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ãíslo 4/2006

ZADARMO

NA VIANOCE A ·ËASTN¯ NOV¯ ROK
Vážení Krajňanci, ale aj náhodní návštevníci našej kopaničiarskej obce. Aj keď to dnes pri písaní týchto
riadkov nevyzerá, ale kalendár neúprosne zvestuje, že sa blíži najkrajšie obdobie kalendárneho roka - čas
vianočný. A aj preto, že „všetkého bolo“ po celý rok dosť, chvíľku postojme, pookrejme, zamyslime sa,
navštívme a pozdravme svojich blízkych, priateľov a známych, spoločne pouvažujme, ako ten náš život
v roku 2007 prežijeme.
A práve preto aby sa Vám všetkým podarilo po čom túžite, dovoľte, aby som Vám v mene obecného
zastupiteľstva, zamestnancov obce ako aj v mene svojom zaželal: „Na vianoce a v novom roku lásku,
šťastie na každom kroku, úspechov a šťastia veľa a v našich srdciach len úprimnosti veľa.“
Vladislav Šuster, starosta obce
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V˘sledky komunálnych volieb
1. Ivan Janeka, Ing., nezávislý kandidát
366 platných
2. Ján Ďuriš, SDKÚ-DS
359 platných
3. Ján Konečný, Ing., SDKÚ-DS
323 platných
4. Danka Marková, Mgr., SDKÚ-DS
320 platných
5. Vladimír Baran, Ing., SDKÚ-DS
312 platných
6. Pavol Macúch, Bc., SDKÚ-DS
292 platných
7. Anna Haššanová, ĽS-HZDS, SMER, SNS
217 platných
8. Milan Gajar, Ing., SDKÚ-DS 192 platných
9. Štefan Horák, ĽS-HZDS, SMER, SNS
178 platných

Miestna volebná komisia zverejňuje výsledky z volieb
do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 2. decembra 2006.
V obci Krajné bol vo voľbách do orgánov samosprávy obcí určený 1 volebný obvod a 2 volebné okrsky. Z celkového počtu 1368 osôb zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb zúčastnilo 611 voličov. Počet
platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do
obecného zastupiteľstva bolo 585 a počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
bolo 593.
Z počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce podľa poradia na hlasovacom
lístku získali kandidáti tento počet platných hlasov:
Vladislav Šuster, Ing.
502 platných hlasov (nezávislý kandidát)
Vladimír Turan
91 platných hlasov (kandidoval za koalíciu ĽSHZDS, SMER, SNS)
Starostom obce pre ďalšie volebné obdobie sa opäť
stal Ing. Vladislav Šuster.

hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov
hlasov

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu
platných hlasov:
1. Štefan Škodáček, SDKÚ-DS 172 platných hlasov
2. Igor Kostelný, ĽS-HZDS, SMER, SNS
166 platných hlasov
3. Drahomíra Michalidesová, ĽS-HZDS, SMER, SNS
163 platných hlasov
4. Jarmila Mramúchová, ĽS-HZDS, SMER, SNS
153 platných hlasov
5. Rudolf Talába, ĽS-HZDS, SMER, SNS
150 platných hlasov
6. Štefan Lackovič, Ing., ĽS-HZDS, SMER, SNS
131 platných hlasov
7. Anna Vydarená, SDKÚ-DS
130 platných hlasov
8. Ján Mocko, ĽS-HZDS, SMER, SNS
74 platných hlasov
Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2006 bola v obci Krajné 44,66 %.
ëakujeme ãlenom okrskov˘ch volebn˘ch komisií,
miestnej volebnej komisie a obãanom za pokojn˘
a plynul˘ priebeh volieb.
Miroslava Macúchová

Zo 17 kandidátov boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva 9 kandidujúci s najväčším počtom
platných hlasov:

Prehliadka v speve ľudovej piesne
Ľudové zvyky a tradície. Čo si predstavíme pod týmto názvom? Je to zachovávanie
rôznych zvykov a zvyklostí našich predkov prenášaných z pokolenia na pokolenie.
Nositeľmi týchto tradícií sa v súčasnosti stávajú rôzne súbory a folklórne združenia.
K týmto tradíciam patria ľudové tance a spev ľudových piesní. Náš myjavský a podjavorinsko-podbradlanský región je nositeľom týchto tradícií. Je tu niekoľko súborov i detských súborov, ktoré sú šíriteľmi tohto ľudového umenia. A že lásku k spevu a tancu treba
podporovať a rozvíjať už od útleho detstva sme sa presvedčili na prehliadke v speve ľudovej piesne detí materských škôl myjavského regiónu, kde sa zúčastnila i naša materská
škola, ktorú reprezentovala Natália Mramúchová s piesňou Mala som milého. Jej hlások
sa niesol koncertnou sálou ZUŠ v Myjave v jedno pochmúrne novembrové dopoludnie. Pekný umelecký zážitok tu mali účastníci z 12 materských škôl okresu Myjava, kde spevácke výkony detí doprevádzal hrou na akordeóne p. učiteľ Klasovitý. Snaha a odvaha detí bola ocenená pohostením, vecnými darčekmi a sladkosťami.
Kolektív Materskej školy pri Základnej škole v Krajnom
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Krajňanci! Krajné pokračuje a bude pokračovať
v „boji“ za svoje práva a rovnocennosť medzi obcami
Slovenska a verím, že o ne bude bojovať spoločne aj
s ostatnými kopaničiarskymi obcami a mestami. Ale
majte na zreteli, že za Krajné v prvom rade musíme
spoločne bojovať len a len MY KRAJŇANCI!
Myšlienok a nápadov ako ďalej je veľa, záleží to len
na nás kam a ako rýchlo budeme napredovať. Zvolili
sme si zastupiteľstvo, v ktorom budú pracovať z 2/3
ľudia pohybujúci sa v tejto sfére. Doplnili sme ich
o troch „nových“, ktorých ale nemôžeme rátať medzi
nováčikov, každý jeden z nich má skúsenosti, ktoré
určite zúročí v prospech Krajného.
Tu mi prichodí poďakovať sa aj vo Vašom mene trom
odstupujúcim poslancom, za vykonanú prácu v prospech našej obce, a to p. Rudolfovi Talábovi, Ing.
Jozefovi Lančaričovi a Mgr. Halašovi Mariánovi. Páni
ďakujeme, nielen Vám, ale aj Vašim rodinným príslušníkom za čas, ktorí ste venovali pre rozvoj našej obce.
Sme presvedčení, že to budete práve Vy, ktorí pôjdete
príkladom a budete sa ako obyvatelia obce aj naďalej
aktívne zúčastňovať zastupiteľstiev a tak sa podieľať na
spravovaní vecí verejných.

POëAKOVANIE
Vážení obyvatelia obce Krajné, dovoľte, aby som sa
Vám prihovoril a poďakoval!
V prvom rade za štyri roky spoločného úsilia za
krajšie a lepšie Krajné. Som toho názoru, že sme spoločne v danom reálnom čase vykonali pre Krajné, čo
bolo v našich silách a v silách tých, ktorí chceli, aby
Krajné bez nálepky kráčalo vpred. Nie je dnes účelom
vymenovávať, čo sa Krajnému podarilo, veď sme boli
spoločne pri tom a žili pre vec.
V druhom rade Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.
Výsledky vo voľbách ukázali, že ste pozorne sledovali
aktivity obecného zastupiteľstva, starostu obce ako aj
zamestnancov obecného úradu. A nebyť Vás vážení
obyvatelia, ale aj sponzorských firiem naklonených
našej obci, dýchalo by sa nám omnoho horšie. Za to,
čo sme v obci zrealizovali, patrí vďaka aj pracovníkom
v obecných službách a obecných lesoch na čele s ich
vedúcimi ako aj všetkým aktivačným pracovníkom.
Toto dobré vysvedčenie patrí základnej škole s materskou škôlkou, podnikateľom, ako aj organizáciam vyvíjajúcim činnosť v obci, ale aj napokon jednoducho nám
všetkým, ktorí sa cítime byť Krajňancami.

V mene nás v‰etk˘ch, ktorí sme a budeme pre
Krajné pracovaÈ sºubujem len tvrdú a poctivú prácu.
S úctou a vďakou Vladislav Šuster, starosta obce

Čaro Vianoc
Majestátne stromy zhodili zo seba letný zelený šat
a odkryli starobylý evanjelický kostol pokrytý vianočnou
snehobielou perinkou. Tento mohutný kostol bol postavený z tvrdého materiálu - kameňa v typickom slohu
tolerančných kostolov a 10. októbra 1784 bol posvätený. Od tohto času tu pôsobili nasledovní farári: Matej
Mialovič, Pavel Štefánik st., Pavel Štefánik ml., Ján
Boor, Ľudovít Boor, Michal Bodický, Mladen Kolény,
Ján Eľko, Ivan Eľko a v súčasnosti Ivan Novomestský.
V tomto čase ako každým rokom prichádzajú
Vianoce. Je to čas, keď sa rodina stretne okolo slávnostne prestretého stola, keď sa za sviatočným stolom
zídu všetci, čo patria k sebe, lebo všade dobre, doma
najlepšie. Práve teraz je ten čas, keď si intenzívnejšie
uvedomujeme obsah slov rodina, pokoj, láska, šťastie,
domov,...
Aj cirkevný zbor spolu s pánom farárom Mgr. Ivanom
Novomestským sa pripravuje na dôstojné Vianočné služby Božie. Pod vedením Patrície Bukovčanovej
a ďalších cirkevníčiek vystúpia deti z nedeľnej besiedky,
ďalej mládežnícka skupina, ktorú vedie Mgr. Ján Sadloň
a nakoniec zborový spevokol, ktorý nacvičuje kantorka
MUDr. Martinka Figurová. Tento spevokol má 23 členov
z toho je 16 žien a 7 mužov.
Členovia tohto spevokolu sa zúčastnili aj na jesennej
žatve spevokolov Myjavského seniorátu konaného
v Sobotišskom chráme Božom.

Tu by som chcel spomenúť milú báseň Jána Turana,
kde okrem iného sa v básni Čas Vianoc hovorí:
Jedliãka teplom Ïiari uprostred bielej zimy.
Zem kladie na stôl dary rukami matkin˘mi.
Slneãn˘ kry‰tál medu na tváre ºudí zletí.
Dnes v‰etky cesty vedú, kde matkin úsmev svieti.
Áno, matkin žiarivý úsmev, to je symbol domova, za
ktorým sa v tomto čase náhlime. Rodina - zväzok, bez
ktorého by sa aj najdokonalejšia spoločnosť asi rozpadla, zväzok bez ktorého by nebolo zdravých a šťastných detí ani spokojnosti a šťastia dospelých. Len ona
nám dáva odpoveď na otázku, prečo žijeme a máme
dostatok vôle ráno vstať a večer pokojne zaspať.
Rodina nám dáva, čo potrebujeme a my potrebujeme aj pre niekoho žiť, pracovať a z niekoho sa denne
tešiť. A to sa môže diať len vtedy, ak sú v rodine vzťahy
založené na porozumení a láske všetkých jej členov.
Darujme si v čase Vianoc hlavne pokoj, pocit spolupatričnosti, radosť, smiech, srdečný rozhovor - v nich
sa zračí láska. Samozrejme i návšteva kostola, blahoželania a darčeky pod stromčekom neodmysliteľne
k Vianociam patria. Teda poprajme si navzájom príjemné Vianoce, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti
v Novom roku 2007.
Ing. Ján Klimek

Redakcia Krajnianskych novín
želá svojim čitateľom a spolupracovníkom šťastné, radostné
a spokojné vianočné sviatky a v novom roku 2007 praje veľa zdravia,
šťastia a osobných i pracovných úspechov.
3

december2006opr.XP

14.12.2006 7:55

Stránka 4

Pútavá beseda
pamiatku prvého stretnutia napísala nasledovné milé
slová:

V ZO JDS Krajné sme sa už niekoľko týždňov zaoberali myšlienkou uskutočniť besedu s významnou spisovateľkou nášho regiónu p. Annou Černochovou. Kontakt nám pomohla nadviazať Betka Obuchová Lukáčová, rodáčka z Krajného, ktorá sa osobne pozná
s p. Černochovou a bývajú v Novom Meste nad Váhom.
Dohodli sme sa dátum 13.11.2006, ktorý sa nám podarilo aj za pomoci obecného úradu uskutočniť.
Úvodom stretnutia Karel Nedbálek prečítal z knihy
p. Černochovej ZÁHADNÝ POSOL poviedku KRÚTŇAVA, v ktorej opisuje skutočný príbeh jednej našej
obyvateľky zo Žadovice. Potom sa rozhovorila spisovateľka, ktorá pútavo rozprávala o svojom detstve, žiackych a študentskych rokoch, ale hlavne o svojej tvorbe.
V nej vzdáva úctu ľudu a pamiatkam Považia. Rozprávky, povesti, legendy a príbehy pútavo spracovala
vo svojich publikáciach, ako sú Uličky našej mladosti,
Tajomný kočiš, Záhadný posol. To sú spomenuté len
niektoré z jej bohatej tvorby. Knihy A. Černochovej našli
svojich čitateľov nielen doma na Slovensku, ale aj
u zahraničných Slovákov v Rakúsku, Česku, Nemecku,
Kanade a v ďalších krajinách. Spisovateľka je aktívna aj
v publikačnej činnosti. Iste si viacerí čitatelia so záujmom prečítali spomienky na mlynárskeho majstra
Michala Adameho pôsobiaceho v Krajnom, publikované v Kopaničiarexprese v januári 2006.
Zaujímavé a pútavé rozprávanie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Spisovateľka nám do kroniky na

„Ďakujem Vám za milé prijatie. Dnešné popoludnie
ma obohatilo o nové pocity, veľmi dobre som sa u Vás
cítila. Prajem Vám všetkým veľa zdravia, lásky od najbližších, počas nadchádzajúcich predvianočných dní,
nech sa Vám čítajú mnohé riadky v mojich knižôčkach
tak, ako by som ich písala iba pre Vás. Dovidenia pri
ďalších akciách v rámci Jednoty dôchodcov. S úctou
a láskou A. Černochová.“
Na záver stretnutia sme vyslovili spoloãné presvedãenie, Ïe na‰e prvé stretnutie nebolo posledné.
Štefan Horák, foto Ivan Gálik

Zo života obce:
Konalo sa:
• 18. slávnostn˘ obrad pri príleÏitosti
Pamiatky na zosnul˘ch, ktor˘ sa uskutoãnil dÀa 29. októbra 2006 v Dome
smútku v Krajnom
• dÀa 2. decembra 2006 voºby do orgánov samosprávy obcí v zasadaãke
Obecného úradu v Krajnom a v PoÏiarnej zbrojnici v Matejovci

Pripravujeme:
• ‰kolsk˘ ples
• dÀa 17. februára 2007 pochovávanie basy u p. Ha‰‰anovej - HANY Re‰taurácia v sále Roºníckeho
podielníckeho druÏstva Krajné

Pochvalné uznanie pre Krajnianske noviny
Klub podjavorinsk˘ch rodákov v Bratislave ocenil redakãnú
prácu Krajnianskych novín udelením pochvalného uznania za
zvy‰ujúcu sa úroveÀ informovanosti obãanov a grafickú
a fotodokumentaãnú pestrosÈ na‰ich novín. Pochvalné uznanie nás zaväzuje k tomu, Ïe sa budeme snaÏiÈ aj v budúcich
roãníkoch zlep‰ovaÈ obsahovú i grafickú stránku na‰ich
novín.
Redakcia Krajnianskych novín
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V súťaži „ZlatýErb.sk 2006“ úspech Krajného!
Súťaž „ZlatyErb.sk“ každoročne vyhlasuje spoločne
Únia miest Slovenska a Občianske združenie Slovensko pod záštitou predsedu NR SR, predsedu vlády SR
a Európskeho komisára za SR a ďalších vysokých predstaviteľov výkonnej i zákonodárnej moci.
Hlavným cieľom súťaže „ZlatyErb.sk“ je podporiť
informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv, účinne využívať
informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu
kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov,
miest, mestských častí a obcí.
Do súťaže „ZlatyErb.sk 2006“ sa zaregistrovalo 50
slovenský územných samospráv (3 VÚC, 30 miest
a mestských častí a 17 obcí) a 1 česká obec so svojími
internetovými stránkami a elektronickými službami.
Tohtoročnú súťaž slávnostne vyhlásil dňa 24. marca
2006 Európsky komisár Ján Figeľ počas zasadnutia
XVI. snemu Únie miest Slovenska.
Jedenásť porotcov podľa 60 kritérií hodnotilo jednotlivé samosprávy na ocenenia v súťaži „ZlatyErb.sk
2006“.
Ceny „ZlatyErb.sk“ sú udeľované v troch hlavných
kategóriách: „Najlepšia stránka samosprávneho kraja“,
„Najlepšia stránka miest a mestských častí“ a „Najlepšia stránka obcí“. V každej kategórií je udelená
Hlavná cena a 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnia na druhom až piatom mieste.
V tomto ročníku súťaže boli na ocenenie nominované
v prvej kategórii len 3 samosprávne kraje.
Špeciálne ceny sú udelované v kategóriách: „Najlepšia elektronická služba samospráv - Cena spoločnosti Microsoft“, „Najlepšia bezbariérová stránka
územných samospráv“ a „Najlepšia stránka samospráv
v oblasti cestovného ruchu - Cena spoločnosti HewlettPackard“.
Internetovej stránke, ktorá získa najvyššie ocenenie
u všetkých porotcov, vo všetkých kategóriách s výnimkou minuloročného laureáta, bude udelená „Dexia

Grand Prix“ súťaže „ZlatyErb.sk 2006“ a zároveň nominácia na medzinárodnú súťaž o „Cenu EuroCrest“ za
Slovenskú republiku.
V tomto ročníku bola aj mimoriadna „Cena za najlepšiu stránku zahraničnej samosprávy v slovenskom
jazyku“.
Výsledky súťaže boli slávnostne vyhlásené a ceny
odovzdané počas Galavečera medzinárodnej konferencie ITAPA 2006, dňa 14. novembra 2006 o 19:30 hod.
v Harmony Hall Radison Sas Carlton v Bratislave za

účasti pána Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády
a mnohých významných osobností slovenského i európskeho politického a spoločenského života a špičkových odborníkov v oblasti informačných technológií.
Záštitu prevzali tiež pán Ján Počiatek, minister financií SR a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Milan Hort.
Vzhľadom na mimoriadnu kvalitu prihlásených stránok a vyrovnanosť súťažiacich sa organizátori rozhodli
v tomto ročníku udeliť i niekoľko čestných uznaní.
V kategórií web obce získala hlavnú cenu obec
Krivosúd-Bodovka (okr. Trenčín). Hneď za ňou obdržali
ceny bez určenia poradia ďalšie 4 obce, medzi nimi aj
obec Krajné za web www.krajne.sk.
Týmto ďakujeme Ladislavovi Gálikovi za vytvorenie
tejto stránky, jej stále vylepšovanie a aktualizáciu.

Mikuláš v materskej škole
Ďalšou tradíciou, ktorá sa začala viac rozvíjať je tradícia chodenia Mikulášov a oživovanie predvianočných

a vianočných zvyklostí. V našej materskej škole má
Mikuláš dlhoročnú tradíciu. I v tomto roku sa dňa 8.
decembra 2006 zišli v budove materskej školy na posedení s Mikulášom deti, rodičia, starí rodičia, súrodenci.
Spoločne sme privítali Mikuláša a potom vystúpili
s programom deti z malej a veľkej triedy materskej
školy. Niektorí s obavami iní suverénne. Odmenou za
predvedené výkony bol potlesk prítomných, balíčky so
sladkosťami a ovocím i veľké vrece hračiek.
Môžeme povedať, že sme spolu s rodičmi strávili príjemné decembrové popoludnie, kde sme sa na chvíľu
zastavili a vzájomne zároveň potešili v tomto uponáhľanom predvianočnom čase
Kolektív Materskej školy
pri Základnej škole v Krajnom
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Vydarená v˘stava
B. Pavelková, Vydarená, K. Nedbálek, A. Janeková,
manž. Janekoví Vl. a Št., ako aj celá rada ďalších naších
seniorov a senioriek, ktorí poskytli veľa exponátov
a materiálu na vystavenie.

V mesiaci októbri 2006 bola v zasadačke Obecného
úradu Krajné otvorená Výstava plodov krajnianskych
záhrad a ručných prác senioriek. Jej prvý ročník zorganizovala aktívna ZO Jednoty dôchodcov Slovenska.
Cieľom výstavy bolo prezentovať práce krajnianskych
senioriek. Vystavovali sa prekrásne ručné výšivky obrusy, obrúsky, perinky, časti nášho kroja, vyšívané
košele, vzorky paličkovaných čipiek. Tiež bol vystavený
široký sortiment plodov našich záhrad a sadov, v ktorých seniori a seniorky sa s veľkou starostlivosťou
a trpezlivosťou venujú pestovaniu kvetov, zeleniny
a ovocia. Návštevníci, ktorých sme zaevidovali viac ako
dvesto, mali čo obdivovať. Výstavu navštívili aj deti
z miestnej materskej školy, ktorým organizátori venovali
obrovskú tekvicu od p. Cibulku a všetko vystavované
ovocie, ako aj žiaci zo Základnej školy v Krajnom, ktorí
sa presvedčili, že pracovité ruky ich starých mám
dokážu vytvoriť krásne a hodnotné veci. Na výstavke
bolo vystavených viac ako 250 exponátov.
Za úspech výstavy treba poďakovať všetkým, ktorí
sa na jej realizácii podieľali. Hlavnou aranžérkou bola
p. Kollárová, ktorá poskytla aj rôzne dekoračné materiály. Najviac exponátov a potrebného materiálu
poskytla p. A. Dlhá, ďalej K. Kubaláková, O. Lukáčová,

Záujem o výstavu nás zaväzuje k tomu, aby sme za
účasti a aktivity aj ďalších občanov v takýchto a podobných aktivitách pokračovali. Zárukou úspechu je záujem a aktivita krajnianskych seniorov a senioriek.
Štefan Horák, foto RNDr. Ladislav Gergel

·PORT
Výbor TJ v novej sezóne čakala ťažká
chvíľa. Bolo treba riešiť vážnu situáciu
v mužstve dospelých s nedostatkom
hráčov, keďže sme si z finančných dôvodov nemohli už dovoliť držať na hosťovaní ani hráčov z Prašníka. Z Moravian
sa podarilo na prestup získať nášho
odchovanca Jána Javru a trénerovi sa
citlivo podarilo zabudovať do mužstva dospelých aj
minuloročných dorastencov. Mužstvo však od začiatku
súťaže prenasledovala smola v podobe zranení a ochorení hráčov, takže nastúpilo v najlepšom zložení len
v niektorých stretnutiach.
Okrem futbalových problémov, stála pred výborom aj
náročná úloha pričiniť sa čo najviac o výstavbu tribúny
a prístrešku k budove šatní, ako aj o údržbu samotných
šatní. Podarilo sa zorganizovať brigády na výkopy jám
pre podporné stĺpy tribúny a základu pre prístrešok
a zaplnenie základu prístrešku ako aj utesnenie pretekajúcej strechy šatní. Je však škoda, že na prácach sa
zúčastňujú väčšinou len členovia výboru TJ.

Žreb (alebo osud) rozhodol, že na Turú Lúku sme
narazili hneď v prvom kole, dokonca na jej ihrisku.
Kľúčový úvodný zápas mal veľmi dobrú úroveň aj výbornú divácku kulisu. Po krásnom góle Matušíka sme
v úvode viedli 1:0, nevyhli sme sa však chybám
v obrane a po hattricku Petra Halabrína sme podľahli
1:3. Po tomto dueli bolo jasné, že Turá Lúka bude hrať
v novej sezóne prím a snaha držať s ňou krok prinesie
so sebou aj psychický tlak, pretože jediné zaváhanie
môže byť osudné. Nasledujúce jasné 3 víťazstvá bez
inkasovaného gólu so skóre 15:0, doplnené príjemným
stretnutím s družobnou obcou v Chrliciach, prinieslo do
tímu lepšiu náladu. Zlom však nastal v ďalších súbojoch. Nečakaná strata bodov s Hrašným nepovzbudila
pred ťažkým zápasom v Kostolnom. Dve prehry so
zhodným výsledkom 0:1 a šokujúca remíza v derby
v Hrachovišti viac-menej definitívne pochovali postupové nádeje, pretože Turá Lúka nezaváhala ani raz.
Posledné dva domáce zápasy sa napriek tomu hrali
v znamení opätovného zlepšenia herného prejavu aj
výsledkov a hráči ukázali, že vedia svojich fanúšikov
potešiť peknými akciami, gólmi aj víťazstvami.
Pred jarnou časťou aj počas nej však treba riešiť viacero problémov. Prvým je úzky káder, ktorý treba doplniť, pretože v niektorých zápasoch muselo mužstvo hrať
dokonca bez náhradníkov; druhým je veľmi zlá účasť
hráčov na tréningoch, ktoré potrebujú hráči akejkoľvek
úrovne, inak ich výkony nielenže nestúpajú, naopak,
výrazne klesajú. Každý hráč musí prevziať podiel zod-

Hodnotenie jednotlivých futbalových mužstiev:
DOSPELÍ:
Do tejto sezóny sme nastúpili s novým trénerom,
skúseným Petrom Vavákom z Myjavy. Taktiež s veľkými
očakávaniami zaujímavého súboja o postup s novovzniknutým klubom TURANI Turá Lúka, ale aj s ďalšími,
ktorí sa posilnili (Kostolné, Vaďovce).
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povednosti na seba a pristupovať k svojim povinnostiam s maximálnou snahou, hoci je to v dnešnej dobe
často problematické. Len lepším prístupom k tréningom a bojovnosťou v zápasoch možno dosiahnuť
vyššiu kvalitu a úspešné výsledky.
Napriek tomu však treba vidieť aj pozitíva, ktorými
túto jeseň boli najmä kvalitný tréningový proces pod
vedením Petra Vaváka. Zúčastňovali sa ho aj dorastenci, čo sa s postupom času u nich začína prejavovať.
Ďalej zapracovanie mladých domácich odchovancom,
ktorí prišli do mužstva z dorastu v lete.
Dúfam, že na jar nás hráči svojimi výkonmi potešia,
zlepšia výsledky, výkony a s nimi aj postavenie v tabuľke.
Hráči: Milan Moravec, Ján Figura, Maroš Matušík,
Štefan Škodáček, Ján Janček, Peter Moravec, Miloš
Ďuriš, Libor Javro, Andrej Lacho, Boris Stratil (kapitán),
Ján Javro, Tomáš Lackovič, Pavol Šuster, Róbert
Mramúch; hrajúci tréner Peter Vavák
Stelci gólov: A. Lacho 9, B. Stratil 4, M. Matušík 4, P.
Vavák 4, J. Javro 4, J. Janček 3, M. Ďuriš 2, T. Lackovič
Výsledky:
Turá Lúka
Krajné
Chvojnica
Vaďovce
Krajné
Kostolné
Krajné
Hrachovište
Krajné
Krajné

-

Tabuľka:
1. Turá Lúka
2. Kostolné
3. Vaďovce
4. Krajné
5. Priepasné
6. Jablonka
7. Polianka
8. Hrašné
9. Hrachovište
10. Chvojnica
11. Bukovec

Krajné
Polianka
Krajné
Krajné
Hrašné
Krajné
Jablonka
Krajné
Bukovec
Priepasné
10 10
10 8
10 6
10 5
10 5
10 5
10 4
10 3
10 2
10 1
10 0

0
0
0
2
1
1
0
2
4
1
1

Počas zimnej prípravy a celej jarnej časti musia naši
žiaci však naďalej usilovne trénovať. Musia odstrániť
nedostatky v práci s loptou (spracovanie, presnosť prihrávok a streľby), útočnú fázu a využívanie gólových
šancí. Pokrok naznačili už posledné 3 súboje jesene
a dúfam, že tento trend bude pokračovať. Ďalším nedostatkom bolo poľavenie v zápase v prípade, keď sme
boli v 1- či 2-gólovom vedení. Hráči si musia uvedomiť,
že takýto náskok môže byť zradný a poľavenie môže
viesť k zbytočnej strate víťazstva i so slabším súperom.
Futbalový zápas treba odohrať s maximálnym nasadením až do posledného hvizdu rozhodcu.

3:1
8:0
0:4
0:3
2:2
1:0
0:1
3:3
7:0
3:0
0
2
4
3
4
4
6
5
4
8
9

45:6
21:6
19:16
31:10
16:12
19:17
14:29
18:14
9:16
8:36
6:42

Na druhej strane musím však chlapcov pochváliť za
veľmi príkladný prístup k tréningom, z čoho by si mohli
brať príklad i v iných tímoch. Tí, ktorí poctivo a pravidelne trénovali, sa skutočne aj herne značne zlepšili.
Taktiež som spokojný s nasadením a bojovnosťou, čo
viedlo k viacerým dobrým kolektívnym výkonom. Dúfam, že s takýmto prístupom budú naše mladé futbalové nádeje pokračovať aj v ďalšom období!
Hráči: Lukáš Dobrovodský, Jakub Sedlák, Dominik
Medveď, Lukáš Kamačaj, Pavel Drška, Ivan Slezák,
Matej Kúdela, Matúš Sadloň, Martin Dlhý (kapitán), Ján
Macháč, Filip Tížik, Miloš Kovár, Marcel Kostelný, Peter
Virgl, Viktor Solník, Martin Melicher, Vladimír Janeka,
Filip Turan, Ľubomír Arbet, Rastislav Trgala, Ján Karlík,
Dalibor Vydarený, Juraj Predný, Peter Parči; tréner
Andrej Škodáček
Strelci gólov: M. Dlhý 10, J. Macháč 4, L. Kamačaj 4,
D. Medveď 2, I. Slezák, R. Trgala, M. Sadloň, M. Kúdela

30
24
18
17
16
16
12
11
10
4
1

Výsledky:
Krajné
Očkov
Krajné
Hrádok
Krajné
Vaďovce
Hôrka n. V.
Krajné
Bzince p. J.
Krajné

ŽIACI:
Po odchode najstarších žiakov do dorastu sa káder
výrazne zmenil. Preto boli veľmi dôležité prípravné
zápasy počas leta (4 zápasy s bilanciou 1 víťazstvo,
1 remíza a 2 prehry), ktoré pomohli skonsolidovať tím
a urobiť potrebné zmeny v zostave, ale aj v celkovom
systéme hry. Štýl 4-4-2 sa osvedčil najmä z pohľadu
obrannej hry, ktorá od začiatku pomerne dobre fungovala. Prvý zápas sme remizovali doma s Kálnicou 2:2,
celkovo sme však inkasovali v 10 zápasoch iba 10 gólov (priemer 1 gól na zápas). Pozorná obrana s 2 brejkovými útočníkmi priniesla potom dve víťazstvá zhodne
3:1. Nasledujúca remíza 1:1 v Hrádku sa zrodila po najhoršom výkone jesene, keď sme opäť nedokázali udržať
vedenie. Naopak, ani najlepšie výkony s Vrbovcami
a v Hôrke, vyznačujúce sa príkladnou bojovnosťou, no
trochu ustráchanou hrou v útoku a nepresnosťou v zakončení, nepriniesli úspech, ale tesné prehry. Tie sme
však odčinili vybojovaným víťazstvom vo Vaďovciach,
kde iní súperi nestrelili domácim ani gól a tromi peknými úspechmi v záverečných kolách so skóre 12:2.
Konečne sa zlepšila aj útočná hra, ktorú sme sa snažili
v tréningoch skvalitniť.

-

Tabuľka:
1. Vrbovce
2. Hôrka
3. Krajné
4. Očkov
5. Kálnica
6. Potvorice
7. Vaďovce
8. Hrádok
9. Považany
10. Nová Ves
11. Bzince p. J.
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Kálnica
Krajné
Potvorice
Krajné
Vrbovce
Krajné
Krajné
Nová Ves
Krajné
Považany
10 10 0 0
10 8 1
10 6 2
10 6 0
10 5 1
10 5 1
10 4 1
10 2 3
10 1 1
10 1 1
10 1 1

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

1
2
4
4
4
5
5
8
8
8

55:4
30
54:15
25
24:10
20
29:26
18
36:12
16
20:24
16
21:25
13
15:35
9
14:44
4
11:45
4
11:50
4
Andrej Škodáček

Pokr. na ďalšej strane
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DORAST:
V jesennej časti tohto ročníka sme z 13 zápasov
4 vyhrali, 3 remízovali, 6 prehrali, získali 15 bodov, so
skóre 37:26 skončili z 13 mužstiev na 8. mieste.
Na porovnanie jeseň v sezónach 02/03 6 bodov,
03/04 21 bodov, 04/05 14 bodov, 05/06 20 bodov.
Pred sezónou v doraste z vekových dôvodov skončil
ročník 87 - Miloš Ďuriš, Róbert Mramúch, Tomáš
Straka, Štefan Škodáček. Do Liptovského Mikuláša
odišiel Jakub Paraj - ročník 90, hosťovanie ukončil
Andrej Sadloň zo Starej Turej.
Do dorastu zo žiakov prišli - Ľuboslav Bukovčan,
Ondrej Čechovič, Branislav Drobný, Milan Kubíček ročník 91, Martin Karlík (90). Zaregistrovali sme aj
Ľuboslava Eliza (91), Martina Švancara (89). Na hosťovaní sme mali zo Starej Myjavy aj Pavla Klimka (89).
Na jeseň sme káder 18 hráčov, ktorí
aj po odídení spomenutých hráčov
odohrali niekoľko solídnych zápasov.
Medzi klady treba spomenúť návrat
Pekníka Erika po zdravotných problémoch, po zranení spred roka
v Bošáci. Veľmi príjemným prekvapením bol prevod brankára Petra
Kravárika na útočníka, mrzí však jeho zranenie na konci
sezóny po nešetrnom faule od protihráča. Aj v tejto
sezóne máme dosť zranených hráčov po nešetrných zákrokoch od súperov. Táto súťaž je tvrdá a hráči
svoje futbalové nedostatky nahrádzajú nešetrnými
zákrokmi. Ani rozhodcovia v tomto smere nie vždy
chránia hráčov.
Príjemne prekvapili všetci novoregistrovaní hráči,
Čechovič s Elizom v obrane, Kubíček v zálohe,
Bukovčan hral iba 2 zápasy. Drobný dal tiež pár pek-

ných gólov, no patrí k najšetrnejším hráčom, čo sa týka
krokov na ihrisku.
Je potešiteľné, že v „A“-čku už hrali Igor Vŕbik 2x,
Pavol Klimek a Dominik Kubíček 1x , a nestratili sa tu.
Rezervy: väčšia účasť kľúčových hráčov na tréningoch - Igor Vŕbik, Ľuboslav Gráf, Michal Drška, Ivan
Šimko, Erik Peknik či ďalších. Tréningy v podaní trénera
Petra Vaváka sú vedené vysoko odborne a zaujímavo
a aj uvedení hráči ich potrebujú, aby výkonnostne
expandovali, predpoklady na to majú. Priradili by sa tak
k Ďurišovi, Škodáčkovi, Javrovi, Mramúchovi a verme,
že aj k Strakovi v „A“-čku.
Tento dorast zostane pohromade aj na budúci ročník. Odídu iba Vŕbik a Šagát. U žiakov dorastajú
schopní futbalisti pre dorast, ktorí nahradia odchádzajúcich. Je to výzva pre túto partiu. Ako budú trénovať,
tak budú hrať!
Poďakovanie patrí aj partii starajúcej sa o dorast:
M. Ďuriš, Ing. V. Kubíčková, Š. Škodáček, M. Kostelný,
A. Kostelná, ako aj ďalším, ktorí napomohli menej či
viac.
Štefan Mramúch, vedúci mužstva
Do jarnej sezóny prajeme hráčom všetkých mužstiev,
aby sa im vyhýbali zranenia, aby poctivým tréningom
dokázali vylepšiť svoju hru a postúpili v konečnom
účtovaní na vyššie miesta v tabuľke.
Výbor TJ chce touto cestou poďakovať všetkým
priaznivcom, ktorí akoukoľvek formou priložili ruku
k spoločnej náročnej práci, aby futbal v Krajnom bol
stále zdrojom zábavy a prinášal potešenie všetkým
fanúšikom.
Ďakujeme.
Milan Kostelný, za výbor tajomník TJ

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA
Diana Suchovská
Filip Málek
Matej Hutira
Martin Baran

ROZLÚâILI SME SA
Pavol Kovár
Katarína Konečníková
Judita Dlhá
Štefan Obuch
Božena Vydarená

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Roman Vičan - Jana Gajarová
Ing. Rudolf Gajar - Mgr. Mária Mičiaková
Martin Šagát - Katarína Rovderová

Pracovný čas v Miestnej knižnici v Krajnom
Obec Krajné oznamuje čitateľom, že od 1. januára 2007 bude Miestna
knižnica v Krajnom otvorená:
v pondelok od 13:00 hod. do 16:30 hod.
vo štvrtok od 13:00 hod. do 16:30 hod.
Členský poplatok ostáva nezmenený - žiaci, študenti a dôchodcovia
10,-Sk a ostatní občania 20,-Sk.

Dovolenka u p. MUDr. Gellenovej

OZNAMY

Plánovaná dovolenka december: 22.12.2006 - 31.12.2006
Plánovaná dovolenka január: 1.1.2007 - 2.1.2007, 8.1.2007 - 14.1.2007
Zastupovanie bude vypísané na dverách ambulancie.

Vý z v a

Prosíme láskavo občanov, ktorí sú evidovaní v Krajnom u MUDr.
Gellenovej, aby do konca mesiaca januára nahlásili zmenu
poisťovne. Treba podpísať i nové zmluvy.
Ďakujeme!
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