ročník 19.
číslo 2/2012
zadarmo

Peter Kaminský
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UZNESENIE Č. 1/2012 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 1. 3. 2012.
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:
A) Schvaľuje

1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
3. VZN č. 1/2012 o Prevádzkovom poriadku
pohrebiska na území obce Krajné
4. členstvo v Slovenskom centre obstarávania
5. zvýšenie poplatku za prenájom PZ Matejovec
tretím osobám zo sumy 20,- /deň + energie na
sumu 40,- /deň + energie pre občanov obce
Krajné a 60,- /deň + energie pre ostatných
B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí a informácie Ing. Galiovského, Ing. Mikláša
a p. Hudecovej
2. Hospodárenie SLV, s. r. o. Krajné – súvaha,
výkaz ziskov a strát za rok 2011
3. „Nájomnú zmluvu s PD Krajné od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2018“
4. informácie starostu obce
C) Ukladá

1. starostovi obce zabezpečiť obstaranie a vypracovanie Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu
obce (ZaD č. 1 ÚPN-O) Krajné.

plánovacej dokumentácie Obce Krajné, v zmysle
§30 zákona č. 50/1976 Zb. – Stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov
preskúmal schválený Územný plán obce
(ÚPN-O) Krajné (schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 10. 2008, uznesením č. 6/2008).
rozhodol o vypracovaní Zmien a doplnkov
č. 1 ÚPN-O Krajné. Dôvodom sú:
• zmenené predpoklady, za ktorých bol pôvodný
územný plán vypracovaný
• potreba zosúladenia územného plánu obce
(ÚPN-O) so Zmenami a doplnkami č. 2 Územného plánu vyššieho územného celku Trenčianskeho kraja (ZaD č. 2 ÚPN-VÚC TK)
Predmetom ZaD č. 1 bude:

• úprava ÚPN-O Krajné podľa
záväznej časti ZaD č. 2 ÚPN-VÚC TK
• úprava navrhovaného zastavaného územia v katastrálnom
území obce prehodnotenie
funkčného využitia jednotlivých
lokalít v katastrálnom území
obce

Orgán územného plánovania
– Obec Krajné, obstarávateľ územnoplánovacích podkladov a územno-

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

OCENENIE PRÁCE
PREDSEDU DHZ KRAJNÉ
Pri príležitosti sviatku svätého Floriána – patróna hasičov, bol v Bratislave dňa 2. mája 2012
predseda DHZ Krajné Bc. Pavol Macúch ocenený
vysokým vyznamenaním – Radom svätého Floriána.
Ocenenie a Pozdravný list prezidenta Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR prevzal od prezidenta DPO
SR Ladislava Pethö a generálneho sekretára DPO

SR Vendelína Horvátha. Takéto ocenenie prevzalo
18 členov DHZ na Slovensku na návrh Krajských
výborov DPO za dlhoročnú prácu na úseku ochrany
pred požiarmi.

Blahoželáme

3

XIV. ROČNÍK
STOLNOTENISOVÉHO TURNAJA V KRAJNOM
Pred pätnástimi rokmi realizovali nápad usporiadať Veľkonočný turnaj v stolnom tenise učitelia
telesnej výchovy, Milan Medveď a Ján Figura, na
Základnej škole v Krajnom. Na Zelený štvrtok pozvali do školy bývalých žiakov, dobrých hráčov pingpongu, priateľov z blízkych okolitých miest, s ktorými sa stretávali na turnajoch u nich. Z dostupného
archívu však zisťujem, že piaty ročník bol v piatok
29. 3. 2002 (vo štvrtok bol Deň učiteľov) a plánovaný 12. ročník sa neodohral v roku 2009, pretože
škola bola v generálnej rekonštrukcii a telocvičňa
slúžila stavbárom ako skladište, turnaj sa o rok
oneskoril, uskutočnil sa tradične pred Veľkou nocou
(Zelený štvrtok) 1. apríla 2010 vo vynovenej telocvični školy. Tak ako v minulých rokoch, aj teraz sa
na turnaji aktívne zúčastnil športový redaktor Martin
Šeďo a turnaj podporil Anton Hamran, generálny sekretár SSTZ. V predchádzajúcich rokoch sa
zúčastňovali turnajov ďalší významní hráči a hostia:
Marián Šereda, Alexander Cibula, Mário Porubec
a rad ďalších nadšencov pre tento šport. Základ
turnaja vždy tvorili hráči okolitých stolnotenisových
klubov a niekoľko domácich hráčov. Najviac hráčov
býva zo Starej Turej, potom z Myjavy, niektorí prídu
raz, dvakrát, mnohí súťažia skoro každoročne od
začiatku, ako Ján Dvoran, Miroslav Hargaš a od
piateho ročníka aj desiatka ďalších hráčov.
Štrnásteho ročníka stolnotenisového turnaja,
ktorý bol 5. 4. 2012, zúčastnili sa traja členovia stolnotenisového klubu TJ Krajné v kategórii
Amatéri, dvaja v kategórii Šikovní hráči. Na turnaj
v troch kategóriach nastúpilo 22 hráčov. V tomto
roku bola kategória „Dievčence“ oproti minulým
rokom slabšie zastúpená, iba tri hráčky. Hoci sa
hralo na štyroch stoloch od poobedia, posledné
stretnutia končili večer. Po vyraďovacích bojoch sa
postupne prebojovali v kategórii Šikovní hráči na
1. miesto Miroslav Hargaš, 2. miesto Michal Dedík a 3. miesto Marek Horák. V kategórii Amatéri
osadil 1. miesto Matúš Ušiak, 2. miesto Miroslav
Klasovitý a 3. miesto Andrej Škodáček. V kategórii Dievčence obsadila 1. miesto Lenka Medová,
2. miesto Anna Maronová, a 3. miesto Danka
Marková. Najlepším hráčom odovzdal ceny riaditeľ školy Milan Medveď a starosta obce Vladislav
Šuster. Keďže žiaci školy mali prázdniny, mohli sa
dopoludnia zúčastniť žiackeho turnaja.

Stolný tenis má v našej obci už dlhú tradíciu,
hlavne v škole venovali pozornosť žiakom, ktorí
mali záujem o tento šport. Tí potom neskoršie
vytvárali skupiny amatérov, nadšencov, ktorí si
v období vonku nepriaznivého počasia chodili
zahrať. O športovom zápolení v rámci okresu pred
60. rokmi vyberám doklad z kroniky: Kronika obce
Krajné – kronikár Ján Gabriž str. 112, rok 1952
Stolnotenisový turnaj na Myjave – účasť
Krajnancov.
Dňa 29. marca poriadal OVS na Myjave
v telocvični Domova mládeže stolnotenisový
turnaj jednotlivcov o majstrov okresu. Z Krajného
štartovala skupina 10 stolných tenistov. V tejto
súťaži najlepšie sa umiestnily ženy Sokola Krajné, ktoré obsadily v svojej skupine všetky tri prvé
miesta a to:
1. Edita Trebatická
2. Mária Kuraňová
3. Zita Jošticová, všetko učiteľky na strednej
škole.
Z dorastencov do finálovej skupiny prebojovali
sa: Jar. Hajtún, Vlado Turan, Štefan Kostelný č.
58, ktorý obsadil druhé miesto a tak sa prebojoval tiež do krajského kola.
Fotografie a video z tohto podujatia sú na stránke obce.

Kronikár Ivan Gálik
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FUTBALOVÁ JAR 2012 V KRAJNOM
Futbalová jar 2012 v Krajnom začala v plnej
paráde sobotu 21. apríla. Dopoludnia stretli sa
funkcionári výboru TJ Slovan Krajné spolu s ďalšími členmi a priaznivcami futbalu, aby spoločne
prerokovali a každý podľa svojich možností, hlavne
schopností, prispel v príprave na nedeľné zápasy.
Pretože sobotné rokovanie bolo plánované na celý
deň, museli organizátori zabezpečiť stravovanie
pre všetkých členov a sympatizantov klubu. Túto
úlohu prevzali na seba rodinné a príbuzenské kolektívy, podobne ako v minulom roku. Na poludnie
začal sa zapĺňať Obecný športový areál v Krajnom
ďalšími členmi a pozvanými hosťami, aby sa aj oni
zapojili do diskusií, ako ďalej s našim futbalom. Samozrejme, že v pracovných skupinách a komisiách
prerokovali sa aj iné oblasti života. Najviac úloh
riešila posledná komisia už vo večerných hodinách
(foto 1 – 9).

V nedeľu dopoludnia na ihrisku odohral sa futbalový zápas starších žiakov, 17. kolo Majstrovstiev
oblasti, s Trenčianskou Turnou (4. v tabuľke). Jarné
kolo začalo sa hrať 1. apríla, po troch tohoročných
zápasoch sú žiaci na 7. mieste tabuľky. V prvom
polčase sme viedli gólom Tomáša Tomku, ale
potom pánmi na ihrisku boli hostia, dali dva góly
domácim. Podobne aj v druhom polčase, dva góly
hostí zmiernil Zdeno Suchánek na výsledný stav
2:4. Herne, aj tabuľkovo boli hostia lepší. Pretože
chlapci vydali zo seba veľa energie, po zápase ju
doplnili vo forme dobrej sobotnej kapustnice. Na
druhý deň je lepšia, zaslúžili si aj dupľu, hoci prehrali, ale s veľmi dobrým súperom.
Hvizd rozhodcovskej píšťalky o 16. hodine otvoril prvý jarný zápas, 10. kolo dospelých III. TRIEDY
JUH, futbalovej súťaže 2011 – 2012. Súperom

našej zostavy boli hráči TJ Družstevník Jablonka,
ktorí sa v jesennej časti prebojovali na tretie miesto
tabuľky. V závere prvého polčasu strelou Macháča
pod brvno hostí sme sa ujali vedenia. Počas prestávky medzi polčasmi predviedli hostia na ihrisku
svojho malého, rýchleho útočníka, v neprekonateľnej forme. Kto ho videl, žasol, ostatným musí
stačiť krátke video. Úspešne premenený pokutový
kop v šestnástke Michalíka, 10 minút pred koncom
druhého polčasu, potvrdil tri body domácim. Zápas
skončil 2:0, prebehol férovo, aj keď medzi divákmi
na jednej, alebo druhej strane občas prepukli silnejšie emócie. Fanúškovia videli dobrý futbalový zápas,
boli šťastní z výhry našich hráčov, ktorí dostali na
doplnenie síl dobrú večeru zo sobotného rokovania.
Mnohým čitateľom možno bude sa zdať nadpis
suchý, nevýstižný pre danú udalosť. Bulvárne noviny by dali: Futbalovým zápasom predchádzala smrť,
Krv tiekla pred futbalovými zápasmi a podobné
nezmysly. Nech je ako je, počasie bolo ústretové,
návštevnosť po obede bola veľmi dobrá.
Nakoniec výbor TJ veľmi ďakuje minuloročnému
sponzorovi, ktorý pri takejto príležitosti na konci
apríla 2011 prispel darom mínus 48,- , za čo sú
mu všetci nesmierne vďační. Ak by chcel príjmový
doklad osobne vidieť, vďačne mu ho ukážu. Nie je
sám, kto má o šport záujem, nie tak ani o šport, ale
o vnútorné priestory budovy. Aj týmto „priaznivcom športu“ veľmi ďakujú.
Fotografie a video z tohto podujatia sú na stránke obce.
P. s. Jarné kolo končí 17. 6. 2012 posledným
zápasom s Bukovcom, ale po víťaznom zápase 8 : 0
s Chvojnicou, má zaistený postup do vyššej triedy.
Vzhľadom na vyššie finančné krytie tejto súťaže,
výbor TJ rozhodoval či postúpia muži, aby mohli
všetky mužstvá financovať. Konečné rozhodnutie –
postúpiť do II. triedy, blahoželáme. Žiacke a dorastenecké mužstvá hrajú v Majstrovstvách okresu ako
jediné z myjavského okresu.
Kronikár
Ivan Gálik
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STAVANIE MÁJOV V KRAJNOM
Ako sa stavali máje pred sto a viac rokmi, ako
sa nestaval máj pred 70. rokmi (1942), píše kronikár obce Štefan Valášek v časti „Hasičský zbor
v Krajnom“: – teraz sa zbor omedzuje len na
jednu – dve tanečné zábavy do roka a doposiaľ
staviaval obecný „máj“ naprostred dediny. Tento
zvyk však už tohto roku zachovaný nebol – je
vojna, preto asi. Až do Svetovej vojny bývalo
zvykom, že každé na vydaj “pripravené
é – sa už
povie i tu“ zasnúbené dievča dostalo od svojho
mládenca pred obloky postavený olúpaný,
aný,
aspoň dvadsať metrov vysoký štíhly smrek,
mrek,
ktorý bol označovaný „máj“-om. Májovv
bolo v dedine asi do 10. Stavaly sa večer
čer
a v noci pred 1. májom. Mládenci
obyčajne z obecných hôr nedovolene sii
pomohli doniesť tieto smreky a potom
m
s hudbou a patričným obradom (pokleepávanie do taktu pri dvíhaní), pripravili
li
najprv zvláštny vršiak zelený (na ktorý
ý
si každá dievka dala svoje ručníky na
výzdobu a stuhy, fľašku ostrého tiež) a potom dvíhali, pričom bolo aj občerstvenie
nie od domácich dievčaťa. A tak do rána boly všetky
šetky
máje postavené – a stály až do konca mája
– kedy (obyčajne v nedeľu šla muzika “od
mája ku máju a tie boly „vytŕhané“, pričom
ričom
(celé odpoludnie) bol pod každým májom
om aj ta-

nec, počastovanie – a tak od mája k máju – a potom pokračovanie v krčme. – Azda z nedostatku
smrekov si obec smreky hájila pozdejšie a len
hasičom (alebo školám niekedy) máje dovolila,
aby zpredané znich drevo slúžilo im na podporu
pokladnice. (Prepis textu z Kroniky obce Krajné
je v pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej
korekcie).
Niečo, čo je opísané v texte je v súčasnosti
podobné, mnohé
veci sú iné, hlavne počty postam
vených májov.
Ak mám správne informácie, také
m
reprezentačné
máje boli postavené tri. Dva
reprez
dni pred
pr termínom (podľa predchádzajúceho
textu)
textu postavili máj hasiči v Matejovci. Podľa
termínu
postavili máj hasiči v Krajnom, ale
term
časovo (večer, v noci) boli najzodpovedča
nejší obyvatelia Žadovice. Aj posedenie
ne
pri vvatre, účasť obyvateľov a zábava bola
omnoho lepšia ako v dedine. Podľa úradne
omn
neoverenej informácie poslední odchádzali,
neove
bolo slnko dosť vysoko, dávali pozor na
keď bo
pahrebu z vatry, aby vychladla a náhodou nepahre
spôsobila požiar. Fotografie zo stavania mája
spôsobi
Krajnom a na Žadovici sú na stránke obce
v Kra
a zzo stavania mája v Matejovci môžete
vidieť na stránke www. matejovec. eu.
vid
Kronikár Ivan Gálik

HASIČI KRAJNÉHO NA 9. ROČNÍKU
MEMORIÁLU LEOPOLDA ŠROMA V BRNĚ – CHRLICÍCH.
5. 5. 2012 sa zúčastnili hasiči z Krajného spolu
so starostom obce na 9. ročníku v Brně-Chrlicích
na pretekoch „Zručnosti hasičských družstiev“,
poriadanom na počesť dobrovolného hasiča SDH
Chrlic pod názvom „Memoriál Leopolda Šroma“.
Sbor dobrovolních hasičů Chrlic si v tomto roku
pripomína 120. výročie založenia zboru a tak naša
12-členná skupinka okrem súťaženia viezla i dary
pre hasičský zbor a to medailu prezídia DPO SR
„Za spoluprácu“, stuhu k historickej zástave s venovaním „Od bratov hasičov z Krajného“ a plaketu,
ktorá pripomína bratskú spolupatričnosť hasičov
z oboch družobných miest.
Vlastná súťaž prebiehala v okolí hasičskej zbrojnice a medzi jednotlivými disciplínami bol presun
v hasičskom zásahovom aute a to tak, že otvorením
dverí posádky začal bežať čas a po vykonaní danej

úlohy a zatvorením dverí nastúpenej posádky sa čas
stopol. Takto sa plnili 4 úlohy a piaty bol útok s vodou dvoma prúdmi s prekážkami na terče. Mali sme
postavené jedno družstvo, ale na prianie usporiadateľov postavilo sa na štart aj mix mužstvo tvorené
rovnakým počtom hasičov z Krajného i Chrlic.
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Bolo len dobre, že toto družstvo nastúpilo, lebo
v konečnom hodnotení získalo II. miesto a naši
mladí hasiči získali tak ako vlani III. miesto, takže
sme doviezli dva poháre za umiestnenie a jeden
upomienkový – dobrá bilancia.
Po ukončení súťaže a odovzdaní cien za umiestnenie sme domácim zablahoželali k víťazstvu v súťaži a zároveň sme odovzdali privezené dary, ktoré
potešili hasičov i predstaviteľov radnice. V družnej
debate sme potom pokračovali až do neskorého
odpoludnia. Pozvali sme bratov hasičov na naše
podujatie „Krajnianská prúdnica“, ktorá sa bude

konať 28. 7. 2012 na obecnom športovom areáli.
Poďakovali sme hostiteľom a usporiadateľom tohto
nadmieru vydareného podujatia za pohostinnosť
a za veľmi milé prijatie a starostlivosť počas celej
doby našej prítomnosti v družobnej obci.
Toto veľmi vydarené podujatie,umocnené nádherným počasím v nás zanecháva trvale dobrý pocit
z dobrej reprezentácie obce a hasičov Krajného.

Karel Nedbálek,
tajomník DHZ Krajné

DEŇ MATIEK V KRAJNOM
Kytičku vďaky svojim matkám, starým matkám
uvili slovom, tancom a piesňami deti Základnej
školy s materskou školou v Krajnom, pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 13. 5. 2012. Väčšiu časť
programu tvorili vystúpenia zamerané na tento
významný deň, venované matkám. Niektoré vystúpenia prezentovali žiaci v decembri 2011 v programe „Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“,
ale účasť rodičov a dospelých
bola vtedy nízka. Teraz sa mohli
rodičia a širšia verejnosť presvedčiť, že veľa detí má talent, hlavne ak sa im venuje dostatočná
pozornosť. Pekné výkony ocenili
prítomní svojim potleskom. Mnohé mamičky a babičky s hrdosťou privinuli si svoje ratolesti po
skončení programu, pyšné na
ich vystúpenie. Ale môžu byť

pyšní aj rodičia detí, ktoré tu nevystupovali, ale
reprezentovali školu, obec v iných aktivitách, či už
na Trenčianskom robotickom dni, v matematickej
súťaži Pytagoriada, Geografickej olympiáde, alebo
aj víťazstvom v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády, Kristíny Talábovej. Viac o týchto aktivitách
a úspechoch školy môžete sa dozvedieť zo stránky
školy http://www. zskrajne. sk. Preto aj záverečné slová riaditeľa školy Milana
Medveďa patrili matkám a kolegyniam matkám, ktoré sa venujú
týmto deťom. Nakoniec matkám
k sviatku blahoželal aj starosta
obce Vladislav Šuster.
Fotografie a video z tohto
podujatia sú na stránkach obce
i školy.
Kronikár Ivan Gálik

DEŇ DETÍ V KRAJNOM
Prvý jún sa spája s oslavou Dňa detí. Už po
niekoľkýkrát sa krajniansky les v blízkosti futbalového ihriska zmenil na rozprávkový. Nebolo tomu
inak ani tento rok. Dňa 2. júna 2012 sa mohli deti
stretnúť so zbojníkmi, ktorých tu bolo neúrekom.
Namiesto zbíjania však pre deti pripravili rôzne netradičné úlohy a disciplíny, za ktoré boli odmenené
diplomom a sladkosťami.
Po absolvovaní cesty zbojníckym lesom si deti
zmerali sily v cyklistickej súťaži a milovníci zvierat sa
mohli povoziť na koníkoch.
A ako by to bolo bez tradičného futbalu? Najskôr
si svoje strelecké schopnosti merali tímy pozostá-

vajúce z troch členov, pričom jeden člen musel byť
dievča – žena. Potom samotné deti popreháňali
otcov v zápase rodičia proti deťom.
Popri týchto súťažiach nechýbali ani tie nie bežné ako vozenie vo fúriku , skákanie vo vreci
prenášanie vody a podobne. Neodmysliteľne
k ukončeniu večera patrí diskotéka.
Celý deň ubehol veľmi rýchlo aj vďaka priaznivému počasiu, výbornej kuchyni a bufetu .
Túto vydarenú akciu sa nám podarilo usporiadať
vďaka podpore sponzorom Molitex, OÚ Krajné,
OÚ Podkylava, OÚ Hrachovište, Movis, Hany,
Stop, Agropenzión Adam, Setoop, Prima ban-
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ka, HAM, p. Medňanského, p. Šusterovej, SPV
a ostatných.
A takisto ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácii tejto akcie.
Tešíme sa a veríme, že sa stretneme opäť v hojnom počte aj na budúci rok.
Deň detí sa v našej škole konal 2. 6. 2012. Cesta zbojníckym lesom sa začala o 900. Svoje zručnosti
sme si mohli vyskúšať plnením rôznych disciplín,
ako napríklad strieľanie z luku a pištole, chytanie
rýb, veštenie budúcnosti. Najlepšia bola skúška
odvahy, kde sa „rezali žily“. Za zvládnuté úlohy sme
dostali cukríky a v cieli zbojnícky dukát a diplom.

Kým niektorí prechádzali cez les, na ihrisku súťažili
hasiči. Popoludní pripravili pre nás pani učiteľky super súťaže. Jazdilo sa aj na koňoch. O 1500
vystupovali žiačky 6. ročníka s brušnými tancami
a so zumbou. Svoje predstavenie ukázal aj tanečný
krúžok. O 1600 sa začal rodinný futbal. Vyhralo
družstvo HAM. Večer sa začala diskotéka. Boli tam
deti aj dospelí. Dospelí však tancovali málo. Väčšinou sedeli na tribúne a rozprávali sa. Diskotéka sa
skončila okolo polnoci. Bol to super deň.
žiačky 6. ročníka
Kristína Honeková, Eliška Kubaláková

DEŇ DETÍ A PLAMEŇ V KRAJNOM
Nepriaznivá predpoveď počasia na sobotu 2. júna 2012 pre
podujatia vonku, v prírode, robila
veľkú starosť mnohým usporiadateľom pripravených programov
pre deti. Na Obecnom športovom
areáli v Krajnom boli pripravené
podujatia organizované Základnou
školou s materskou školou v Krajnom pre deti a podujatie, okresné kolo súťaže mladých hasičov „Plameň“,
organizované OV DPO Myjava spoločne s OV DPO
Nové Mesto nad Váhom a DHZ Krajné. Hoci ráno pri
otváraní podujatí občas z oblakov sa usmialo slniečko, za necelú hodinu zastreli oblohu hrozivo tmavé
mraky. Aj keď doobeda spadlo pár krát niekoľko
kvapiek dažďa, neohrozilo to vychádzky detí s rodičmi
na ceste zbojníckym chodníkom, ani plnenie disciplín
súťaže mladých hasičov. Dobrú hodinu po otvorení
cesty prežívali zbojníci aj zbojníčky nudu, pretože
prichádzalo k nim málo pocestných, ktorých mučili
a týrali rôznymi úlohami. Nakoniec po splnení úlohy
každému sa dostala sladká odmena a tetovanie na
ruku, znak splnenej úlohy. Pred obedom pocestných
poriadne pribudlo, ale počet odovzdaných diplomov
o absolvovaní cesty nedosiahol minuloročnú úroveň.
Za podmienok počasia, ktoré vládlo, boli usporiadatelia spokojní. Po obede pokračovali zábavné a špor-

tové disciplíny, dopravná súťaž na
bicykloch, jazda na koňoch, „fúrik
rely“, vystúpenie školských tanečných skupín a iné súťaže, ktoré
rýchlo ukončilo začínajúce mrholenie. Dážď, ktorý sa spustil pred
podujatím „Rodinný futbal 2012“,
posunul začiatok akcie a zároveň aj
nasledujúceho futbalového zápasu, žiaci – rodičia, kde
futbalové mužstvo žiakov vysoko zdolalo rodičov.
Okresného kola súťaže mladých hasičov „Plameň“
sa zúčastnilo žiacke družstvo DHZ Krajné za okres
Myjava, 5 žiackych družstiev chlapcov a 2 družstvá
dievčat, za okres Nové Mesto nad Váhom. Súťažili
v troch disciplínach, požiarny útok CTIF, štafetový beh
na 400 metrov s prekážkami, požiarny útok s vodou.
Žiacke družstvo Krajného tvorili dievčatá a chlapci,
nemalo v okrese konkurenciu. V novomestskom
okrese v družstve chlapcov bolo poradie: 1. Bošáca,
2. Čachtice, 3. Stará Turá 1, 4. Bzince, 5. Stará Turá
2, v družstve dievčat 1. Bošáca, 2. Lúka nad Váhom.
Družstvá z prvých miest postupujú do krajského kola
súťaže. Našim hasičom neostal čas na zbojnícky chodník, ale ostatné poobedňajšie podujatia si mohli užiť.
Fotografie a video z tohto podujatia sú na stránke
obce.
Kronikár Ivan Gálik
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EXKURZIA DO RODISKA M. R. ŠTEFÁNIKA
A NA BRADLO
deti do skupín, dostali pracovné listy a netrpezlivo čakali na otvorenie kufrov. Boli v nich ukryté
veci Štefánika z jednotlivých období života. Prvý
z detstva, druhý z vojny a tretí z cestovania. Veľmi
ťažko sa žiakom odchádzalo z múzea, po hodinovej prehliadke sa presunuli na Bradlo. Prezreli si
mohylu, zahľadeli sa na prekrásnu podbradlanskú
prírodu a plní zážitkov sa vrátili do školy. Projekt sa
však neskončil, pokračuje ďalej. Tretiaci absolvovali
malý kvíz na počítačoch o M. R. Štefánikovi. Ich
vedomosti z exkurzie boli veľmi dobré, svedčí o tom
82 % úspešnosť kvízu. Aj keď do konca školského
roka zostáva iba pár dní, na tretiakov čakajú ešte
ďalšie úlohy o Štefánikovi.
Ľubica Karliková
V mesiaci máji sa v treťom ročníku začal realizovať projekt, Osobnosť Milana Rastislava Štefánika.
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka navštívili Rodný
dom Štefánika v Košariskách. Dozvedeli sa o živote a diele tohto veľkého syna slovenského národa. Pani riaditeľka múzea zaujímavým spôsobom
priblížila našim žiakom osobnosť Štefánika. Cenné
predmety, ktoré sa zachovali z jeho ciest po celom
svete, boli najväčším lákadlom pre deti. Po prehliadke múzea čakalo na žiakov prekvapenie. Bol to
interaktívny program „ Štefánikov kufor.“ Tri veľké
kufre čakali na odhalenie. Pani riaditeľka rozdelila

RECITAČNÁ SÚŤAŽ – PODJAVORINSKEJ PAMÄTNÍK
Marec – mesiac knihy. Všetci si ho pamätáme ešte zo školských čias. Pravidelne sa konali
rôzne besedy o knihách, ale aj recitačné súťaže.
Aj v našej škole sa každoročne uskutočňuje súťaž
v recitácii, v ktorej sa prezentujú žiaci z 1. stupňa.
Zneje poézia, pretože básne, ktoré sa rýmujú, sú
pre malé deti najľahšie zapamätateľné, ale po-

čas tohtoročnej súťaže sme si vypočuli aj prózu.
Viťazkou celej súťaže bola Danielka Figurová
z 3. ročníka, ktorá našu školu reprezentovala
i v Okresnom kole Hurbanovho pamätníka v Myjave a obsadila 2 miesto v 1. kategórii – próza.
Blahoželáme!
Ľubica Karliková

ZLATÝ SLÁVIK V ŠKOLE
Každoročne sa v mesiaci máji rozozvučí
naša škola spevom. Malí speváci z materskej
školy a z 1. stupňa základnej školy sa stretáva-

jú pri speve ľudových piesní. Pod vedením pani učiteliek hudobnej výchovy sa pripravujú na
súťaž, kde každý spevák predvedie svoje spe-
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vácke umenie. Znejú krásne ľudové piesne z myjavského regiónu, detvianske, východniarske a iné. Nie
je vôbec jednoduché vybrať spomedzi súťažiacich

najlepších spevákov. Odborná porota vyhlási víťazov a najšikovnejší sú odmenení diplomami a vecnými cenami. Tento školský rok sa súťažilo v dvoch
kategóriách. Prvá kategória – deti z materskej školy
a žiaci 1. ročníka, druhá kategória – žiaci 2., 3. a 4.
ročníka. Výsledky súťaže boli nasledovné:
1. kategória:
1. miesto: Katarína Kubišová – materská škola
2. miesto: Nikola Vajkúnyová – 1. ročník
3. miesto: Šimon Marônek – 1. ročník
2. kategória:
1. miesto: Emma Kubišová – 3. ročník
2. miesto : Daniela Figurová – 3. ročník
3. miesto: Matúš Egreši – 2. ročník
Ľubica Karliková

KONCOROČNÝ VÝLET
Po dlhých mesiacoch plných školských povinností
žiaci 5. a 6. ročníka na jeden deň opustili svoje lavice
a vybrali sa za oddychom, históriou a prírodou. Vo
štvrtok 7. 6. sa ráno zišli pred školou, odkiaľ ich
autobus viezol k prvej plánovanej zastávke, k Arborétu Mlyňany. Tu mali jedinečnú príležitosť na vlastné
oči vidieť rôzne druhy vzácnych rastlín a oddýchnuť si
uprostred prekrásnej prírody.
Po prehliadke fascinujúceho arboréta ich čakala
návšteva historického centra Nitry. Cestou k Nitrianskemu hradu sa zastavili na Pribinovom námestí, kde sa priamo pri soche kniežaťa Pribinu bližšie
oboznámili s veľkomoravskou históriou. Nevyne-

chali ani blízku sochu známeho nitrianskeho kováča
Corgoňa. Každý sa chcel dotknúť jeho palca, ktorý
podľa povesti prináša šťastie. Na záver prehliadky
pamiatok pri Nitrianskom hrade sa všetkým naskytol krásny pohľad na mesto pod Zoborom.
Nitrianskymi uličkami potom žiaci prešli do centra, kde si počas krátkeho rozchodu v pešej zóne
mohli kúpiť zmrzlinu či niečo pod zub.
Poslednou krátkou zastávkou v Nitre bol mestský
park so zaujímavým bludiskom. Po jeho návšteve sa
už príjemne unavení turisti vracali k svojmu autobusu, ktorý ich všetkých bezpečne priviezol späť
domov.

VÝLET DO NITRY
Dňa 7. júna 2012 sme išli na výlet do Mlynian a do
Nitry. Pred odchodom sme museli všetci ukázať preukaz poistenca. Ten, kto ho nemal, nemohol ísť s nami
na výlet. Taký sa ale nikto nenašiel, tak sme mohli ísť
všetci. Cesta autobusom bola veľmi dlhá. Najskôr sme
navštívili Arborétum v Mlyňanoch. Neprešli sme ho
celé, ale aj tak sme videli krásne stromy, lúky, kvety
a jazierka. Keď sme sa vrátili znova
na začiatok, mohli sme si niečo
kúpiť v malých stánkoch. Takmer
každý si odtiaľ odniesol niečo na
pamiatku. Potom sme pokračovali
v ceste do Nitry. Tam sme parkovali pri hlavnom štadióne. Vybrali
sme sa na cestu k Nitrianskemu

hradu. Cestou na hrad sme videli krásny kostol. Keď
sme prišli k soche Pribinu, porozprávala nám pani
učiteľka veľa zaujímavých vecí. Prezreli sme si aj sochu
Corgoňa a pokračovali sme v ceste na hrad. Z hradu
bol nádherný výhľad na Nitru a Zobor. Napokon sme
sa poprechádzali po pešej zóne, kde sme mali rozchod a mohli sme si niečo kúpiť. Náš výlet sa pomaly
končil, a tak sme sa museli pobrať
domov. Všetci sme odchádzali
s peknými zážitkami a tešili sme
sa, ako o všetkom porozprávame
našim rodičom.
žiaci 6. ročníka
Marek Tomka, Matúš Puškár
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ŠKOLSKÝ VÝLET V BOJNICIACH
Dňa 29. 5. 2012 deti z materskej školy a žiaci 1., 2. a 8. ročníka Základnej školy v Krajnom
nechali svoje školské tašky doma. Do batôžtekov si
nabalili desiatu a vybrali sa spolu s pani učiteľkami
spoznávať krásy našich i exotických zvierat do Bojníc. V úvode nás čakala sokoliarska skupina Aquila
v prírodnom amfiteátri v Bojniciach. V polhodinovom programe sme videli kŕmenie dravcov a zaujímavé ukážky ich letov. Očaril nás myšiak, výr skalný, kondor morkovitý aj orol skalný. Predstavenie
prebiehalo v dobových kostýmoch z Veľkej Moravy
s historickou hudbou. Prehliadka bola ukončená
krátkou súťažou pre deti s odmenami. Naše ďalšie
kroky smerovali do zoologickej záhrady. Hlavnou
úlohou nebol iba oddych v príjemnom prostredí,
ale hlavne spoznávanie rôznych druhov zvierat. Po
návrate domov deti svoje zážitky nakreslili. Už sa
tešíme na ďalší výlet v budúcom školskom roku.

Mgr. Veronika Vydarená
Kresba: Adriana Miháliková, 1. ročník

ŠKOLSKÝ VÝLET DEVIATAKOV
Žiaci deviateho ročníka navštívili dňa 5. júna
2012 spolu s pani učiteľkami Mgr. Zlatou Tomkovou a Vierou Boorovou Lešnú neďaleko Zlína.
Najskôr si prezreli zámok postavený na konci
19. storočia, ktorý bol reprezentatívnym sídlom
rakúskeho kniežacieho rodu Seilernovcov. Všetkých
zaujali zbierky loveckých trofejí, obrazov, porcelánu,
nádherne dobovo zariadené miestnosti i zbierka
umeleckých predmetov z cesty okolo sveta, ktorú
majitelia zámku podnikli v 30. rokoch 20. storočia.
Zámok bol na svoju dobu veľmi moderne zariadený,
o čom svedčí i to, že mal ústredné teplovodné kúrenie, zavedenú elektrinu, vodovod s teplou
i studenou vodou, priestranné kúpeľne a splachovacie záchody. Právom
je považovaný za jeden z najkrajších
zámkov v Českej republike.
Výnimočná je i zoologická
záhrada v Lešnej, v areáli ktorej
je zámok postavený.
Deviataci pozorovali
zvieratá v prostredí
podobnom prirodzenému prostrediu ich výskytu,
pretože prehliadkový okruh

je rozdelený
do oblastí,
zodpovedajúcich jednotlivým
ivým
kontinentom. Za jeden deň
sa tak ocitli v Afrike, v blízkosti
žiráf, slonov, hrochov, levov
a goríl. O párr krokov ďalej mohli
pozorovať ázijské
jské supy, žeriavy,
ťavy či tigre. V austrálskej oblasti
sa poprechádzali
dzali medzi pštrosmi
a klokanmi. V juhoamerickej
oblasti ich zaujala
ujala najmä tropická hala Yukatan,
tan kde sa cítili
ako v skutočnom pralese. Nad hlavami
im poletovali vtáky, na plece z ničoho nič skočila
opička.
ZOO je veľmi rozsiahla, nachádza sa na ploche
48 hektárov, a tak ani 5 hodín, ktoré mali žiaci
na jej prehliadku, nestačilo, aby objavili všetky jej
čarovné zákutia. Podstatné však je, že výlet sa im
páčil a odniesli si z neho pekné zážitky.

Mgr. Viera Boorová
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ZO ZASADNUTIA REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST
A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽIA
Dňa 26. 3. 2012 sa uskutočnilo zasadnutie Rady
Regionálneho združenia miest a obcí stredného
Považia (ďalej len RZMOSP), ktorého sa zúčastnili
Ing. Bagin František, primátor mesta Nemšová,
Ing. Beňovičová Eva, starostka obce Trenčianske
Stankovce, Ing. Daško Štefan, primátor mesta
Ilava, Ing. Gašparík Jozef, primátor mesta Dubnica
nad Váhom, Bc. Hládeková Mária, starostka obce
Ivanovce, Chovanec Marián, primátor mesta Bánovce nad Bebravou, Ištoková Anna, starostka obce
Čachtice, Ing. Kišš Ján, primátor mesta Stará Turá,
Pavlovič Karol, starosta obce Beckov, Mgr. Rybníček Richard, primátor mesta Trenčín, Ing. Savara
Ľuboš, starosta obce Lednické Rovne, Ing.
Šuster Vladislav, starosta obce Krajné, Ing. Trstenský Jozef, primátor mesta Nové Mesto nad Váhom
a JUDr. Magdolenová Elena, starostka obce Nedašovce a predsedkyňa KK RZMOSP.
Rada RZMOSP schválila návrh PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA RZMOSP NA ROK 2012:
Regionálne združenie miest a obcí Stredného
Považia so sídlom v Trenčíne bude prostredníctvom svojich zástupcov aktívne presadzovať záujmy
členských miest a obcí združenia, spolupracovať
s orgánmi štátnej správy, Združením miest a obcí
Slovenska, Trenčianskym samosprávnym krajom,
mimovládnymi organizáciami, regionálnymi a záujmovými združeniami za účelom naplnenia
nasledovných cieľov:
Obhajovať záujmy členských miest
a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, aktívne
ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, zosúlaďovať postup miest a obcí pri
vykonávaní im zverených
kompetencií a navrhovať
vecne príslušným orgánom
riešenie problémov miestnej
samosprávy v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej
republiky.
Iniciovať rokovanie
ZMOS a vlády SR vzhľadom
na pretrvávajúce dôsledky
hospodárskej krízy s cieľom
nepresúvať na orgány samosprávy miest a obcí ďalšie

kompetencie bez zodpovedajúceho finančného
krytia a garancie minimálnej výšky podielových daní
pre rok 2012.
Požadovať od vlády SR zachovanie financovania
aktivít programu Obnovy dediny.
Podporovať informovanosť o podmienkach
získavania finančných zdrojov zo Štrukturálnych
fondov Európskej únie a presadzovať:
a) presné stanovenie kritérií pre hodnotenie a posudzovanie projektov, aby sa zvýšila transparentnosť hodnotiacich procesov, najmä zamedziť neustálym zmenám formou nových verzii,
dodatkov a usmernení k jednotlivým výzvam na
podávanie žiadosti o NFP,
b) zjednodušenie systému predkladania projektov
a zníženie počtu požadovaných príloh,
c) definitívne doriešiť otázku DPH pre Program
rozvoja vidieka a prijatie legislatívnych opatrení,
ktoré budú v ďalšom programovacom období
garantovať samospráve pri zúčtovaní projektov
zo štrukturálnych fondov Európskej únie vrátenie
DPH,
d) zefektívnenie úhrad platieb v systéme štrukturálnych fondov, zlepšenie systému zálohových
platieb, zachovanie systému predfinancovania
projektov a garantovanie refundácií oprávnených
výdavkov do 30 dní od podania žiadosti o NFP,
e) zabezpečiť rýchlejšie, účinnejšie
a efektívnejšie čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie, nepripustiť realokáciu finančných
prostriedkov v rámci priorít
programového doplnku
operačných programov
Národného strategického
referenčného rámca SR na
úkor samosprávy.
Doriešiť systém financovania sociálnych služieb z verejných zdrojov pri súčasnom
komplexnom prehodnotení
kompetencií v sociálnych
službách medzi mestami,
VÚC a štátom.
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Prehĺbiť spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom pri presadzovaní spoločných cieľov
územnej samosprávy.
Podporovať profesný rast zamestnancov miest
a obcí prostredníctvom vlastného vzdelávacieho
centra.
Presadzovať vykonanie komplexného auditu
výkonu originálnych i prenesených kompetencií
a zabezpečiť ich financovanie zo strany štátu v súlade s Európskou chartou miestnych samospráv.
Dôsledne dbať, aby vodohospodárske podniky
v rámci protipovodňových opatrení pravidelne
zabezpečovali čistenie vodných tokov.
Dôsledne dbať, aby legislatívne bola zabezpečená účasť miest, obcí a VÚC už pri určovaní
prieskumného územia na ťažbu uránu v lokalite
Kálnica – U rudy – Hôrka nad Váhom tak, aby
nemohlo byť vydané právoplatné rozhodnutie bez
súhlasu dotknutých obcí.

V oblasti školstva zabezpečiť financovanie
súkromných a cirkevných škôl priamo zo zdrojov
štátneho rozpočtu. Obnoviť postavenie, význam
a zodpovednosť verejných škôl, školských zariadení
a ich zriaďovateľov pri súčasnom posilnení kompetencií obecných školských úradov a ich zriaďovateľov v oblasti regionálneho školstva.
V novom programovacom období rokov 2014
– 2021 zabezpečiť vytvorenie takých operačných
programov, ktoré budú rešpektovať priority miest,
obcí a VÚC v oblasti cestnej infraštruktúry, školstva
a kultúry a tieto zapracovať do národných strategických dokumentov.
Dôsledne strážiť základné princípy fiškálnej decentralizácie a nedovoliť posilňovanie úlohy štátu vo
fiškálnej oblasti napr. avizovaným presunom príjmov dane z nehnuteľností z rozpočtov miest a obcí
do štátneho rozpočtu.
V Nemšovej,
dňa 26. 3. 2012

OSOBNOSTI ŠKOLÁKOM
V poslednom čase sa častejšie stretávame s javom, že žiakom, rodičom i spoločnosti čoraz menej
záleží na kvalite vedomostí. Úroveň vzdelania u nás
klesá a v medzinárodných testovaniach sa slovenskí absolventi v porovnaní so svojimi rovesníkmi
z iných krajín nachádzajú na posledných miestach.
Nič na tom nemení fakt, že máme veľký počet
vysokoškolsky vzdelaných ľudí a žiakov s maturitou.
Žiaden diplom nie je totiž zárukou toho, čo absolvent ovláda, aké zručnosti a vedomosti si osvojil.
Žiadne vysvedčenie nenahradí to, čo má žiak v hlave. Snáď mi dá každý za pravdu, že vzdelaný človek
má väčšiu šancu presadiť sa v zamestnaní a kvalita
vzdelania je veľkým predpokladom pre úspešnosť
jednotlivca.
Rodičia sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu. Môžu napomáhať zvýšeniu jeho
úrovne kontrolovaním kvality prípravy detí a konzultáciami s pedagógmi. Nemôžem preto súhlasiť
s javom, kedy rodičia prehlásia žiaka na inú školu
z dôvodu lepších známok. Existujú školy, kde iste
budú mať známky lepšie. Otázkou ale zostáva fakt,
či sa za lepšími známkami skrývajú aj porovnateľné
vedomosti. Myslím si, že nie. O mnohom hovoria
každoročné výsledky testovania deviatakov. V našej
škole zo slovenského jazyka sú dlhodobo vysoko

nad celoslovenským priemerom a z matematiky sa
pohybujú okolo priemeru. Porovnanie s okolitými
školami si môžete urobiť na internete na tejto adrese http://dataportal.nucem.sk/vysledky.
Od postoja spoločnosti a rodičov sa odvíjajú aj
názory žiakov. Stredné školy sa predbiehajú v náboroch žiakov, prijímajú aj tých, ktorí pre zvolené
štúdium nemajú predpoklady. Samozrejme, žiaci
si to uvedomujú a s týmto vedomím pristupujú aj
k svojim povinnostiam. Takáto kalkulácia sa ale
neskôr môže prejaviť negatívne v tom, čo dokážu
ponúknuť na trhu práce.
Kvôli tomuto javu sme sa rozhodli v škole zrealizovať projekt Osobnosti školákom:
Názov projektu:
„Učiť sa, učiť sa, učiť sa!“
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Myšlienka projektu: Vysvetliť žiakom, že vzdelanie je
najdôležitejším predpokladom
pre úspech v práci a živote.
Ciele projektu:
1. Využiť pomoc a ochotu úspešných osobností
pri napĺňaní myšlienky projektu.
2. Organizovať besedy s osobnosťami.
3. Minimalizovať nezáujem o vzdelávanie.

škôl aj so slabými výsledkami. Drvivá väčšina
žiakov tak dosahuje priemerné až podpriemerné
výsledky vzhľadom na svoje schopnosti i podmienky vzdelávania poskytované školou. Projektom a stretnutiami s úspešnými ľuďmi chceme
zvýšiť zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie a uvedomenie si potreby vzdelávania pre
svoju budúcu úspešnosť.

Cieľová skupina: Žiaci nižšieho sekundárneho
vzdelávania. Projekt bude realizovaný v budove
školy podľa charakteru besedy a cieľovej skupiny
v triede, knižnici, učebni výpočtovej techniky,
telocvični. V prípade potreby vycestujeme za
podporovateľom.
Východisková situácia: Projekt je zameraný na
podporu vzdelávania a prípravu žiakov na vyučovanie, získavanie a rozvoj zručností, skúseností
a vedomostí. V súčastnosti žiaci nemajú potrebu
pravidelného štúdia s cieľom získania najlepšieho vzdelania podľa svojich možností. Absolventi
vyšších ročníkov sú si vedomí, že nebudú mať
problém s umiestnením na väčšine stredných

Očakávané výstupy:
1. Zlepšenie prístupu žiakov k vzdelávaniu, príprave na vyučovanie a plneniu povinností.
2. Zlepšenie pracovnej atmosféry a disciplíny na
vyučovaní.
3. Zvýšenie kvality osvojených zručností, skúseností a vedomostí žiakov.
4. Zlepšenie prospechu jednotlivcov.
5. Zníženie počtu slabo prospievajúcich žiakov
a opravných skúšok.
6. Zvýšenie spokojnosti rodičov, učiteľov a stredných škôl.
Milan Medveď

POZITÍVNA ENERGIA PRE ŠPORT 2012
Rok 2012 je ďalším, v ktorom sa realizujú letné
olympijské hry. Ako iné svetové podujatia ani olympiádu nie je možné uskutočniť bez pomoci veľkých
podporných projektov a spolupracovníkov. Takým
je aj Západoslovenská energetika, ktorá už dlhodobo podporuje myšlienku olympizmu na Slovensku.
Spoločnosť sa v tomto roku rozhodla cez Nadačný
fond Západoslovenskej energetiky v Nadácii Pontis prepojiť 90. výročie svojho vzniku s podporou
90 škôl v sume 90-tisíc v rámci celoslovenského
projektu Olympijské festivaly
detí a mládeže Slovenska. Pri
príležitosti XXX. Letných olympijských hier v Londýne vyhlásili siedmy ročník grantového
programu Pozitívna energia
pre šport 2012 v spolupráci
so Slovenským olympijským
výborom. O grant sa mohli
uchádzať len školy, ktoré boli
priamo doporučené a oslovené
Krajským štábom Olympijských festivalov detí a mládeže
Slovenska v západoslovenskom
kraji, aby vypracovali projekt
na realizáciu športovej časti

Olympijského festivalu detí a mládeže Slovenska.
Naša škola sa do organizovania tohto športového
festivalu zapája každoročne. Za svoju aktivitu bola
doporučená k podpore svojho projektu a zaradená
medzi 90 vybraných škôl v Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.
Náš projekt sme nazvali Olympijský týždeň
v škole a uskutočnil sa 28. 05. – 01. 06. 2012.
Počas besedy sme chceli zoznámiť deti rôznych
vekových kategórií s myšlienkami olympizmu,
históriou, symbolmi, organizáciou hier, predstaviteľmi.
Ďalšie 4 dni sme zorganizovali
pre žiakov športové stretnutia
v najobľúbenejších športových
súťažiach – futbale, florbale,
atletike a uskutočníme turistickú vychádzku na Bradlo.
Žiakov chceme viesť k aktívnemu využívaniu voľného času,
tímovej spolupráci, zápoleniu
v duchu fair play, k predchádzaniu civilizačným chorobám,
nesprávnemu držaniu tela,
obezite, patologickým javom
spoločnosti.
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Cieľom tohto projektu je:
1. Zlepšiť informovanosť detí a žiakov o olympizme veku primeranou formou.
2. Vysvetliť význam športu a pohybu ako prevencie pred civilizačnými chorobami.
3. Napomôcť pri hľadaní vyhovujúcej pohybovej
aktivity pre každého jednotlivca.
4. Pokračovať v pravidelnom organizovaní olympijského festivalu detí a mládeže.
5. Získať materiálne zabezpečenie do kabinetu
telesnej výchovy.
6. Pre splnenie týchto cieľov sme naplánovali
nasledujúce podujatia:
7. Triednicka hodina venovaná olympiáde, olympizmu, histórii, symbolom, priebehu. Termín
28. 05. 2012
8. Florbalový turnaj žiakov 5. – 9. ročníka na multifunkčnom ihrisku. Termín 29. 05. 2012

9. Turnaj v malom futbale žiakov 1. – 4. ročníka
organizovaný pre žiakov okolitých málotriednych škôl na multifunkčnom ihrisku. Termín
30. 05. 2012
10. Ľahkoatletická olympiáda pre deti MŠ a ZŠ na
futbalovom štadióne. Termín 31. 05. 2012
11. Turistický výlet na Bradlo žiakov 1. – 9. ročníka. Termín 01. 06. 2012
O týchto podujatiach sa dočítate v iných článkoch našich novín.
Ďakujeme za pomoc pri nákupe športového
materiálu v hodnote 1000 . Finančné rostriedky
pochádzajú z Nadačného fondu Západoslovenskej
energetiky, ktoré spravuje Nadácia Pontis.

Milan Medveď

RODINNÝ FUTBAL
Aj v tomto roku podporila Západoslovenská
energetika, a. s. vo svojom regióne futbalové
aktivity pre celú rodinu. Tretí ročník populárneho
projektu chcela priniesť v roku 2012, pri príležitosti
90. výročia založenia ZSE, Rodinný futbal presne
do 90 obcí, nakoniec nie ľahké podmienky splnilo
len 36 obcí. Novinkou tohto ročníka bola aj možnosť zapojiť sa do rodinno-futbalového turnaja, kde
víťazné rodiny v obciach západoslovenského regiónu mohli získať dodávku plynu od ZSE Energia na
90 dní úplne zadarmo. Po dvoch ročníkoch, ktoré
boli zamerané prevažne na budovanie infraštruktúry a podporu mládežníckych tímov, tretí ročník
sa zameria na lokálne potreby v otázkach podpory
mládežníckeho futbalu. Pokiaľ v uplynulých rokoch
bola oblasť využitia grantových dotácií stanovená
prevažne na výstavbu tréningových plôch, rekonštrukciu tribún, kabín, či budovanie detských ihrísk

vo futbalových areáloch, v tomto roku bude na
realizátorovi projektu, akým smerom sa rozhodne
podporiť aktívne trávenie voľného času mládeže
a rodín, samozrejme v spojitosti s futbalom. Podmienkou uchádzania sa o grantovú dotáciu v rozpätí
500 – 2500 eur, bola potrebná súčinnosť s darcom
(ZSE), kde sa bude okrem iného požadovať – spolupráca pri organizácii jedného rodinno-futbalového
podujatia, nahlasovanie rodinných tímov, či výber
lokality a termínu podujatia. Na základe splnených
podmienok a včasnosti ich plnenia, boli určení
realizátori, ktorí budú môcť o grant požiadať. Keďže
sme načas splnili všetky podmienky, stali sme sa
tiež realizátorom projektu Rodinný futbal v našej
obci. Dôležitou podmienkou bolo zorganizovanie
rodinného turnaja, ktorý sa uskutočnil počas Dňa
detí 2012. Keďže i túto časť sme zvládli k spokojnosti pracovníkov ZSE, mohli sme podať projekt,
v ktorom sme popísali následnú činnosť a požiadali
o finančnú podporu. Po rozhodnutí komisie nám
bola schválená maximálna finančná podpora 2500
. Takže projekt pokračuje ďalej a na jeseň budeme
organizovať netradičné futbalové stretnutie rodinných tímov – Futbal spája generácie (3. ročník),
Osvietený futbalový zápas – nočný futbalový zápas
všetkých generácií (2. ročník), dostaviame prekrytie
tribúny pri multifunkčnom ihrisku, zakúpime prenosný stolový futbal a hrací domček pre najmenšie
deti. Aj takouto pomocou sa nám darí plniť myšlienku budovania bezpečného športovo-oddychového
komplexu otvorenej školy pre verejnosť. Úspešnosť
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projektu bola podmienenú ústretovosťou obyvateľov obce a zúčastniť sa rodinného turnaja. Preto
chcem poďakovať všetkým rodinným tímom, ktoré
sa ochotne zapojili do tohto vydareného podujatia
a takto podporili našu školu. Mám tým na mysli
nielen tých 32, ktoré sa mohli aktívne zapojiť do
súťaže, ale aj ostatných, ktorí boli pripravení doplniť

chýbajúcich. Zároveň všetkých obyvateľov pozývam
nielen na uvedené jesenné podujatia, ale na návštevu areálu s cieľom stretnúť sa, pozhovárať, oddýchnuť si, či zašportovať. Poďakovanie patrí aj ZSE za
finančnú dotáciu.
Milan Medveď

TURNAJ V MALOM FUTBALE
Kvôli rôznym okolnostiam sme museli pôvodný
termín turnaja presunúť. Ale vo štvrtok 7. júna malí
futbalisti skoro ráno vstávali s očakávaním slnečného dňa. Konečne je na chvíľu pekné počasie a tak
sa po roku opäť stretnú so svojimi súpermi zo Starej
Myjavy, Rudníka, Brestovca, Košarísk, Jablonky
a Vaďoviec, aby si zmerali športové sily v malom
futbale. Po nástupe, oboznámení sa s pravidlami,
rozlosovaní skupín začali sa o deviatej futbalové
zápolenia o Školský pohár. Počas stretnutí nebola
núdza o pekné akcie, strely, zákroky brankárov,
či góly. Hráčov neustále povzbudzovali hlasným
skandovaním fanúšikovia vlastní, ale aj sympatizanti
z iných škôl. Všetko prebehlo v duchu fair play,
nikto sa nezranil i keď sme sem-tam zaregistrovali nejaký ten pád počas hry. Napoludnie hlavný
rozhodca ukončil finálový zápas medzi futbalistami
z Brestovca a Starej Myjavy v pomere 5 : 0 pre
Brestovec. Vyrovnanejší zápas bol o tretie miesto
medzi Košariskami a Rudníkom, kde rozhodol
až penaltový rozstrel, v ktorom mali lepšie obuté
kopačky hráči z Košarísk. Celkové poradie: Zvíťazili
a víťazný pohár si odniesli žiaci z Brestovca pred
druhou Starou Myjavou a tretími Košariskami. Domáci reprezentanti po nedisciplinovaných výkonoch
nepostúpili zo skupiny. Všetky zúčastnené školy

si odniesli balíčky cukríkov, tri prvé školy poháre,
diplomy a bonboniéry. Pre všetkých bolo k dispozícií občerstvenie počas celého dopoludnia, ktoré
podávali naše šikovné deviatačky. Pre ostatných
žiakov, ktorých bolo viac ako 100, boli pripravené aj sprievodné podujatia – stolný tenis v ŠKD
a florbal v telocvični, aby sa mohli zapojiť aj tí, ktorí
nehrali futbal. Všetko to prebiehalo pod dohľadom
skúsených rozhodcov deviatakov našej školy. Naši
kamaráti z iných škôl odchádzali od nás spokojní
a tak verím, že o rok sa znova stretneme pri podobne vydarenom športovo-zábavnom podujatí.
Milan Medveď

ŠPORTOVÉ POUKAZY
V tomto roku ministerstvo školstva realizovalo
projekt Športové poukazy na podporu mládežníckeho amatérskeho športu na základných a stredných
školách. Podmienkou bolo získať pre športovú čin-

nosť najmenej 25 žiakov, naplánovať aktivity, ktoré
sa museli realizovať v priebehu apríla až júna a čakať na schválenie. Po dlhodobej dobrej spolupráci
so Slovenským stolnotenisovým zväzom sme poslali
prihlášku práve tam a nakoniec sme boli vybraní
medzi 23 škôl na Slovensku, ktoré uvedený projekt
realizovalo a získalo naň finančnú dotáciu. Ďakujem
týmto SSTZ za možnosť zapojenia sa do grantového programu a za finančný príspevok 780 .
Milan Medveď
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FLORBALOVÝ TURNAJ
Dňa 29. 5. 2012 sa uskutočnil florbalový turnaj pre žiakov
5.-9. ročníka na multifunkčnom
ihrisku na umelej tráve. Turnaja
sa zúčastnili 4 družstvá, ktoré
hrali podľa pravidiel florbalu
v počte 6 hráčov plus náhradníci, v družstve žiakov 9. ročníka
hralo i jedno dievča.
Turnaj sa hral za pekného počasia, mal veľmi
dobrú úroveň a bolo vidieť, že niektorí žiaci sú už

ozajstnými majstrami v narábaní
s florbalovou hokejkou. Najväčším prekvapením turnaja boli
žiaci piateho ročníka. Boli síce
posilnení o jedného hráča zo 7.
ročníka, ale najmä vďaka svojej
bojovnosti obsadili v konkurencii
starších žiakov 2. miesto.
Družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých troch
miestach, boli odmenené peknými pohármi a všetci
účastníci dostali na doplnenie energie sladkosti.

ĽAHKOATLETICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 31. 5. 2012 sa uskutočnila ľahkoatletická olympiáda pre žiakov MŚ a ZŠ. Deti
z materskej školy a žiaci zo základnej školy súťažili v ľahkoatletických disciplínach – behoch,
hodoch a skokoch do diaľky.
Žiaci ZŠ boli rozdelení do
4 vekových kategórií a žiaci
2. stupňa boli rozdelení do
kategórie dievčat a kategórie

chlapcov. Celé toto športové
podujatie sprevádzalo pekné
počasie a súťaživá atmosféra.
Žiaci, ktorí sa umiestnili na
prvých troch miestach, boli
odmenení peknými medailami.
Uznanie si však zaslúžia všetci
žiaci, ktorí sa aktívne zúčastnili olympiády, najviac však tí,
ktorí absolvovali všetky štyri
disciplíny.

ZLATO V HRDLE, STRIEBRO VO VLASOCH...
Tak pod týmto názvom sa niesla prehliadka speváckych skupín zo základných organizácií Jednoty
dôchodcov z regiónu Nové Mesto nad Váhom. Aj
členovia speváckej skupiny „Hrachovienka“ sa tejto
prehliadky súborov zúčastnila a svojimi piesňami
roztlieskala zaplnenú sálu kultúrneho domu v Novom Meste nad Váhom.
Spevácka skupina „Hrachovienka“ vznikla založením ZO JDS
v Hrachovišti v roku 2004. Zo začiatku ju tvorili tri členky, ktoré sa
rozhodli svojím spevom spríjemniť
priebeh členských schôdzí. Keďže sa to páčilo a pribudla ďalšia
členka svoj repertoár postupne
rozširovali a začali vystupovať aj
na podujatiach organizovanými
obcou a iných organizácií.

Dnešnú podobu v počte desiatich členov získala príchodom členov zo ZO JDS Krajné. V tomto
zložení sa odvážili prekročiť hranice svojho chotára a zúčastňujú sa na vystúpeniach poriadaných
pri rôznych udalostiach. Schádzajú sa raz v týždni
a svoj repertoár neustále rozširujú.
Táto spevácka skupina nielen reprezentuje ZO
JDS Hrachovište a ZO JDS Krajné, ale na viac ju spája úprimné priateľstvo, vždy sa tešia na
stretnutia, kde pri peknej pesničke a dobrom čajíku zabúdajú na
všedné starosti a bôle.

Ľ. Urbančíková
členka spev. skupiny
„Hrachovienka“
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OLYMPIÁDA O OLYMPIÁDE
Dňa 12. 6. 2012 sa žiačky našej školy Lucia Kostelná, Natália
Marônková a Daniela Gellenová
zúčastnili vedomostnej súťaže
Olympiáda o olympizme.
Príprava bola veľmi náročná,
v troch tematických okruhoch:
antické olympijské hry, novoveké olympijské hry a OH 2012
Londýn.
Súťaž sa konala na KCVČ Trenčín, za účasti
ďalších desiatich trojčlenných družstiev z Trenčianskeho kraja. Súťaž prebiehala v štyroch kolách. I.

kolo bol vedomostný písomný
test, ostatné kolá boli ústne otázky rôznych bodových hodnôt. Do
4. kola sa dostalo šesť najlepších.
Po skončení bolo naše družstvo
bodovo vyrovnané s družstvom
ZŠ Trenčín. O víťazovi rozhodla
doplňujúca dvojbodová otázka.
Naše dievčatá sa umiestnili na
krásnom 2. mieste s počtom bodov 24, za ZŠ Dlhé
Hony Trenčín s počtom bodov 26, na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Ko šeca s počtom bodov 23.
Dievčatám srdečne blahoželáme.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Tiešňové volanie (jednotné číslo – požiar, pohotovosť, polícia, záchranná služba): 112
Polícia Myjava: 158, 034/6215651
Pohotovostná zdravotná služba: 155
Lekárska pohotovosť nemocnica Myjava: 034/6979272
Zdravotné stredisko – MUDr. Jana Gellenová – 032/7786125
Lekáreň Krajné – Mgr. Eva Eľková – 032/7786212
Požiarníci: 150
OHZ Krajné: p. Bc. Pavol Macúch tel. 032/7786128, mob. 0908/503687
Hasičská stanica Myjava, ohlasovňa požiarov: 034/6212222
Vodovody a kanalizácie:
poruchy v pracovný čas: 7:00 hod. – 15:00 hod. tel. 032/7408523
mimo prac. času – p. Jaroslav Mramúch mob. 0907/507578
čistička odpadových vôd p. Jaroslav Mramúch mob. 0907/507578
Plyn:
hlásenie poruchy 0850 111 727
Elektrina:
hlásenie poruchy z celého Slovenska 0800 111 567
Povodie Váhu:
stály dispečing – 033/7724590
Informácie o telefónnych číslach v SR – 1181
p. Vladimír Kováčik 0905/726213
p. Ing. Ľubomír Galiovský 0905/358322
p. Ing. Vladislav Šuster, starosta obce 0908/034643
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I. ROČNÍK KOŠTOVKY PÁLENÉHO –
KRÁĽOVNÁ KOPANÍC

Podujatie organizované DHZ Matejovec malo
dve etapy. Príprava vzoriek, degustácia s vyhodnotením kvality destilátov, uskutočnila sa
a
11. mája 2012 v KD Matejovec. Predsedom
m
degustačnej komisie bol prof. Ing. Július For-sthoffer, PhD, výkonný tajomník Združenia
výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.
Komisia vyhodnotila 695 vzoriek destilátov, 623 zo Slovenska, 66 z Českej
republiky, 3 zo Srbska, po jednej vzorke
z Rakúska, Švajčiarska a Chorvátska. Na
základe výsledkov degustácie bol vytlačený
katalóg s vyhodnotením 7. odrôd ovocných destilátov. Prihlásené vzorky boli aj
z iných prírodných produktov, ktorých kvasením vzniká lieh, ale najlepšiu kvalitu, najlepšie bodové hodnotenie mali stáročiami
overené a uznávané ovocné destiláty. Či komisia dobre vybrala, mohla posúdiť široká verejnosť

dospelých, na koštovke 26. 5. 2012 v popoludňajších hodinách. Tento deň bol pre organizátorov
náročnejší, pretože ochutnávané vzorky nestačilo
zapíjať vodou, ale žalúdok bolo treba aj zasýtiť, najlepšie niečím mastným. K dobrej pohode prispela
aj ľudová hudba Krajnanec, kde ich v prestávkach
zastupoval harmonikár Paľko Bako. Vo večerných
hodinách, keď už väčšina prítomných mala z vytipovaných vzoriek overenú kvalitu, aj dobrú náladu,
mohli organizátori pristúpiť k odovzdávaniu ocenení, majiteľom najlepších vzoriek. V úvode pozdravného listu predsedu degustačnej komisie, ktorý prečítal Ing. Milan Obuch, je motto: A nebude dobre
na svete, kým ruky ktoré plnia náboje, sa nevrátia
k plneniu fliaš. Zaujímavá myšlienka, ale nebezpečie
zla a smrti pri nerozumnom zaobchádzaní, číha aj
z naplnených
fliaš. Podobných úvah na alkohol, či
naplne
je dobrý a či nie, je v ľudovej múdrosti nepreberné
množstvo.
množstv Koštovky sa zúčastnil aj slovenský kozmonaut
Ing. Ivan Bella. S pohárom žinčice
mo
na
n fotografii, nerobí propagáciu miestnej
farme, ale racionálne neutralizuje ochutnané vzorky destilátov. Vo večerných hodinách
vyhlásili organizátori odovzdávanie
d
cien,
ktorého sa ujali predseda hasičského
ci
zboru v Matejovci Ján Kubus a starosta
zbo
obce Ing. Vladislav Šuster. Väčšina z oceob
nených dvadsaťjeden vystavovateľov bola
ne
prítomných,
prevzali diplomy a upomienpr
kové predmety pre víťazov odrôd, venované
kov
obcou.
obco DHZ Matejovec venoval fľašky (prázdne)) s emblémom tohto podujatia. Šampiónom
sa stal Ľuboš Mikič z Radimova, ktorý získal plný
počet bodov vo všetkých
kritériách hodnotenia. Za
búrlivých ovácií prevzal si
ešte plaketu obce Krajné.
Príprava tohto podujatia
bola skutočne náročná,
čo ocenili všetci prítomní,
ktorí sa ako to býva na
podujatiach v Matejovci, aj
dobre zabavili. Fotografie
z podujatia sú na stránke
obce a na stránke www.
matejovec.eu.

Kronikár Ivan Gálik
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OBEC KRAJNÉ UZAVRELA V TÝCHTO DŇOCH S OPRÁVNENOU
OSOBOU ZMLUVU O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA.
Podnikateľský subjekt bude na základe zmluvného vzťahu vykonávať zber, prepravu a zhodnotenie (alebo zneškodňovanie) vybraných zložiek komunálneho odpadu v obci.
V zberných nádobách, v kontajneroch, ktoré umiestnil v Krajnom na dvoch miestach a v Matejovci na
parkovisku oproti objektu potravín bude možné umiestniť
zložky odpadu:
Katalógové
Názov
Kategória
číslo
odpadu
odpadu
20 01 10
šatstvo
O
20 01 11
textílie
O
20 01 99 odpady inak nešpecifikované (obuv)
O
Uvedený komunálny odpad môžete umiestňovať do
zberných nádob – kontajnerov.
Kontajnery sú vlastníctvom podnikateľa, ten vykonáva
na vlastné náklady celý zber, prepravu a zhodnotenie

(alebo zneškodnenie) vybraných zložiek komunálneho
odpadu .
Nádoby sú jasne označené pre aký druh odpadu sú
určené ako i návodom na ich užívanie.
Oprávnená osoba nebude z plnenia tejto zmluvy
uplatňovať žiadny nárok na finančné vyrovnanie z rozpočtu obce. Výkon tejto činnosti je bezodplatný.
Obec prenecháva oprávnenej osobe bezplatné užívanie
pozemkov, na ktorých sú postavené zberné nádoby.
Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob sa ustáli
podľa reálnej situácie, je predpoklad konať tak minimálne
jeden raz za dva týždne.
O tom ako dlho bude možné túto službu využívať rozhodne správanie sa každého z nás.
Vyzývame Vás preto k zodpovednému postoju k tejto
možnosti racionálne využiť nepoužiteľné druhy šatstva,
textilu, obuvi a hračiek.

OBEC KRAJNÉ ĎAKUJE:
• firme MOLITEX a SETOOP za spoluúčasť pri potravinovej pomoci pre občanov Krajného

Ako spestrenie programu vystúpi kaskadér Pavel
Balaš alias Bimbo, 7-násobný majster Českej republiky
v mototriale. Vystúpenie sa uskutoční o 14.00 hod.

• p. Jozefovi Kobánovi za úpravu a údržbu hracej
plochy obecného športového areálu

ZO ŽIVOTA OBCE
Konalo sa:

•
•
•
•
•

Konalo sa:
• dňa 5. apríla 2012 Stolnotenisový turnaj
v Základnej škole s Materskou školou v Krajnom
• dňa 30. apríla 2012 Stavanie májov v Krajnom,
Matejovci, na Žadovici
dňa 5. mája 2012 Memoriál L. Šroma v Brne-Chrliciach
dňa 13. mája 2012 Deň matiek v Základnej škole s Materskou
školou v Krajnom
dňa 26. mája 2012 Koštovka destilátov a zabíjačkových špecialít
v Kultúrnom dome v Matejovci
dňa 2. júna 2012 Deň detí na Obecnom športovom areáli v Krajnom
dňa 2. júna 2012 Okresné kolo hry Plameň na Obecnom športovom
areáli v Krajnom

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM

Luna Očkajáková
Radovan Marek
Radka Papuláková
Peter Slovák
Matúš Gregor
Martina Bukovčanová
Tamara Konkúšová
Martin Ambruš
Michal Madžo

Mahdi Ben Hassen – Soňa Raganová
Ladislav Maslík – Zuzana Kovárová
Ladislav
Remiaš – Ing. Katarína Vydarená
Lad
ad
d
Mgr.
Mg
gr Ján Sadloň – Mgr. Patrícia Bukovčanová
ROZLÚČILI SME SA

Ján Kovár
Emília Tomková
Ján Lukáč
Ján Tomka
Karol Otrubčák
Emília Halašová

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 3/2012 bude 31. augusta
2012, t. zn. že príspevky do Krajnianských novín č. 3/2012 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ
Náklad 600 ks, štvrťročne
Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor
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