tak, akoby sme
chceli. Neskôr nám to šlo pekne od ruky. Naše prvé
výrobky sme darovali rodičom na Vianoce. Neskôr
sme plietli košíky do tomboly na ples, alebo na Deň
detí.
V budúcom roku by sme sa chceli naučiť pliesť aj
postavičky, zvieratká ako napríklad ježkov, rybičky,
mačky, alebo skúsiť upliesť niečo z prútia ako naozajstní košikári.

Ďakujeme pani učiteľke Markovej, že nás naučila, aké je košikárstvo krásne a vždy, keď sa nám
nedarilo pliesť ochotne nám pomohla.
Daniela Babincová, Katarína Oružinská
6. ročník
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VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ O OLYMPIZME 2013
25. 4. 2013 sa v priestoroch Olympijského klubu Prievidza konalo Krajské
kolo súťaže o olympizme.
Našu školu na tejto súťaži reprezentovali: Daniela Gellenová, Lucia
Kostelná a Natália Marônková.
Okruh tém a otázok bol veľmi
široký – antické OH, novoveké OH,
P. de Coubertin, SOV, fotografie
olympionikov a predstaviteľov MOV
a SOV, míľniky svetového športu, OH
Soči 2014…
Z celkového počtu 14 súťažiacich
družstiev sa naše dievčatá umiestnili na 7.

mieste spolu so ZŠ Valašská Belá s počtom
bodov 10.
Hoci sme nepostúpili, hreje nás
pocit, že sme sa zodpovedne pripravovali, bojovali fair play, obohatili sme
si svoje vedomosti a hrali v duchu
myšlienky Piera de Coubertina:
„Na olympijských hrách nie je
dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
Podstatné v živote nie je dobýjať,
ale čestne bojovať.“
Ďakujem dievčatám za ich snahu.
Maronová Anna

UČÍME SA CUDZÍ JAZYK
NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Spoločnosť, v ktorej práve
vyrastajú naše deti, podlieha
mnohým zmenám. Tieto zmeny
neobišli ani školstvo. Súčasne
prebieha výrazná modernizácia
a humanizácia celého vyučovacieho procesu. Tento vplyv sa
dotkol aj výučby cudzích jazykov.
Nároky na kvalitné vyučovanie
jazyka, na samotného pedagóga
a v konečnom dôsledku i na žiaka
sa neustále zvyšujú. Do popredia
sa dostávajú alternatívne formy
a metódy vyučovania. Tie ponúkajú každému žiakovi plnohodnotne sa zapájať do vyučovacieho
procesu.
Žiaci 4. ročníka Základnej
školy v Krajnom mali možnosť
v tomto školskom roku využiť
svoje nadobudnuté skúsenosti
z jazyka v práci na projektoch.
Samotnej projektovej práci
predchádzali mnohé zaujímavé
aktivity realizované na vyučovacích hodinách jazyka i dôsledná
domáca príprava detí. Počas
hodín pracovali na interaktívnej
tabuli, používali obrázkový materiál, pracovali v skupinách, vytvára-

li fiktívne rozhovory vo dvojiciach
na témy Môj kamarát, Moja izba,
Denný režim a mnoho ďalších.
V tvorivých aktivitách opisovali
svoju triedu, rozprávali o rozvrhu
hodín, vyučovacích predmetoch,
počasí, oblečení, svojom voľnom
čase. V týchto úlohách mali šancu
rozvíjať počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením,
ústny i písomný prejav v anglickom jazyku. Získané skúsenosti
a vedomosti z jazyka dokonale
prezentovali v projektoch, ktoré
vypracovali v priebehu školského
roka, ale i na jeho konci. Práca
na hodinách nebola vždy najľahšia, ale môžem povedať, že
výsledky dosiahnuté u niektorých
žiakov stáli za tú námahu. Veď sa
pozrite aj vy, čo sa naučili žiaci
z anglického jazyka na 1. stupni
základnej školy.
Ostatné projekty nájdete na
www.zskrajne.sk.
Mgr. V. Vydarená
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REGIONÁLNE STRETNUTIE
SENIORSKÝCH SPEVÁCKYCH SKUPÍN

Spevácka skupina „Hrachovienka“ sa okrem
iných podujatí zúčastnila už na treťom ročníku
stretnutia speváckych skupín s názvom „Striebro vo
vlasoch, zlato v hrdle“ v Novom Meste nad Vá-

hom. Túto skupinku tvoria seniori JDS Hrachovište
a JDS Krajné. Toto malé teleso svojimi piesňami
rozdáva radosť a dobrú pohodu na rôznych akciách
v regióne okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava, ale i na krajských súťažiach v Dubnici nad
Váhom. Tohto roku sme mali už dve veľmi úspešné akcie a to Deň matiek v obci Prašník a veľmi
hodnotnú a vydarenú akciu v obci Bukovec, ktorú
usporiadala miestna organizácia JDS pod názvom
„Hľadajme cestu k sebe, hľadajme spoločnú nôtu“.
Treťou tiež veľmi vydarenou akciou, bol už spomínaný tretí ročník v Novom Meste/V., na ktorom
sme sa predstavili v nových úboroch. Prajeme si,
aby nám vydržalo zdravie a naša chuť sa i naďalej
stretávať a rozdávať svojimi piesňami radosť vôkol
seba ľuďom na spríjemnenie života.

STAVANIE MÁJOV V OBCI KRAJNÉ
Podľa tradície stavali sa máje večer a v noci pred
1. májom. Tri dni pred termínom 27. apríla 2013
postavili máj hasiči v Matejovci. Účasť obyvateľov miestnej časti obce, príslušných osád, hlavne
chatárov a ďalších návštevníkov bola taká, ako by tu
žilo viac obyvateľov, ako má celá obec. Organizátori
podujatia vítali účastníkov tak, ako sa patrí. Oficiálne potom všetkých privítal Jaroslav Obuch, ktorý
nás oboznámil s programom a predstavil veliteľa
stavby mája. Matejovské dievčatá pri muzike FS
Krajnanec vyzdobili máj stužkami. Predseda DHZ
Matejovec, Ján Kubus, má už dlhoročné skúsenosti so stavaním mája, všetci ho počúvajú na slovo.
Najdôležitejšie slovo pri stavaní mája je „Hej rup“.
Máj stavali tradične ručne, pretože sa tu zišlo dosť
ochotných rúk, podľa „novej terminológie“ operátorov žrdí, ktorí dvíhali máj pomocou žajgrútov. Nenašiel som nikde informáciu o pôvode slova žajgrút,
počul som aj názov žajdrúk. Drúk, silná drevená tyč,
palica, ale čo tá predpona žaj? V minulosti stavali
máje hlavne regrúti svojim frajerkám, tak je reálne
spojenie aj žajgrút. V niektorých oblastiach sa nepoužívajú žrde samostatne, ale v dvojiciach, hovoria
im klieštiny. V Nemecku (Bavorsku) používajú názov
Schwalben (Stützbalken), lastovičky. Ak si pozriete
na internete nemecké stránky, na májoch si dávajú

Karel Nedbálek
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hodne záležať. Kmeň hladký, vyfarbený, s bohatou
výzdobou aj pod vrcholcom. Vráťme sa do našej
reality. Po mnohých „Hej rup“ aj za nepriaznivého
bočného vetra, máj stál, bol zabezpečený vzperami.
Mohla začať správna kopaničiarska veselica. Podľa
termínu, 30. apríla postavili máj hasiči v Krajnom,
kombinovanou manuálno-mechanizovanou technikou. Hoci im pomáhali aj členovia iných organizácií, na postavenie mája tak ako v Matejovci, bolo
by málo pevných rúk. Hlavnou silou bola hasičská
Tatrovka, ktorá potiahla máj do vertikálnej polohy.
Operátorom žrdí stačilo správne smerovať kmeň do
pripravenej jamy. Účasť občanov bola veľmi malá,
možno pätina z počtu v Matejovci. Ak ešte odpo-

čítam žiakov, ktorí prišli na futbalový tréning, bolo
to skutočne málo na spoločné posedenie, alebo
zábavu, ako to píšu kroniky v povojnových rokoch.
Tradíciám časove najzodpovednejší boli obyvatelia
miestnej časti Žadovica. Mladých, pevných rúk na
stavanie mája je tu skromne. Inak ako autožeriavom, aj z priestorových dôvodov, stavať sa nedá.
Tradičné posedenie pri vatre, účasť obyvateľov
a zábava bola omnoho lepšia ako v dedine. Podľa
úradne neoverenej informácie poslední odchádzali
na svitaní, dávali pozor na pahrebu z vatry, aby
vychladla a náhodou nespôsobila požiar.
Ivan Gálik, kronikár obce

ŠKOLSKÝ VÝLET DO ZOO
Už je to na tom svete tak, že každý študent
a žiak by na školský výlet cestoval rád. Tento sen
sa podarilo v jeden júnový deň splniť našim prvákom, druhákom i tretiakom v Krajnom. Deti nechali
školské tašky odpočívať doma. Maminka a ocinko
nachystali svojim ratolestiam batohy a cesta mohla začať. Samozrejme, nezabudli si do nich zabaliť
okrem veľkej desiatej aj sem-tam nejakú sladkosť
a napolitánku. O ôsmej hodine ráno nás už pred

školou čakal zodpovedný pán šofér autobusu.
Slniečko síce nesvietilo, ale i napriek tomu sa tešil
spolu s nami na cestu do Zoologickej záhrady
v Bratislave. O pár okamihov sme už klopali na
bránu hlavného mesta. Bratislavská zoologická
záhrada je pekná a zaujímavá s rôznymi druhmi
zvierat. Nezvyčajným zvieraťom je samec leva
juhoafrického, ktorý je bielej farby. Svoj domov tu
našiel i biely tiger, leopard cejlónsky, jaguár
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americký a aj karakal. Tieto šelmy nás vítali už
na začiatku záhrady. Z vtákov nás očarili papagáje, plameniaky i pelikány. Nemohli sme zabudnúť navštíviť ani Dinopark. Zaujali nás mohutné
modely dinosaurov, niektoré z nich boli pohyblivé
a ozvučené. Vyzerali veľmi autenticky. Videli sme
dinosaury lietajúce, mäsožravé aj bylinožravé. Pri
každom z nich nás čakal popis so základnými údajmi. Diplodocus, Tyranosaurus a Triceratops boli
pre nás najzaujímavejšie. Sledovali sme aj krátky
3D film o živote týchto prehistorických zvierat. Po
skončení prechádzky v Dinoparku naše kroky sme-

rovali na prehliadku posledného okruhu záhrady.
Tento okruh bol ukončený návštevou predajne so
suvenírmi. Môžem prehlásiť, že tu deti zodpovedne minuli všetky svoje eurá pribalené v taške. Ale
musím dodať, že väčšina z nich kúpila malé darčeky
pre svoje rodiny. S dobrým pocitom, prázdnymi
peňaženkami i hladným bruchom po celodennom
chodení sme sa vrátili domov do Krajného. Deti sa
už nevedeli dočkať svojich rodičov, aby im mohli
porozprávať svoje zážitky. Verím, že sa opäť o rok
zabavíme na ďalšom školskom výlete.
Mgr. V. Vydarená

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili
do súťaže Dejepisná olympiáda. Pripraviť
sa na túto súťaž je veľmi náročné, pretože
okrem učiva svojho ročníka musí súťažiaci poznať aj dejiny svojho regiónu
(okresu alebo kraja), a navyše si musí
prečítať odbornú historickú knihu na
tému, ktorú v daný rok vyberie celoslovenská komisia. Tentoraz to bola téma
Slovenské národné obrodenie.
V našej škole nemáme veľa žiakov,
ktorí sú ochotní venovať sa dejepisu,
jeho štúdiu a príprave na olympiádu aj
vo svojom voľnom čase. Tento rok sa našli
iba traja – Nina Michalidesová zo 7. ročníka,

Martin Konečník a Daniela Gellenová z 8.
ročníka. Všetci reprezentovali našu školu
aj v okresnom kole Dejepisnej olympiády.
Najlepšie sa darilo Nine Michalidesovej.
V kategórii žiakov 7. ročníka zvíťazila
a okres Myjava reprezentovala v krajskom kole, ktoré sa konalo 4. 4. 2013
v ZŠ Dlhé Hony v Trenčíne.
Krajské kolo Dejepisnej olympiády
bolo veľmi náročné. Z 54 zúčastnených
žiakov bolo iba 18 úspešných riešiteľov.
Veľmi nás teší, že úspešnou riešiteľkou bola
aj Nina. Vo svojej kategórii skončila siedma.
Gratulujeme!

FLORBALOVÝ TURNAJ
V ZÁVERE ŠKOLSKÉHO ROKA 2012/2013
Medzi pomerne „mladé „kolektívne športy hlavne na školách patrí florbal. Za posledné roky však
získal čoraz väčšiu popularitu i v našej základnej

škole. Je to športová hra, pri ktorej sa rozvíjajú pohybové schopnosti ako bežecká rýchlosť, obratnosť,
ale aj taktické myslenie či technika-zručnosti pri
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narábaní s florbalovou hokejkou. Žiaci našej školy dokonca
zaznamenali pekný úspech, keď
na turnaji, ktorý sa uskutočnil
na gymnáziu na Myjave v silnej
konkurencii škôl myjavského
okresu obsadili pekné 2. miesto
a postupové prvenstvo im uniklo
len o vlások. Tradíciou sa stal
florbalový turnaj, ktorý organizujeme v našej škole
v závere školského roka. Pre nepriazeň počasia
sa turnaj uskutočnil dňa 25. 6. 2013 v telocvični
základnej školy v trochu stiesnených podmienkach.
Multifunkčné ihrisko s umelou trávou z hľadiska
bezpečnosti hráčov nevyhovovalo. Napriek tomu sa tento rok turnaja zúčastnil rekordný počet
účastníkov – 9 družstiev z 2. stupňa. Družstvá boli
rozdelené do 2 skupín po 4 a po 5 družstiev. Prvé
2 družstvá z každej skupiny postúpili do ďalších

bojov, kde sa hralo klasickým
systémom do kríža, prvý z jednej skupiny s druhým z druhej
skupiny. Porazené družstvá hrali
o 3. a 4. miesto a víťazi hrali
o 1. a 2. miesto. Družstvá na 1.
– 3. mieste získali pekné poháre. Na 3. mieste sa umiestnilo
družstvo Funkyfreshboys, na
2. mieste družstvo NOOB team a na víťaznom 1.
mieste vekovo zmiešané družstvo Allstarsbrothers.
Treba však povedať, že medzi štyrmi postúpivšími
družstvami neboli veľké výkonnostné rozdiely, čo
bolo vidieť i na tesných výsledkoch vo finálových zápasoch. Takže nakoniec o celkovom poradí rozhodli väčšie skúsenosti, väčšia bojovnosť, ale i povestná
dávka športového šťastia.
Ján Figura

TURISTICKÝ VÝLET LIPTOVSKÉ REVÚCE 2013
V dňoch 7. – 9. júna sa skupina nadšených
turistov pod vedením p. riaditeľa Milana Medveďa
rozhodla vymeniť víkendovú nudu pri počítači za
niečo iné a hlavne zaujímavé.
V piatok sa začal presun z Krajného na vlakovú
stanicu Nové Mesto nad Váhom. Odtiaľ sa skupinka
presunula vláčikom, nie do Modry, ale do Ružomberka. Nie Strela slovenská, ale Dargov ich tam
doviezol.
Cestou si deti mohli pri pohľade z okna ozrejmiť to, čo sa naučili na hodinách prírodovedy
a zemepisu.
Je pravda, že čo sa toho týka, už v Trenčíne sme
videli Dunaj, pri Strečne, ktoré bolo tiež veľkou neznámou, tiekol Ipeľ, ale to boli len útržky z perličiek
našich detí.
Cesta z Krajného do Ružomberka bola sprevádzaná slnkom a vravou. V Ružomberku sa však
dostavili predpovede SHÚ a prišiel dážď.
V Lipotovských Revúcach,
ktoré boli cieľom cesty, ich privítali okrem domácich aj hromy
a blesky.
Tieto sa ešte ozývali na chate
často, ale už len nad hlavami
malých nezbedníkov.
V piatkové popoludnie sa
deti oboznámili s okolím a mali
možnosť navštíviť nadšenca,
pána Doc. Ing.Miroslava Sani-

gu Csc., jedného z najvýznajmnejších prírodovedcov a enviromentalistov Slovenska a jeho „vtáčiu
záhradu“.
Nakoľko piatková túra bola krátka, zostalo deťom
veľa energie, túto sa im podarilo vybiť až po polnoci.
V sobotu po raňajkách, nabalení cigánskou
a čajom sa turisti vybrali zdolať Čierny kameň
a Ploskú.
Vodný stĺpec na Aladinovi zasa nesklamal. Jednu
hodinu popoludní sa vyplnilo, že bude pršať, aj pršalo. Našťastie len chvíľu, ale deti to zobrali s radosťou, aspoň mohli vyskúšať nové pršiplášte.
Túru zvládli všetci na jednotku. Hladní a unavení dofrčali do chaty, kde ich čakala polievočka
a palacinky. Nakoľko v tento deň jedna z turistiek
mala práve narodeniny, konala sa i malá zmrzlinová
oslava.
Popoludní deti prejavili svoje znalosti v ovládaní
mobilných telefónov a „drtili“, len sa tak dymilo.
Nakoľko okolie chaty ponúkalo veľa krás, bolo treba to
využiť. Pani učiteľka Domiňáková, ktorá bola tiež súčasťou tejto
expedície, nabalila špekáčiky,
chlieb a horčicu a s celou skupinou sa vybrali do stredu dediny
– pod horu, kde sa nachádzalo
miesto na opekanie. Pri ohni
a gitare strávili ďalší zaujímavý
večer.
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Tentoraz sa baterky turistov vybili o čosi skôr
a už o jedenástej večer sa chatou ozývalo spokojné
odfukovanie.
Neďelné ráno bolo krásne slnečné a také boli
aj deti – spokojné a usmiate.
Pred odchodom zvládli ešte krátku turistickú vychádzku do Nižných Revúcich k lyžiarskemu vleku.
Na chate ich čakal obed, ktorý podľa reakcie
stravníkov aj chutil. Pobalili si svoje veci a hajde na
autobus. Cesta z Liptovských Revúc ubehla rýchlo
a Ružomberok nás zasa privítal dažďom. Počkali si
na vlak, ktorý išiel z Košíc až do Bratislavy, a cieľom
cesty boli tentoraz Piešťany.

Nakoľko mal vlak meškanie, stalo sa to, čoho sa
všetci najviac obávali. V Piešťanoch nestihli prípoj
do Krajného, a tak hodinu museli čakať na ďalší.
Všetci to zvládli super. Touto cestou by sme chceli
poďakovať pánovi, ktorý našiel zabudnutú peňaženku jedného z našich turistov, a poctivo ju vrátil.
Autobus do Krajného priniesol radosť z návratu.
Deťúrence cestou vystupovali na zastávkach, kde
ich čakali rodičia.
Výlet skončil.
Bol zaujímavý, poučný, veselý a dúfame, že nie
posledný.
Maronová Anna

MAROŠ BANGO SPIEVAL
V KOSTOLE ECAV V KRAJNOM
Už viac ako tri roky uplynuli od fascinujúcich
koncertov Sisy Sklovskej v kostole ECAV v Krajnom, aby tu opäť zazneli piesne v podaní umelca
s prívlastkom „slovenský Bocelli“. Pre ľudí inklinujúcich k vážnej hudbe je nevidiaci tenorista Maroš
Bango známa osobnosť. Mnohí počuli o jeho
vystúpeniach, alebo sa ich zúčastnili v Brezovej pod
Bradlom pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky, decembrových koncertov v Starej Turej,
alebo v Lubine. Koncert v Krajnom pripravený
združením Ambrelo o. z. v spolupráci s obecným
úradom Krajné a evanjelickou farnosťou niesol
názov úspešného CD z roku 2011 „Poviem vám
to piesňou“. Domáci organizátori pri jednaní so
združením mali aj pochybnosti o dostatočnej účasti
občanov, ale nakoniec v nedeľný podvečer 5. mája
2013 sa stretlo v Božom chráme vyše 130 poslucháčov. Maroš Bango vybral a zaspieval piesne,
ktoré veľmi dobre zapadli do sakrálneho prostredia.
Hlavne klasiku, piesne z repertoáru slávnych tenorov L. Pavarottiho, A. Bocelliho, P. Dvorského,
potom piesne z repertoáru Karola Duchoňa, aj dve

piesne – motívom boli udalosti v ich živote. Krátke
chvíle oddychu medzi piesňami vyplnila slovom
jeho manželka Saša Bangová, ktorá stratila zrak
v 17. rokoch. Spomenula osud svojho manžela,
ako sa postupne vypracoval na známu osobnosť
speváka, odhalila aj svoj životný osud, spoločný
život s maestrom a rodinnú tragédiu. V neznámom
teréne sú obaja odkázaní na pomoc svojich asistentiek. Ak by som mal opísať môj osobný dojem od
prvého podania rúk na fare, samotný koncert, až
po rozlúčenie na fare, bol by môj text veľmi dlhý,
plný superlatívov. Kto má záujem nájde si viac
informácií na internete, zvlášť na Facebooku, ale
ten bezprostredný dojem zo stretnutia, ktorý sme
zažili, tam iste nebude. Ktorí mohli a neprišli, môžu
opravdu ľutovať.
Naši organizátori po niekoľkých dňoch dostali
od hostí poďakovanie: Evanjelická fara v Krajnom…
dostalo sa nám tam jedného z najkrajších privítaní,
aké sme zažili po našich cestách po Slovensku.
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Dýcha nielen históriou (viď pamätná tabuľa), ale aj
atmosférou priateľstva, pohostinnosti a solidarity
s tými, ku ktorým osud nebol priaznivo naklonený.
Ďakujeme pánu evanjelickému farárovi Mgr. Ivanovi
Novomestskému, starostovi obce Ing. Vladislavovi

Šusterovi a ich rodinám, ako aj všetkým, ktorí sa
zaslúžili o to, aby sme v tejto kopaničiarskej obci,
zasadenej do krásnej prírody, mohli vystúpiť.
Ivan Gálik, kronikár obce

ÚSPECHY ŽIAKOV V TOMTO ŠKOLSKOM ROKU
Nadviazali sme na úspechy žiakov našej školy vo
vedomostných, talentových a športových súťažiach
a získali sme veľa pekných umiestnení v nich aj
v tomto školskom roku.
Daniela Babincová – 1. miesto v okresnom
kole, 3. miesto v krajskom kole geografickej
olympiády
Nina Michalidesová – 1. miesto v okresnom kole
a úspešná riešiteľka v krajskom kole dejepisnej
olympiády
Emma Kubišová – 1. miesto v okresnom kole
recitačnej súťaže Hurbanov pamätník a účasť
v krajskom kole, 2. miesto v okresnom kole speváckej súťaže Zlatý slávik a postup do krajského
kola
Daniela Figurová – 2. miesto v okresnom kole
recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko, 3.
miesto v okresnom kole speváckej súťaže Zlatý
slávik
Katarína Oružinská – 2. miesto v okresnom kole
geografickej olympiády, 3. miesto v okresnom
kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko, čestné
uznanie z ÚĽUV za prácu s petigom, ocenená
práca vo výtvarnej súťaži „Európa, môj región,
môj domov“, ocenená práca vo výtvarnej súťaži
EuropaDirect
Nela Mozoláková – 3. miesto
v okresnom kole Pytagoriády
Martin Konečník – úspešný
riešiteľ okresného kola
geografickej a dejepisnej
olympiády
Daniela Gellenová,
Natália Marônková, Lucia Kostelná
– úspešná reprezentácia školy v krajskom
kole vedomostnej
súťaže Olympiáda
o olympizme
žiaci 2. ročníka – ocenená kolektívna práca vo
výtvarnej súťaži „Európa, môj
región, môj domov“

žiaci 4. ročníka – ocenená kolektívna práca
vo výtvarnej súťaži „Európa, môj región, môj
domov“
Viktória Mramúchová, Kristína Buriánska,
Petra Heráková – ocenená práca vo výtvarnej
súťaži „Európa, môj región, môj domov“
mladší žiaci – 2. miesto v okresnom kole McDonald cup, 2. miesto v malom futbale v Rudníku,
2. miesto vo florbale v Krajnom
starší žiaci – 2. miesto v okresnom kole v malom
futbale a 2. miesto vo florbale, 3. miesto v oblastnom turnaji v malom futbale vo Svinnej
Mirka Michalidesová, Lada Miková,
Lucia Kostelná – 2. miesto družstiev v okresnom kole v cezpoľnom behu
Matúš Ušiak, Ivan Hudec, Rastislav Naď –
2. miesto družstiev v okresnom kole turnaja
v stolnom tenise, Matúš Ušiak bol vyhlásený za
najlepšieho hráča
Adam Kajma – úspešný riešiteľ okresného kola
v olympiáde v anglickom jazyku
Miška Naďová, Marek Konečný – úspešný riešitelia okresného kola Pytagoriády
Žiakov na súťaže pripravovali pani učiteľky Marková – geografia, dejepis, košikárstvo, Boorová – dejepis, Kubišová – anglický jazyk,
prednes, Karliková – matematika,
prednes, spev, výtvarná výchova, Maronová – olympizmus,
Vydarená, Zemanová –
výtvarná výchova, Figura,
Medveď – šport.
Za úspešnú reprezentáciu ďakujem všetkým
súťažiacim a učiteľom,
ktorí venovali množstvo
energie a osobného voľna
na ich prípravu.
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FOND MIKROPROJEKTŮ
Mestská časť Brna – Chrlice a Obec Krajné
Vás pri príležitosti realizácie mikroprojektu cezhraničnej spolupráce
Červený kohout nikdy nespí aneb Kdo je připraven, není zaskočen
(kód projektu CZ/FMP.10/0261)
pozývajú na
Hasičskú súťaž a zábavné popoludnie pre občanov

Memoriál Jána Dlhého
dňa 20. 7. 2013 o 13,00 hod.
Obecný športový areál v Krajnom
Program:
1. Príchod hasičských jednotiek a slávnostný príhovor
2. Súťaž hasičských družstiev – vykonanie požiarneho útoku
3. Štafeta požiarnych družstiev
4. Súťaž v rozvinutí hadíc na cieľ – súťaž určená pre českú aj slovenskú verejnosť
5. Záchrana zranenej osoby z havarovaného vozidla
6. Ukážka a predvádzanie hasičskej techniky (požiarne vozidlá a ručné hasiace prístroje)
Tešíme sa na stretnutie s vami.

POVOLENÝ SPÁNOK V ŠKOLE.

Od 24. do 26. júna 2013 sme sa rozhodli spať
v škole s našou triednou pani učiteľkou Marko-

vou a s pani ekonómkou Maronovou. Vďaka nim
sme v škole prežili mnoho fantastických zážitkov.
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Prvý deň sme začali s varením gulášu na večeru
a s prípravou nocľahu. Pri tejto udalosti sme taktiež
nevynechali ani šport. Žiaci, ktorí nešportovali, sa
venovali iným hrám, napríklad stolovému futbalu,
kartovým hrám, pretekom na autách (hra na počítači). Obvyklou súčasťou spania v škole je tradičná
nočná schovávačka po školských chodbách. Najviac

s nami bojovala pani učiteľka v noci, keď sme už
mali konečne spať. My sme tento boj vyhrali a vydržali sme nespať takmer do rána. Vstávania boli
kruté, preto sme driemali celé dni. V stredu sme sa
tešili domov, najmä na naše dobré postieľky.
žiaci 9. ročníka

ZASLÚŽILÝ ČLEN
DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SR
Dňa 16. mája 2013 sa v meste Žilina na
celoslovenskom zhromaždení v Dome odborov
uskutočnil akt odovzdávania titulov „Zaslúžilý
člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej
republiky“, najvyššieho vyznamenania hasičskej
organizácie za vykonanú celoživotnú prácu
na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Z Myjavského okresu bolo toto najvyššie ocenenie
udelené aj predsedovi DHZ Krajné a zároveň
i predsedovi OV DPO Myjava, inšpektorovi
Bc. Pavlovi Macúchovi, ktoré mu za dlhodobú
obetavú prácu v zbore a vo výbore okresu, udelilo
prezídium DPO SR. Toto vysoké ocenenie prijal
z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethőa.
Odovzdávania sa zúčastnili aj prezident HaZZ
SR p. plk. JUDr. Alexander Nejedlý a generálny
sekretár DPO SR p. Vendelín Horváth.
Za svoju doterajšiu aktívnu prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane obdržal viacero hasičských
vyznamenaní, vrátane odznaku odbornosti Hasič
II. stupňa a VHM I. stupňa, medaily za zásluhy, za
zásluhy o výcvik a medaily za mimoriadne zásluhy DPO SR, stužku za 40 rokov vernosti a Rad
sv. Floriána. Pod jeho vedením ostatní členovia
zveľadili priestory hasičskej klubovne, každoročne
sa zúčastňujú na okresnej súťaži DHZ a v nemalej
miere aj jeho zásluhou zbor naďalej plní svoju úlohu v obci a blízkom okolí. Predseda DHZ Krajné,
Bc. Pavol Macúch je členom DHZ od roku 1969
a vo funkcii predsedu zboru od roku 1992, ocenenie za celoživotnú prácu v prospech blížneho si
právom zaslúži. Z bohatého plánu aktivít v tomto
roku: bol iniciatívnym členom asistenčnej služby
na otvorení pasienkovej sezóny na farme Podkylava a na pretekoch v Myjave. Čaká nás asistencia
a program na oslavách MDD 25.5.2013 s vystúpením MUFUZY, kde bude veľa práce. V júli
usporiada zbor už 9. ročník „Krajnianskej prúdnice“ s novým názvom „Memoriál Janka Dlhého“,
dlhoročného aktívneho člena DHZ Krajné. V na-

sledujúcom roku by sme chceli dôstojne osláviť
120. výročie založenia zboru. Hasiči DHZ prajú
svojmu predsedovi pevné zdravie a veľa elánu do
ďalšej tvorivej práce.
Karel Nedbálek,
tajomník zboru DHZ Krajné

18

MIMOZEMŠŤANIA V KRAJNOM
V januári 2013 na medzigalaktickom stretnutí,
dohodli sa pozemšťania s mizemšťanmi zo súhvezdia Veľkého Medveďa (Milana), že sa stretnú na
oslave Medzinárodného dňa detí v Krajnom. Mimozemšťanov obzvlášť zaujímalo „Mužstvo futbalových
zázrakov“, MUFUZA, ktoré prostredníctvom svojich
hovorcov, Stana Gálisa a Rasťa Sokola, sľúbilo
účasť na MDD. Hovorcovia už nahovorili tak veľa
v Krajnom a o Krajnom, že pri príležitosti osláv 620
ročnice obce (20. a 21. 10. 2012) boli ocenení
Cenou starostu obce Krajné. Začiatkom mája obojstrannou dohodou zmenili termín stretnutia na 25.
máj 2013, pretože 1. júna hrá Mufuza medzinárodný turnaj v Moskve. Nie len celosvetová kríza, ale aj
počasie neprialo tomuto dňu. Tak ako predchádzajúce dni, aj sobotné ráno viseli nad celou krajinou
ťažké mraky. Mali sme veľké obavy, či sa mimozemšťania cez ne dostanú na Zem. Naša obava bola
zbytočná, vďaka nim bola hoci s menším meškaním
otvorená Mliečna cesta pre návštevníkov, po ktorej
ich navigovali ufóni, ufónky, vifóni, wifiny a mafiny,
do satelitných stredísk mimozemšťanov. Pre deti
bol vstup na Mliečnu cestu len cez Hviezdnu bránu.
V satelitoch plnili deti rôzne vedomostné úlohy,
preukazovali svoju šikovnosť a zdatnosť. O 12. hodine diaľkovým povelom od Veľkého Medveďa bola
Mliečna cesta uzavretá, aby sa deti mohli zúčastniť
ďalších programov. Poobedie otvorila dopravná
súťaž na bicykloch, skákanie zviazaných dvojíc na
jednej nohe, skákanie cez švihadlo, preťahovanie na
lane, jazda na koňoch, maľovanie na tvár, gorodky.

Mladí hasiči predvádzali svoju zručnosť pri ukážkach
požiarnych útokov. V chladnom počasí stuhnuté
údy mohli si veľkí aj malí, rozhýbať pri zumbe, ktorú
predcvičovali členky klubu Zumby. Futbaloví nadšenci mohli pri tom sledovať riadny futbalový zápas
dorastu Krajného s Hrašným, kde domáci vyhrali
2 : 1. Hneď po skončení zápasu sa objavil autobus MUFUZY, aby sa hráči pripravili na futbalové
stretnutie so žiakmi so začiatkom o 16. hodine. Medzičasom mimozemšťania urobili všetko pre to, aby
na túto slávu zasvietilo slniečko z mrakov. Moderátor a manažér Stano Gális predstavil nastupujúcu jedenástku detí. Po nich predstavil svojich futbalistov,
osobnosti kultúry, umenia a športu Slovenska z tímu
Mufuza: Štefan Maixner, Ján Ďurovčík, Peter Kočiš,
Rasťo Sokol, Peter Privara, Branislav Jánoš, Ján
Pardavý, Robert Pukalovič, Igor Krempaský, Ľudovít Jakubove – Mravec, Ivo Hlaváček, Peter Šajdík,
Nathael Luciano Tsimbazafy, Ivan Maljar, Tomáš
Medveď, René Štúr, Ivan Jakeš, Karol Čálik, Andrej
Kalina, Tomáš Bezdeda. Z tohoto kádra manažér
vybral nastupujúcu jedenástku proti deťom, potom
v ďalšom zápase aj proti starším pánom Krajné.
Prvý zápas skončil víťazstvom detí 2 : 1. V druhom
zápase, v druhom polčase Stano Gális vytiahol
na ihrisko pre väčšinu divákov tajný tromf tímu
Mufuzy, starostu obce Krajné, Vladislava Šustera.
Aj tak hrozila ďalšia prehra hostí, preto manažér
Mufuzy zvolil útočnú taktiku hry, čím zvrátil výsledok zápasu na remízu 4 : 4. Kondične najlepší hráči
Mufuzy poletia do Moskvy reprezentovať Slovensko.
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Deti mali ešte možnosť súťažiť v kopaní jedenástok.
Po zápase začala autogramiáda, spoločné fotografovanie a dražba dresu Mufuzy, výťažok putoval na
rozvoj futbalu. Potom nasledovalo losovanie výhercov bohatej tomboly na konto školy. Posledným
bodom sobotňajšieho programu bola diskotéka,
aj keď za chladného večerného počasia by bola
príjemnejšia v interiéri. Bohatú účasť na podujatí
rozšírili účastníci stretnutí bývalých žiakov po 40.

a po 20. rokoch od ukončenia základnej školskej
dochádzky. Veľká časť z nich videla školu v novom šate, hlavne interiér prvýkrát. Vyslovili vďaku
a uznanie svojim učiteľkám, po prehliadke školy aj
súčasnému pedagogickému zboru a pracovníkom
školy. Ďalšia fotografická dokumentácia z MDD je
na stránke školy.
Ivan Gálik, kronikár obce

POĎAKOVANIE
Medzinárodný deň detí a exhibičné stretnutie vo
futbale mužstva futbalových zázrakov v Krajnom
podporili: mediálni partneri – Europa 2 a zoznam.sk,
partneri – BION 3 probiotiká, vitamíny, minerály
3 v 1, Doprastav, Komunálna poisťovňa Vienna
Insurance Group, Bricol, Drahuška a my…, PK
Kovmat, s. r. o., E-BAZEN.SK, internetový obchod
PFA Trade s. r. o., MOLITEX výrobca sedacích
súprav Slovensko, auto-PNEUS, MAQS Mineral
– Aquaservis Krakovany, …svet akustických a tepelnoizolačných riešení… Stered, Kníhtlač Gerthofer, setoop výroba a predaj čaluneného nábytku,
HAM, s. r. o. Krajné, Anna Haššanová – HANY,

Krajné, Drahomíra Michalidesová – PROFISTAV,
Krajné.
Obec Krajné, starosta obce a pracovníci
obecného úradu v Krajnom ďakujú všetkým menovaným sponzorom za sponzorské príspevky,
p. Stanovi Gálisovi a Rastislavovi Sokolovi za
moderovanie tohto podujatia, pánovi riaditeľovi
Mgr. Milanovi Medveďovi, pani učiteľkám a ostatným zamestnancom školy za prípravu cesty rozprávkovým lesom a rôznych súťaží, DHZ Krajné,
DHZ Matejovec, PZ Drieňovica a všetkým menovaným a nemenovým, ktorí sa na Medzinárodnom
dni detí podieľali.

ŠKOLSKÝ VÝLET SKALICA
Dňa 20. júna 2013 sme sa my, žiaci 6. ročníka,
spolu so siedmakmi a pani učiteľkami Kubišovou,
Kečkéšovou a Tomkovou vybrali na školský výlet do
Skalice.
Najprv sme navštívili zrúcaninu hradu Branč,
z ktorého bol nádherný výhľad na okolitú krajinu.
Naša ďalšia zastávka bola pri Baťovom kanáli.
Občerstvili sme sa zmrzlinou a dozvedeli sme sa
o tomto kanáli veľa zaujímavostí.

Naša cesta pokračovala návštevou Záhorského
múzea v Skalici. Videli sme tam historické pamiatky
z rôznych období.
Najzaujímavejším momentom výletu bola návšteva Čiernej kuchynky vo Františkánskom kláštore,
kde sme sa boli pozrieť na výrobu tradičných Skalických trdelníkov.
Naša posledná zastávka bola pri Tescu, kde sme
mali 2-hodinový voľný rozchod do supermarketov,

20

v ktorých si niektorí z nás kúpili chutné suveníry –
Skalické trdelníky.
Celý deň bolo veľmi teplo, ale nepršalo nám
a nemali sme žiadne problémy.
Bol to veľmi príjemný a zaujímavý výlet a dúfame, že ešte pôjdeme na veľa takýchto výletov.
Katarína Oružinská,
Daniela Babincová,
6. ročník

SKALICA 2013
Dozvedeli sme sa, že pôjdeme na výlet do Skalice, spolu so šiestym ročníkom. Vyrážali sme okolo
pol ôsmej. V autobuse sme si mohli prakticky robiť
čo chceme. Mohli sme počúvať pesničky, rozprávať sa, hrať sa, robiť čo nás len napadlo. Vysadili
nás pri nejakých dedinských potravinách a šlapali
sme na hrad Branč. Keď sme vyšlapali na hrad,
zistili sme, že to stálo za to. Výhľad bol krásny.
Zišli sme dolu kopcom naspäť ku autobusu a viezli
sme sa do Skalice. Keď sme prišli na miesto, mali
sme možnosť nadesiatovať sa, ísť si niečo kúpiť
do bufetu, ísť na toaletu, alebo sa pokochať výhľadom z vyhliadkovej veže. Potom nás pani učiteľky
zavolali a išli sme sa pozrieť bližšie k Baťovmu
kanálu. Pán sprievodca nám porozprával o výhliadkovej plavbe, o lodiach, alebo na čo chodia rodičia

najčastejšie so svojimi deťmi. Keď sme sa rozlúčili,
išli sme do Múzea v Skalici. Vlastne najskôr sme išli
na výstavu amatérskych fotiek. Tieto fotky vôbec
nevyzerali ako amatérske, práve naopak, vyzerali
umelecky. Potom nás pani zaviedla do múzea.
Bolo tam veľmi veľa dobového oblečenia, rôzne
staré inzeráty, truhlice, nástroje atď. Dostali sme
aj brožúrky, v ktorých sme sa mohli dočítať viac.
Z múzea sme prešli do výrobne trdeľníkov. Rozdelili
sme sa na tri skupinky a po skupinkách sme šli do
Čiernej kuchyne Františkánskeho kostola. Tu nám
pán sprievodca vysvetlil niečo o výrobe trdeľníkov.
Potom nás zaviedol do záhrady, kde sme si posadali na lavičky. Tu nám porozprával viac o výrobni
a o hradbách, ktoré lemovali záhradu, v ktorej
sme práve sedeli. Potom si niektorí z nás nakúpili
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trdeľníky a išli sme do nákupného centra Max. Tam
sme boli asi dve hodiny.

Keď sme sa autobusom vrátili domov, boli sme
unavení, ale mali sme z výletu pekný zážitok.

ŠKOLSKÝ VÝLET

Krásne slnečné ráno 18. 6. 2013 bolo ideálne
na výlet. Nastúpili sme do autobusu a viezli sme
sa do Čičmian. Cestou sme videli krásnu prírodu,
žblnkotajúce rieky a rozsiahle polia.
Netrvalo dlho a dorazili sme do Čičmian. Vítali
nás starodávne maľované dreveničky. Vo všetkých
boli ukryté staré tajomstvá. Dozvedeli sme sa, že
život v tejto časti Slovenska nebol ľahký. V domčekoch boli malé izby, v ktorých žilo niekedy aj tridsať
ľudí. Po návšteve Čičmian ďalšou zastávkou bola
Rajecká Lesná s prekrásnym Betlehemom, ktorý je
ukážkou života na Slovensku. Od Bratislavy až po
Košice sme videli vyrezávané dediny s pracujúcimi
ľuďmi. Najviac nás zaujalo to, že všetky postavičky

sa hýbali. Muzikant vyhrával, tanečníci tancovali,
baníci kopali uhlie, vinári zberali hrozno. Veľmi
sa nám to páčilo. Poslednou časťou nášho výletu
bol Trenčiansky hrad. Slnko pálilo a nám sa veľmi
nechcelo kráčať do kopca. S podporou pani učiteľky a pána učiteľa sme zvládli dokonca aj výstup
na Matúšovu vežu. Odtiaľ bol krásny výhľad na celý
Trenčín. Videli sme studňu lásky a spokojní sme sa
vracali do školy. Bol to zaujímavý výlet plný pekných zážitkov. Domov sme odchádzali s dobrou
náladou.
Daniela Figurová,
Tamara Grosošová,
žiačky 4. ročníka
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STRETNUTIE PO 50 ROKOCH
OD UKONČENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Dňa 15. júna 2013 sa uskutočnilo stretnutie
žiakov základnej školy po 50 rokoch od ukončenia základnej školskej dochádzky v školskom roku
1962/63 v Krajnom.
Bola sobota, pekný slnečný deň a my sme sa
dvadsiati siedmi spolužiaci stretli pred budovou
Základnej školy s MŠ v Krajnom. Bolo to zaujímavé
stretnutie, pretože niektorí sme sa vôbec nepoznali.
50 rokov je dlhá doba, naše tváre sa zmenili, pribudli šediny. Pozerali sme na seba a nemohli sme si
zmyslieť na mená. Po vzájomnom zoznámení všetci
netrpezlivo čakali, aby si mohli prezrieť budovu
školy, v ktorej strávili svoje prvé školské roky. Školu
prišiel otvoriť školník p. Vlastimil Plesník, ktorý nás
sprevádzal budovou školy. Poukazoval nám všetky
priestory na jednotlivých poschodiach, zariadené
triedy, školské družiny, počítačové triedy, priestory
materskej škôlky. Tí, ktorí odišli po ukončení školy
z obce a nemali možnosť školu navštíviť celých 50

rokov, boli doslovne prekvapení, že my krajňanci
máme takú krásnu školu a tak vybavenú, čo sa
nemôže ani väčšie mesto takou školou pochváliť.
Po ukončení prehliadky sme sa presunuli do jedálne
budovy bývalého družstva, kde nás vítala naša pani
učiteľka Anka Bukovčanová – naša triedna, s kalíškom pravej krajňanskej slivovice so slovami „čo
som Vám zakazovala v škole to Vám teraz ponúkam“. Bolo to od nej veľmi milé.
Miestnosť, kde sme mali spoločné posedenie
bola útulne pripravená a v strede bolo na stole 16
horiacich kahancov s kyticou kvetov, pretože nie
všetci z našich spolužiakov sa takéhoto stretnutia
dožili, rovnako i naši učitelia. Minútou ticha sme si
uctili ich pamiatku, v tichosti s láskou a úctou sme si
na nich spomínali. Krátkym príhovorom nás všetkých privítala jedna z organizátoriek tohto stretnutia. Pripomenula všetkým chvíle, keď sme po prvý
krát nesmelo prekročili brány našej školy. Boli sme
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ohúrení jej veľkosťou, množstvom tried a kabinetov. Boli sme v neistote, nevedeli sme si predstaviť
ako to bude bez mamy, otca, čo nás v škole čaká.
Strach zo školy pominul, keď sa k nám prihovorila
naša prvá pani učiteľka. Boj s písmenkami, číslami, násobilkou i s vybranými slovami sme zvládli
úspešne. Každý školský rok nám dal niečo nové,
výnimočné, spoločné výlety, bláznovstvá, výhry
a prehry. Aj keď toto obdobie je len zlomok života
človeka, škola v nás zanecháva trvalé spomienky. Po skončení príhovoru bol prípitok, mali sme
spoločný obed, ktorý bol veľmi chutný. Všetci si
pochvaľovali ako v Krajnom dobre varia, za čo ďakujeme p. kuchárke Jarke Mramúchovej a Táničke
Miklasovej. Za šikovnú a milú obsluhu patrí vďaka
p. Mirkovi Holotovi.
Po skončení obeda každý zo spolužiakov povedal
niečo zo svojho života o svojej rodine. Potom bola
voľná debata, ktorá bola veľmi hlučná, pretože sa
chcel rozprávať každý s každým, veď niektorí sa nevideli od ukončenia školy. Naša spolužiačka Vierka
Giertlová, druhá organizátorka stretnutia, prečítala
list od Danky Adámkovej, našej spolužiačky, ktorá

sa tohto stretnutia nemohla zúčastniť, pretože dlhé
roky býva v USA. V liste nám priblížila aspoň časť
zo svojho života. Vo večerných hodinách nám bola
podávaná večera. Po večeri pokračovala debata ďalej. Stále sme si mali čo povedať. Veď od ukončenia
školy pretieklo veľa vody.
Rozchádzali sme sa vo večerných hodinách,
niektorí v nočných hodinách a všetci si priali, aby
sme takéto stretnutie uskutočnili nie za 5 rokov ako
to býva zvykom, ale už za 2 roky. Som presvedčená, že sobota 15. jún bol pre všetkých krásnym
sviatkom, že spomienky na bývalé spoločne strávené roky v školských laviciach, na šantenie a hravé prežívanie svojich detských chvíľ, spomienky
na svojich učiteľov, kamarátov a tajné lásky nám
prinieslo v tomto uponáhľanom živote vzácnu chvíľu
oddychu, odreagovania sa a oživenia zašlých čias.
Verím, že tento okamih bol neopakovateľný a tak
krásny, že naň nikdy nezabudneme.

Macúchová Viera
organizátorka stretnutia

O ROK ZASE V RUDNÍKU
Každoročne sa
v Rudníku
koná turnaj
o Pohár starostu obce v malom
futbale. Je to stretnutie málotriednych škôl, ale
naša škola dostáva pozvánku pravidelne. Takisto
v tomto roku sa za účasti šiestich družstiev v horúcom počasí odohrali zápasy v krásnom areáli
základnej školy. Priestor poskytuje možnosti
zábavy a opekanie aj pre nehrajúcich žiakov.
Zmenil sa aj trávnatý hrbatý povrch na umelú
trávu, takže športové výkony malých futbalistov
sú kvalitnejšie. Je zaujímavé sledovať úpornú
snahu malých hráčov podať čo najlepšie výkony. V tomto veku ešte nie sú priveľké fyzické
rozdiely a tak na ihrisku sa často objavia aj malé
hráčky. Na tento ročník prijalo pozvanie 6 škôl
a tak sa hralo systémom každý s každým. Naši

hráči nastúpili s veľkým sebavedomím, pretože sa stretávajú
na futbalovom krúžku počas
celého roka. Avšak nie vždy
v tomto veku je to ten najdôležitejší faktor pre víťazstvo.
Pokiaľ partia nie je disciplinovaná, chýba spolupráca, ktorú nahrádza predvádzanie sa, odkloní
sa aj športové šťastie, tak i predpokladaný favorit
nemusí vždy zvíťaziť. To sa potvrdilo i v prípade malých hráčov našej školy. Porazili takmer
všetkých súperov, ale nestačili na dobre pripravených chlapcov z Brestovca, ktorí hrajú futbal
na Myjave a majú vžitý menej živelný prístup
k futbalovému zápasu. V rozhodujúcom zápase
prehrali 2 : 0 a tak obsadili v turnaji 2. miesto.
Napriek tomu odchádzame spokojní z úspechu,
z pekného dňa, stretnutia so žiakmi iných škôl a radi sa o rok opäť vydáme do Rudníka zmerať si sily
s rovesníkmi z okolitých obcí v malom futbale.
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