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SVIATOK VIANOC
Čaro Vianoc zakráda sa
potichučky zvečera,
v čistých izbách ľud kresťanský
pri stromčeku večeria.

Po večeri pod stromčekom
všetci malí, velikí,
otvárajú nedočkavo
prekvapenia, balíky.

Zákusky a cukrovinky,
pomaranče, jabĺčka,
na nič nesmie pozabudnúť
starostlivá mamička.

Ale hlavný darček Vianoc
žiari ľudom na tvári,
lebo v ten deň Pán Boh všetkých
čistou láskou obdarí

Oblátky a cesnak s medom,
opekance makové,
vyprážaný kapor, šalát,
nachystá kto ako vie.

VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA!
Opäť nám nežne zaklopú na dvere vianočné
sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Vianoce
sú plné tajomstiev a otázok zvedavýh detí. Sú
časom s vôňou medovníčkov, drobných koláčikov, sušených jabĺčok, nádhernej vône ihličia.
V každom okne bude svietiť vianočný stromček
so zelenými ihličkami. Na jagajúci sa stromček,
štedrovečernú večeru a okamihy čarovných pocitov, ktoré sa nedajú ničím nahradiť, sa tešíme
všetci. Najviac naše deti, pre ktoré má vianočný
čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas
rozprávok, blízkosti rodičov, dobrôt a darčekov.
Darujme im všetko čo môžeme – hlavne však
lásku a pocit domova. Vianoce sú časom radostným, keď sa zvíta celá rodina, ale aj smutným,
keď si spomíname na tých, ktorí už nie sú medzi
nami. Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach
nech sa nám rozhostí krásny pocit. Nech štedrý
večer zanechá v srdciach stopu pohody a radosti.

Ďakujem v mene svojom i v mene pracovníkov obecného úradu poslancom obecného
zastupiteľstva a obyvateľom obce Krajné za
vykonanú prácu v prospech obce počas celého
roka a takisto aj vám všetkým, ktorí ste sa
podieľali na zveľadovaní našej obce.
Nech sú vaše príbytky v týchto dňoch sviatočných naplnené láskou i radosťou, vôňou
ihličia i vôňou domova, nech teplo rodinného
krbu žiari i hreje, nech násobí krásu tejto chvíle... Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, veľa
osobných a pracovných úspechov a úspešné
vykročenie do nového roka 2020 Vám všetkým
želá
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce,
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM
KONANÉHO DŇA 11. 11. 2019
Uznesenie č. 47/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Vyriešenie otázky spolufinancovania Obce Krajné
na prebiehajúcom projekte JPÚ v Obci Krajné
5. Diskusia
6. Záver
Uznesenie č. 48/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné:
a) schvaľuje podanie žalobného návrhu a následné vedenie konania na súde v právnej
veci žalobcu Obec Krajné proti žalovanému
Poľnohospodárske družstvo Krajné, so sídlom
Krajné 14, 916 16 Krajné, IČO:36 722 804
o zaplatenie sumy 47483,40 Eur s prísl.

(slovom štyridsaťsedemtisícštyristoosemdesiattri
a 40/100 eur) titulom nároku na vydanie
bezdôvodného obohatenia vzniknutého na
základe Zmluvy o spolupráci na rok 2016 zo dňa
09. 12. 2016, Zmluvy o spolupráci na rok 2017
zo dňa 25. 09. 2017 a Zmluvy o spolupráci na
rok 2018 zo dňa 24. 08. 2018.
b) schvaľuje úhradu súdneho poplatku vo výške
2849 Eur na základe budúcej výzvy súdu za
podanie žalobného návrhu vo vyššie uvedenej
právnej veci.
c) schvaľuje uzavretie mandátnej zmluvy na
právne zastupovanie vrátane prípadných dodatkov k nej vo vyššie uvedenej právnej veci
s Mgr. Júliusom Meszárošom – advokátom so
sídlom Námestie sv. Anny 7259/20B, 911 01
Trenčín, IČO: 31 118 968 za dohodnutú tarifnú
odmenu vypočítanú postupom podľa § 10 ods.
1, § 16 ods. 3, § 18 ods. 3 Vyhl. č. 655/2004
Z. z. o odmenách advokátov za poskytovanie
právnych služieb v platnom znení a poveruje
starostu obce Krajné jej podpisom.
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ

1. ROK SPOLU S VAMI VO FUNKCII STAROSTU OBCE
Prešiel rok, odkedy som nastúpil do funkcie
starostu obce Krajné. Prichádzajú Vianoce a nový
rok, pre mnohých z nás i nové plány, predsavzatia
a určovanie nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom
i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa
späť a zhodotenia toho, čo sme práve tento rok
zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je
sám o sebe pestrý a každého z nás určite stretli i zlé
dni naplnené trápením a smútkom, ale i tie pekné,
veselé a šťastné dni. A na tom dobrom treba ďalej
stavať, posúvať sa vpred a zdolávať prekážky, ktoré
nám život kladie do cesty.
Dovoľte mi, aby som sa vám prihovoril v tomto
adventnom období a skúsme sa spolu pozrieť
na ten rok, čo odchádza, ale i na plány do toho
budúceho.

Rok 2019 bol pre mnohých z vás úspešný,
zažili sme v ňom veľa krásnych chvíl, stretával som
sa s vami na rôznych kultúrnych či spoločenských
akciách, mal som tú česť ako starosta s mnohými
z vás podeliť sa o chvíle najkrajšie, keď sme vítali
novonarodené detičky do života, ale aj rozlúčiť sa
pri poslednej ceste na odpočinok s tými, ktorí nás
v tomto roku opustili.
V tomto období každý z nás bilancuje ubehnutý
rok a obec Krajné nie je výnimkou. I v tomto roku
sme v našej obci riešili veľa problémov, častokrát
sme naše plány museli meniť a prispôsobovať sa.
Nielen ja ako starosta, ale aj celý obecný úrad sa
snažil vykonávať službu vám občanom naozaj poctivo, mnohé veci sa nám podarili, v niektorých sme
boli menej úspešní, ale verím, že aj v nasledujúcom
roku sa zase posunieme o kúsok dopredu. Nechcem
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len konštatovať alebo sa chváliť, ale každý z vás,
vážení občania, vidí, čo a ako obec robí, ste najlepšími kontrolórmi nielen mňa, ale aj celej obce.
Rok 2019 nezačínal pre nás jednoducho, museli
sme vychádzať zo schváleného rozpočtu obce
a v časti kapitálové výdavky nebolo tých peňazí
naozaj nazvyš. Podarilo sa nám s podporou ministerstva vnútra SR zabezpečiť pre Dobrovoľných
hasičov v Matejovci nové hasičské vozidlo IVECO
DAILY, zakúpili sme pre technické služby obce
nový traktor Zetor Proxima a postupne chceme
obmieňať aj ďalšiu techniku. V rámci projektu
informatizácie nám bol úradom podpredsedu vlády
SR schválený projekt Voľné WIFI, kde máme
podpísanú zmluvu s dodávateľom a v súčastnosti je
proces verejného obstarávania na kontrole riadiaceho orgánu. Vybudovali sme z vlastných zdrojov cca
440 m miestnej komunikácie s asfaltovým povrchom. V súčasnosti sme podali žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie z environmentálneho
fondu, týkajúcu sa rozvoja odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,
taktiež sme podali žiadosť o dotáciu z prostriedkov
Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu a rožšírenie
budovy hasičskej zbrojnice v Krajnom, o ktorej ešte
nebolo rozhodnuté.
Ale, bohužiaľ, v mnohých projektoch sme neboli
úspešní. To nás však neodradí a určite sa budeme
v budúcnosti naďalej uchádzať o získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štukturálnych
fondov EÚ.
V budúcom roku by sme chceli začať s rekonštukciou chodníkov v centrálnej časti obce Krajné
(1. etapa), nakoľko je najvyšší časť o chodníkoch
nielen rozprávať, ale už ich aj začať opravovať.
Zapojili sme sa aj do projektu rozvoja vidieka
a ak budeme úspešní a získame z tohto projektu
finančné zdroje (pevne verím, že áno), využijeme
ich v budúcom roku na rekonštrukciu autobusovej
stanice v centrálnej časti obce.
Prvýkrát za posledných niekoľko rokov obec
Krajné kúpila nehnuteľnosť, a to priamo v obci
Krajné, budovu aj s pozemkom oproti ZŠ s MŠ

v Krajnom so zámerom budovu zbúrať a vybudovať
tam parkovisko pre školu. Uvedeným krokom sa
nielen vybudujú parkovacie miesta, ale sa aj sprehľadní križovatka pri škole a určite vyrieši každodenná zložitá dopravno-bezpečnostná situácia,
keď ráno aj poobede vznikajú rôzne nebezpečné
kolízne situácie. Je mojou povinnosťou túto vec
riešiť a určite aj tí, ktorí ma kritizovali za nákup
budovy do vlastníctva obce, v budúcnosti sami sebe
kriticky priznajú, že to bol krok dobrým smerom.
V tejto súvislosti chcem poďakovať vedeniu ZŠ
s MŠ, najmä riaditeľovi Milanovi Medveďovi, ktorý,
keď som s týmto návrhom prišiel a opýtal sa ho na
jeho názor, ani na minútu nezaváhal a okamžite ma
v zámere podporil.
V tomto roku sme aj na zasadnutí obecného
zastupiteľstva volili nového kontrolóra obce,
po tajnom hlasovaní poslancov sa ním stal
p. PaedDr. Rastislav Púdelka, ktorý už túto funkciu
vykonáva aj na Mestskom úrade v Brezovej pod
Bradlom. Môžem konštatovať, že Rasťo sa úspešne
začlenil do nášho kolektívu a nie je len naším kontrolórom, ale aj človekom, s ktorým sa v mnohých
veciach radíme a ktorý nám aj s riešením nových
vecí pomáha.
Ako starosta som prijal veľmi ťažké a pre obec
najmä do budúcna dôležité rozhodnutie, nad ktorým
som dlho rozmýšľal, verte mi, že to nebolo jednoduché. Zvažoval som všetky možnosti a až budúcnosť
ukáže, či moje rozhodnutie bolo naozaj správne.
Od 1. januára 2020 sme ako obec na seba
prevzali všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona
o stavebnom konaní. Nebude to ľahké, bude to
ťažké a náročné, ale verím, že všetkým obyvateľom
obce Krajné, ako aj stavebníkom v jej katastri sa
uľahčí, keď akékoľvek úkony súvisiace so stavebným
konaním vybavia priamo v Krajnom. Túto agendu
na obecnom úrade v Krajnom bude zabezpečovať
v plnom rozsahu zodpovedná osoba Ing. Dušan
Mozolák, ktorý k nám nastupuje do TPP.
Čo stojí pred nami? Nedoriešená otázka využitia
bývalej materskej škôlky. Budovu aj s pozemkom sme dali súdnoznalecky ohodnotiť, máme
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relevantný znalecký posudok týkajúci sa ceny
nehnuteľnosti, od ktorého sa vieme odraziť pri
hľadaní strategického investora do tohto areálu,
lebo, a to si musíme priznať, obec nemá prostriedky
na to, aby dokázala tento objekt zveladiť a ďalšie už
niekoľkoročné chátranie objektu nikam nevedie.
Taktiež obec hľadá developera, ktorému by
sme poskytli pozemky v miestnej časti Matejovec
– lokalita Červená hora, podarilo sa nám vybaviť
technicko-realizačné súhlasné stanovisko BVS a. s.
Bratislava s možnosťou prepojenia verejnej vodovodnej siete z obce Jablonka od Borovských
v prípade realizácie IBV v tejto časti obce. Týmto
krokom by sa zabezpečila nielen sebestačnosť
nových stavebných parciel na dodávke vody, ale aj
v prípade nedostatku vody v rezervoári Vlčia dolina
zdroj náhradného zásobovania.
Po predbežných rokovaniach s presbyterstvom
ECAV v Krajnom, ako aj s evanjelickým farárom
p. Mgr. Ivanom Novomestským sme sa ako obec
dohodli, že v budúcnosti spoločne zrealizujeme výstavbu hygienických a toaletných zariadení v lokalite
zvonica – kostol – cintorín, ktoré budú slúžiť pre
všetkých ich návštevníkov. Verím, že spoločnými
silami to možno už budúci rok dokážeme.
Aj tento rok sme zostavovali rozpočet obce,
ktorým sa budeme riadiť v budúcnosti. Nakoľko
ministerstvo financii predpokladá v roku 2020
v štátnom rozpočte výpadok príjmov z podielových
daní pre mestá a obce, dostali sme odporúčanie,
aby obce kompenzáciu tohto výpadku hľadali
v rámci svojich rozpočtových zdrojov a daňových
nástrojov (odporúčanie zvýšenia miestnych daní,
poplatkov). Ja som sa však rozhodol ísť inou cestou, nezvyšovať pokiaľ to bude udržateľné v tomto
volebnom období dane z nehnuteľnosti, ale zamerať
sa na ich lepší a efektívnejší výber (kontrola daňovej
povinnosti vlastníka a v prípade neplatičov aj vymáhanie prostredníctvom exekúcie). Čo však ovplyvniť
nedokážem, sú stále sa zvyšujúce náklady súvisiace
s odvozom a likvidáciou tuhého komunálneho
odpadu, ako poplatky štátu (recyklačný fond), tak
aj uskladnenie (Lobbe Dolina), prepravné náklady

(Brantner), a preto budeme musieť pravdepodobne
poplatok za smeti v obci Krajné mierne navýšiť
(o 2 € rok/osoba).
Prednedávnom sme mali v obci aj krádež, keď
nám bol z areálu technických služieb v nočných
hodinách odcudzený štiepkovač dreva spolu s podvozkom. Po mravčej práci, ktorú som ako starosta
vykonal v úzkej súčinnosti s odborom kriminálnej
polície OR PZ sa nám do troch dní podaril štiepkovač vypátrať. Chcel by som poďakovať všetkým
občanom, ktorí poskytli akékoľvek informácie,
ktoré pomohli pri objasnení tohto skutku. Pre nás
z toho vyplýva poučenie – musíme mechanickými
prostriedkami lepšie zabezpečiť majetok obce (nová
brána silnej konštrukcie) a rozšíriť možnosť použitia
prostriedkov nástrahovej techniky ako aj kamerových systémov.
V tomto roku sme v obci mali bohužiaľ aj požiar,
a to požiar rodinného domu v lokalite Osikovce.
DHZ Krajné, DHZ Matejovec ako aj profesionálni
hasiči čo najskôr požiar eliminovali, avšak aj napriek tomu došlo k rozsiahlym škodám na majetku.
Obec v rámci svojich možností v súlade s príslušným VZN poskytla poškodenej rodine najmä
materiálnu pomoc.
Obec aj v roku 2019 naďalej rozvíjala spoluprácu s družobnou obcou Brno-Chrlice, realizovala
množstvo kultúrno-spoločenských podujatí v našom
obecno-športovom areáli spoluprácou s TJ Rovnosť
Krajné, Deň detí, pokračovanie už niekoľko rokov
úspešného Hravého leta a letného kina v Krajnom.
Budúci rok chceme s usporiadateľmi s Realy
Kopanice v Krajnom prvýkrát vyskúšať Realy bike
Kopanice na bicykloch, ale aj mnohé ďalšie nápady,
ako zábava so živou muzikou pod holým nebom
a pod.
Obec stále hľadá kronikára/kronikárku, ktorá by
viedla obecnú kroniku. Ak by ste chceli alebo mali
záujem sa tejto ušľachtilej činnosti venovať, prídite
sa za mnou kedykoľvek porozprávať.
Ešte mi nedá nespomenúť veľmi dôležitú skutočnosť tohto roka v našej obci. Je to otázka, o ktorej
sa už dlho diskutuje. Je to projekt čiastočných
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pozemkových úprav, ktoré realizuje objednávateľ
Družstvo Krajné so sídlom Prašník 100 na základe
rozhodnutia obvodného pozemkového úradu
v Novom Meste nad Váhom, ktorého zámerom
pôvodne malo byť vysporiadanie pozemkov areálu
bývalého družstva. V minulom volebnom období
obec Krajné prispela objednávateľovi na tento
projekt v troch splátkach sumou takmer
50 000 € s tým, že realizáciou tohto projektu
budú vo vybraných častiach obce vysporiadané
pozemky, ktoré môžu byť potencionálne využité
na bytovú výstavbu (najmä lokalita Stránky). Po
predbežnom vyhodnotení nielen zmluv, na základe
ktorých boli v minulosti peniaze zaslané na účet
objednávateľa, ale hlavne veľkosti podielov v tejto
lokalite bolo zistené, že obec ako vlastník bude vo
vybraných častiach iba minoritným vlastníkom.
Väčšinovým vlastníkom má byť okrem iných aj
objednávateľ. Poslanci OZ na svojom mimoriadnom
zasadnutí zo dňa 11. novembra 2019 hlasovaním
(7 poslancov za, 2 sa zdržali) rozhodli, aby obec
Krajné od objednávateľa (nakoľko viaceré rokovania
v tomto roku týkajúce sa možnej zámeny pozemkov
medzi objednávateľom a obcou dopadli neúspešne)
vymáhala súdnou cestou finančné prostriedky
v plnej výške, nakoľko má za to, že v tomto prípade
došlo k neoprávnenému obohateniu sa objednávateľa na úkor obce. Celý projekt poslanci OZ
vyhodnotili ako nevýhodný pre obec. Nie som rád,
že k takémuto kroku došlo. Až do samého konca

som veril, že dôjde k vzájomnej dohode medzi
objednávateľom a obcou, ale aj na základe výsledkov hlasovania poslancov, kedy nikto nebol proti,
je naozaj zrejmé, že ide o jedinú možnosť vyriešenia
tohto problému.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým záujmovým a dobrovoľným združeniam v obci, najmä
DHZ Krajné ako aj DHZ Matejovec za pomoc pri
realizácii spoločenských a kultúrnych podujatí,
Jednote dôchodcov Slovenska za angažovaný
prístup pri spomienkových podujatiach konaných
v obci, občianskemu združeniu Náš Matejovec pri
organizovaní tanečných a zábavných podujatí,
zariadeniu pre seniorov Adonis Krajné za pomoc
pri umiestňovaní a poskytnutí opatrovateľskej služby
našim občanom v tomto zariadení, poľovnému združeniu Drieňovica za realizáciu úspešnej kultúrno-spoločenskej akcie pod názvom Strelecké preteky.
Obzvlášť moje poďakovanie patrí všetkým pracovníkom obecného úradu ako aj zamestnancom
technických služieb. Zvlášť by som chcel poďakovať
prednostke obecného úradu p. Janke Hudecovej
za pomoc ako aj cenné rady, ktoré mi vždy rada
poskytla. Poďakovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva v Krajnom a spoluobčanom našej
obce za dobre vykonanú prácu a pomoc pri zveľadovaní a skrášľovaní našej obce pre lepší a krajší
život v nej.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

Z ČINNOSTI ZPOZ-U V KRAJNOM
Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom zabezpečuje počas roka veľmi milé slávnosti, ako je
uvítanie detí do života, uzavretie manželstva, zlaté
a strieborné svadby, ale i smutné udalosti, ako je
spomienka na Deň pamiatky na zosnulých a občianske pohreby. Počas roka 2019 sme privítali do
života 4 chlapcov a 3 dievčatá – našich najmenších
spoluobčanov, pripomenuli sme si zlatú svadbu,
odovzdali „cenu obce Krajné“ nášmu spoluobčanovi
pri príležitosti jeho životného jubilea za celoživotnú
vzdelávaciu, výchovnú činnosť, kultúrny prínos –
oživenie kultúrnych tradícií v obci, ako aj aktivitu
pri založení súboru Krajnanec a činnosť primáša
hudobnej zložky súboru Krajnanec. Každoročne sa
stretávame v Dome smútku v Krajnom s predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a.v. a s členmi spevokolu
pôsobiacich na území našej obce, aby sme si
spoločne pripomenuli Deň pamiatky na zosnulých
spoluobčanov, ktorí nás opustili počas uplynulého

roka. V mesiaci november sme sa rozlúčili s jedným
našim spoluobčanom občianskou rozlúčkou na
našom cintoríne.
V roku 2019 bolo v obci Krajné narodených 10
detí, uzavretých 6 manželstiev cirkevnou formou,
niektorí občania uzavreli manželstvo i mimo trvalého bydliska v obci. Rozlúčili sme sa s 18 našimi
spoluobčanmi cirkevnou rozlúčkou a s jedným
spoluobčanom rozlúčkou občianskou.
V mesiaci október pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším obec Krajné zasielala stravné
poukážky v hodnote 8 € našim 70 a viacročným
spoluobčanom.
Z kultúrnych akcií sa uskutočnil dospelácky maškarný ples, odovzdávanie hasičského auta IVECO
Daily, Hravé leto v Krajnom, tanečná zábava, pocta
Štefánikovi, výstava sošiek z dreva p. Ladislava
Gergela, 101. výročie ukončenia 1. svetovej vojny,
Mikuláš a Vianočné trhy.
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Všetky udalosti zapisuje a kreslí do pamätnej
knihy obce Krajné p. Bronislava Halašová, za čo
jej patrí veľké poďakovanie. Chceme sa poďakovať
i našim najmenším účinkujúcim, ktorí vystupujú na
občianskych obradoch a slávnostiach, a to deťom
zo Základnej školy s materskou školou v Krajnom

pod vedením p. učiteliek Markovej a Michaličkovej
a v neposlednom rade všetkým členom ZPOZ-u
a tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali
pri uskutočňovaní kulturných akcií.
Bc. Miroslava Matejovičová

UKONČENIE HASIČSKÉHO ROKA

Ako sme v minulom čísle Krajnianskych novín
uviedli, naši mladí hasiči súťažili v mesiaci august vo
Vrbovciach v Okresnom kole hry Plameň. V mesiaci november zase spolu súťažili v telocvični ZŠ
v Krajnom v Jesennom kole hry Plameň. Celkovo
sa súťaže zúčastnilo 28 súťažiacich, ktorí súťažili
v 10-tich disciplínach. V dobrej súťažnej atmosfére
si všetci výborne zasúťažili a chlapci a dievčatá
z Vrboviec sa tešili z celkového víťazstva. Je len
na škodu, že sa do hry Plameň nezapájajú chlapci
a dievčatá aj z ďalších DHZ v okrese.
V roku 2019 sme vykonali preventívne protipožiarne prehliadky v obytných domoch, ktoré sa
vykonávajú každých päť rokov. Oboznámili sme
občanov s protipožiarnymi opatreniami, ktoré treba

dodržiavať celoročne, ale hlavne počas vykurovacej
sezóny a vyhláseného zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov.
Blíži sa koniec roka a s tým sú spojené akcie
Mikuláša a Vianočných trhov, na ktorých majú hasiči asistenčnú účasť. Čaká nás zazimovanie techniky,
inventúra a príprava výročnej členskej schôdze.
V roku 125. výročia založenia nášho zboru sme
sa aktívne zapájali do akcií, ktoré boli uskutočňované v obci, ale i v rámci okresu a kraja. Zasahovali
a asistovali sme pri piatich požiaroch, uskutočnili
sme sedem výjazdov s požiarnou technikou.
Naši členovia si zvyšovali odbornosť na školení
používania protipovodňových vozíkov a používania
vysielačiek pri zásahoch.
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Poďakovanie
Ďakujeme všetkým hasičom, sponzorom a občanom, ktorí nám venovali 2 % z daní. Tieto peniaze
používame na zvyšovanie akcieschopnosti DHZ ,
na doplnenie vecných prostriedkov, opravu techniky, ale aj na podporu činnosti mladých ha
hasičov
– Plameňákov.
ň
ňákov.
ňák

Ďakujeme za podporu našej činnosti celému kolektívu obecného úradu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Prajeme všetkým občanom Krajného a čitateľom
Krajnianskych novín príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku.
Hasiči Krajné
Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zase skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria svoje srdcia dokorán.
Nech v dome Vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa
zdravia, šťastia a úspešný nastávajúci nový rok praje
Dobrovoľný hasičský zbor Krajné

POCTA ŠTEFÁNIKOVI V KRAJNOM
Dňa 29. septembra 2019 sa
v Evanjelickom kostole v Krajnom
uskutočnilo hudobno-poetické
pásmo venované Roku Milana
Rastislava Štefánika pod názvom
„Pocta Štefánikovi“. Pri príležitosti
stého výročia tragickej smrti generála
Milana Rastislava Štefánika pripravila Štátna opera v Banskej Bystrici
hudobno-dramatickú kompozíciu
o jeho živote, ktorá nás zaujala
spolu s Evanjelickou cirkvou a. v.
v Krajnom, a preto sa i Obec Krajné
rozhodla svojim občanom toto predstavenie sprostredkovať. Prvé podujatie sa uskutočnilo na Košariskách
v deň výročia Štefánikovej smrti, potom nasledovali
ďalšie po slovenských mestách a dedinách.
Program bol veľmi bohatý a zaujímavý.
Pripravený dramatickou formou, kde mohli diváci z Krajného, ale i okolitých obcí vidieť život
Štefánika taký, aký naozaj bol. Zlomové a dôležité
udalosti v jeho živote až po tragickú smrť, keď sa
vracal späť do svojej milovanej vlasti. Tohto nášho
slovenského astronóma, politika, generála francúzskej armády, prvého ministra vojny ČSR, organizátora česko-slovenských légií a hlavného zakladateľa

Československej republiky, lebo týmto všetkým Milan Rastislav Štefánik
bol, stvárňoval talentovaný Roman
Hargaš. Hrané životné úseky Milana
Rastislava Štefánika boli doplňované
za klavírneho sprievodu pani Martiny
Svitkovej hudobnými vstupmi sólistov Štátnej opery z Banskej Bystrice
p. Šimona Svitoka, Veroniky
Mihálkovej a Mariany Hochelovej,
ktorí krásne zaspievali piesne našich
slovenských, ale i českých autorov.
Obec Krajné ďakuje všetkým
členom Štátnej opery v Banskej
Bystrici za nádherný kultúrny zážitok
a Evanjelickej cirkvi a. v. v Krajnom
za spoluprácu a poskytnutie Evanjelického kostola a. v. v Krajnom, kde sa mohlo toto krásne
podujatie uskutočniť, ako aj za poskytnutie priestorov Evanjelickej fary.
Veríme, že si všetci zúčastnení obyvatelia
Krajného a okolitých obcí odniesli z tohto krásneho
podujatia čo najkrajší zážitok. Dôkazom veľkého
záujmu o toto podujatie bol náš plný Evanjelický
kostol v Krajnom.
Bc. Miroslava Matejovičová
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SPOMIENKA K 11. NOVEMBRU 2019
Dňa 11. 11. 2019 o 11. hodine a 11. minúte
sme si pripomenuli 105. výročie začiatku 1.
svetovej vojny a 101. výročie jej ukončenia pred
pamätníkom padlých občanov Krajného pred
Obecným úradom v Krajnom. Spolu s členmi
Jednoty dôchodcov pôsobiacich v obci Krajné sme
sa stretli, aby sme venovali pietnu spomienku všetkým obetiam ozbrojených konfliktov bez rozdielu, či
patrili k víťazným, alebo porazeným armádam a boli
rôznych národnotí a rás.
O 11-tej hodine a 11-tej minúte zaznela posledná salva, čím sa skončila prvá svetová vojna. Preto

sa i v tento deň každý rok o takomto čase rozozvučia kostolné zvony.
Tento deň je vyhlásený za Medzinárodný deň
vojnových veteránov. Symbolom tohto dňa je červený
kvet poľného maku, ktorým sa zdobia hroby a pamätníky padlých v zahraničí, ako aj u nás na Slovensku.
Pri tejto spomienke sme položili veniec urobený
z červených makov a zapálili sviečky na pamiatku
našim 76-tim padlým občanom, ktorých mená sú
napísané zlatým písmom na pamätnej tabuli pred
Obecným úradom v Krajnom.
Česť ich pamiatke!

MLYN NA KORYTÁRKE – V PODKORYTÁRKE
Na mape I. vojenského mapovania
https://www.staremapy.sk, ktoré bolo ukončené r. 1784, je

na Korytárke mlyn v osade Korytárka (Koridarka).
Na mape z II. vojenského mapovania (1839) už nie
je Koridarka, ale Mainaci, podľa priezviska Manák
to mali byť Manáci. V tomto mapovaní je aj inak
zapísaný Jeruzalem, umiestnili ho za Chalupami
v mieste, kde je Nebojsa. Na mieste Jeruzama je
len Mesto. Na mape z roku 1869 sú už Manáci.
Na mape z I. ČSR, aktualizovanej roku 1949, je
uvedený názov Podkorytárka. Nepodarilo sa mi
na žiadnej mape nájsť označenie všetkých osád
od Matejovca. Na niektorých chýbala Nebojsa,
boli Siváci, alebo bola Nebojsa a chýbali Siváci.
Podkorytárkou prechádzala hranica krajnianskeho
a myjavského chotára. Podobne to bolo aj so
Sivákmi, Horný a Dolný Siváci. Vznikol problém
nájsť mlynárov. Podľa posledného majiteľa to
bol Durcov mlyn. Problém mi pomohli postupne
riešiť: Pavol Kravárik, Pavol Sivák, Peter Slaný,
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Štefan Talába a Rudolf Talába. Na mape upravenej
z portálu ZBGIS je zvýraznený mlyn, prerušovanou čiarou zobrazený náhon vody a plnou čiarou
cesty. V pravom hornom rohu je zakreslené koryto
potoka po regulácii. Na spodnom okraji v strede
zobrazená výraznejšie, začína hranica chotárov
Krajného a Jablonky, pretým Dolných kopaníc
Myjavy, postupne sa odkláňa doprava. Pri sčítaní
obyvateľstva roku 1869 v krajnianskej časti z piatich
domov v štyroch dominovalo priezvisko Sivák,
v jednom dome č. 436 bola vdova Anna Manáková,
rodená Talábová. V myjavskej časti sú štyri domy,
Borovský, Maňák, Tížik a Manák, č. d. 1291 je aj
mlyn. Mlynárom je Ján Manák (1827), manželka
Zuzana, rodená Talábová (1835), dcéra Zuzana
(1858), sú zapísaní v krajnianskej matrike. Synovia
Štefan (1860) a Ján (1869) sú už v myjavskej matrike. V tomto dome sú ešte zapísaní hofer (podnájomník) Pavel Kováč (1837) a manželka Anna, rod.
Tižík. Z toho môžeme usudzovať, že Ján Manák
bol mlynárom na Podkorytárke asi po roku 1858.
Mlyn v priebehu 60-tich rokov mohlo mať už veľa
mlynárov pred ním. V roku 1873 zomrel syn Ján,
úmrtie v matrike Krajného je zapísané v dome č.
436, kde bývala Anna Manáková. Potom v tomto
dome žil Štefan Manák (1860), syn mlynára. Z toho
vyplýva, že Ján Manák býval na mlyne ešte medzi
rokmi 1869 až 1872. Hľadanie ďalšieho mlynára
a majiteľa by bolo veľmi náročné, okolo roku 1890
sa tu objavuje mlynár Pavel Pagáč (1866), rodák
z Vrboviec. Jeho otec Pavel bol mlynárom na
Marečkovom mlyne vo Vrbovciach, matka Anna,
rodená Martiš. Z myjavskej matriky sobášov sa
dozvedáme, že 12.4.1891 si zobral za manželku
Kristínu Ušiakovú (Ušák, 1867), dcéru Štefana
a Alžbety, rodenej Blaho. V septembri 1891 sa
im narodil prvorodený syn Pavel, ktorý vo veku 5
mesiacov zomrel. Po dvoch rokoch od smrti syna
sa im narodila dcéra Anna. Viac detí sa už v tejto
rodine neobjavilo. Do príbehu vstupuje Ján Slaný,
ktorý sa narodil 24. 10. 1885 v osade Rubanský
vrch, Myjava č. 1457, rodičom Jánovi Slanému
a Zuzane, rodenej Ušiak (Ušák), povolaním roľníci.
Na žiadnej mape som nenašiel osadu Rubanský
vrch. V matrikách sa táto časť Myjavského chotára
označuje ako Dolné kopanice, s príslušným číslom
domu. Pri sčítaní obyvateľstva roku 1869 sa uvádza:
U Barani, Barania dolina, Jánošský vrch, Rubanský
vrch, Polanský vrch, Polanka, Ganovský vrch,
Babjarský vrch, Babjaria, Turkov vrch, Detkov vrch
a ďalšie, dnes súčasné názvy. Veľakrát je v sérii čísel
domov v jednej osade zapísané nasledovné číslo
domu, ale iná osada.
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Ján Slaný (1885) mal potom ešte sestry Kristínu
(1892), zomrela po 2 mesiacoch, Alžbetu (1895),
Zuzanu (1901), ktorá sa vydala za Martina Jánoša.
Pravdepodobne Jánova matka Zuzana a Kristína
Ušiaková boli sestry, lebo krstnými rodičmi Anny
Pagáčovej boli Ján Slaný a Zuzana Ušiaková. Mohli
mať ešte ďalšiu sestru Annu Ušiakovú. Ján Slaný
pravdepodobne po skončení vojenskej služby, asi
okolo roku 1910, nastúpil robiť do Pagáčovho
mlyna a oženil sa s mlynárovou dcérou Annou. Vo
februári 1914 prišiel na svet ich prvorodený syn
Ján. Mladí bývali u rodičov Jána Slaného (Myjava
č. 1457).

Po vypuknutí 1. svetovej vojny 28. 7. 1914 musel
narukovať a zakrátko 16. 10. 1914 padol na ruskom
bojisku. Vdova Anna odišla bývať s dieťaťom k svojim
rodičom na mlyn. Matka jej zomrela niekoľko dní po
ukončení prvej svetovej vojny. Starnúcemu mlynárovi
a mladej vdove po prežitých útrapách z vojny prišla
vhod pomoc dobrého pomocníka menom Martin
Durec. Eufória z ukončenej vojny a vyhlásenie
1. ČSR sa preniesla aj do hospodárskeho života. Aj
mlyn bolo treba obnoviť, náhon vody zreparovať,
vytvoriť nádrž pre zásobu vody do náhona, aby voda
vydržala čo najdlhšie otáčať kolesom. Tu sa nový
hospodár riadne snažil. Zamestnával chudobných
ľudí, ktorí inde ťažko hľadali obživu. Pavol Sivák
píše: Zakreslené koryto potoka Korytárka vedie
stredom lúky pri mlyne, preto museli upraviť koryto na prevádzku mlyna ručným spôsobom blízki
osadníci. Náhon koryta na mlyn začali stavidlom
pred Klbečkovou dolinou, pri Vojtkoch a odtiaľ
popod les a popod parcelu Pasienok, krajom lesa
po lúke. Odtiaľ spádovali pracovné koryto potoka
cez Podpasienok, Klepeto až Podkorytárku. Pred
mlynom je zachované stavidlo z betónu, kde sa dala
voda navýšiť v pracovnom koryte, pustiť časť vody
na vodné koleso, alebo pri zastavení, vedľa kolesa.
Zbytok vody tiekol cez prepad pred mlynom do
potoka Korytárka. Voda ktorá točila mlynské koleso,

alebo pri zastavení vedľa kolesa, odtekala ďalším
vybudovaným kanálom, asi 300 m pri odbočke na
Švancarovu dolinu, ústila do zrekonštruovaného
potoka Korytárka. Na betónovom moste cez potok
Korytárka je pri mlyne označený rok 1934 v betóne.
Náhon vody na mlynské koleso poháňal mlyn (valcový) a poháňal aj 1-čku pílu ležatú na porez guľatiny.
Mlynár prevádzkoval cez žatvu výmlat obilia po okolí.
V mlyne sa nachádzala aj jednotriedna ľudová škola
pre okolité deti.
V máji 1921 sa im narodila dcéra Anna a o dva
roky syn Pavel. Za I. ČSR začali úpravy potoka,
ako v kronike písal Štefan Valášek „ktoré previedlo
melioráciu nášho potoka Korytárky v najhornejšom toku.“ Na mape je zakreslená úprava až pod
mlynom.

Roky ubiehali, Durcovmu mlynu sa darilo. Asi po
roku 1930 do mlyna prišla slúžiť Anna Hrivnáková,
ktorá bola vychovaná od detstva ako „rimanka“
(dieťa z detského domova v Rimavskej Sobote)
u Čerešňov v Matejovci. Po čase sa vydala za Jána
Slaného a odišli bývať do Švancarovej doliny.
Podnikateľské aktivity Martina Durca po roku
1930 boli veľmi úspešné. Zrekonštruoval mlyn,
vymenil kamene za štvorvalcovú stolicu. Táto však
potrebovala výkonnejší pohon, tak v čase nedostatku vody pomáhal spaľovací motor. Postupne
preberá gazdovanie syn Pavol. Manželkou mu bola
Alžbeta Kavická od Borovských. Mlyny v okolí
nemohli výkonom konkurovať Durcovmu mlynu,
ktorý mal dvojnásobný výkon, 150 q za 24 hodín
(Rudo Talába). Aj nové zariadenie umožňovalo
vyrobiť kvalitnú múku. Štefan Talába spomína:
Niekedy koncom vojny doviezli nemeckí vojaci
ubytovaní v škole na Babulicovom Vrchu mlieť
obilie. Boli veľmi spokojní s kvalitou múky.
Rudo Talába k tomu pridáva: Musel dobre mlieť
Nemcom, musel dávať dobrú múku partizánom.
Len ľudom v okolí už takú nerobil. Mama sa
sťažovala Čechovi z Luskovice, že z tej múky sa
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ani slíže nedajú robiť. „Vieš čo Zuzka, ja vozím
do Částkoviec a tam na výmenu dobrú múku
dostanem“. Ja som mal ale 14 rokov, mama ma
poslala s 10q žita na koňoch. Ja som dovtedy
nebol ani v Čachticiach. Tam som sa na námestí
opýtal, kde sú Částkovce. Tak som tam prišiel,
chlapi sa ma pýtali odkiaľ som prišiel. „Chlapče,
nemáme teraz na výmenu, akurát odviezli, až
zajtra“. Mama ako keby bola vedela, pribalila
mi pol litra belovice a pol kačice, aby som im
to dal. „Reku aj tot vám mama niečo poslala“
Dali si po dva štamprlíky a ešte aj tú kačenu
som im dal. Jeden hovorí: „Vieš čo, máme len
výberovú, jedine keď ti tej dáme“. Tak 10 q tej
výberovej, krupičkovej mi dali, ani otruby som
neviezol. Keď navečer som prišiel domov, mama
sa už aj bála či sa niečo nestalo, nabrala múky
a urobila slíže, také ešte nemala. Išla za Palom
Durcom aj so slížami „Palo takéto slíže sa z od
teba namletej múky nedali urobiť“. Ľudia v okolí radšej chodili mlieť do mlynov na Prašníku,
v Hrachovišti, alebo až do Částkoviec. Durcovi
vozili obilie na šrotovanie. Potom ho aj prezývali „šroták“.
Po prevrate roku 1948 (vo februári1948) boli
postupne znárodnené stredné a nakoniec aj malé
podniky. Mnohé skončili, Pavol Durec mlel múku
pre štátny mlyn v Piešťanoch. Mlyn mohol bez
problémov pracovať na vodný pohon až do doby,
keď sa realizovala úprava úseku od Jablonky,
Klbečkovia, Juríci, Podkorytárka, v 60. rokoch.
V tých časoch sa elektrifikovali kopanice, mlyn
mohol poháňať elektromotorom.

Niektorí pamätníci spomínajú ešte mlyn vyššie
nad Durcovým mlynom, v priestore Podpasienok.
Niektorí spomínajú len pílu. Pôvodne Sivákov mlyn,
poslední majitelia boli Kubíci. Na historickej mape
https://mapire.eu/en/map/ je zakreslený v priestore Juríci –
Tížici. Pri sčítaní obyvateľstva roku 1869 v kopanici
U Klbečkov na čísle domu 1303 je zapísaný mlyn.
Ondrej Patrik (1829) narodený v Kameničanoch,
remeselník – tovariš, manželka Mária (1824),
rodená Galo z Vrbového a syn Ján (1869). Od
Durcovho mlyna ho delí vzdialenosť 10 domov. Na
mape z roku 1949 sa už nenachádza.
Pavol Durec skončil tragickou smrťou, niekedy
po roku 1990 sa udusil počas požiaru pri pálení
slamy na poli. Pavlova dcéra potom predala starý
mlyn aj s novým domom. Títo noví majitelia
mlyn zdevastovali, drevené konštrukcie použili
na kúrenie, železo odviezli do zberu. Ani súčasný
majiteľ nepreukazuje lásku tomuto starému objektu.
Nemám právo za to niekoho posudzovať, len píšem
názor žijúcich v blízkom okolí.
Ivan Gálik

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Vystriedali sa ročné obdobia. Skončilo krásne
a horúce leto. Posledné lúče neskorého babieho leta,
dážď, či prvé mrazíky, ktoré srieňom ráno zabielia
hýrivé farby okolitých lesov, nám neodvratne dávajú
na vedomie, že je tu jeseň. Tá sa nehrá len s farbami
prírody, ale aj s farbami kvetov, sviečok plamienkov...
pretože v jeseni si pripomíname pálením sviečok
Sviatok všetkých svätých a Pamiatku zosnulých.
Dňa 1. novembra 2019 sa konal v Dome smútku
v Krajnom už 31. slávnostný obrad dňa Pamiatky
na zosnulých. Každoročne sa tu stretávame spolu
s členmi spevokolu a predstaviteľom evanjelickej cirkvi
pôsobiacich na území našej obce, aby sme si spoločne
pripomenuli našich spoluobčanov, ktorí zomreli počas
roka a uctili si ich pamiatku. Tieto dni patria každoročne spomienke na našich najdrahších, ktorí nás
prví uvádzali do ľudskej spoločnosti, do tajov i ťažkostí

života. Ktorí nám nielen dali život, ale ktorí svojou
usilovnou prácou a mozoľmi budovali základy nášho
lepšieho života. Vštepovali nám tie najkrajšie city,
svojou láskou nám ukazovali krásu a bohatosť ľudského žitia. Za to im patrí naše vrúcne poďakovanie.
Nikdy sa nedá pripraviť
na odchod blízkeho človeka.
Vždy to veľmi bolí
a bude dlho bolieť.
Čím väčšia blízkosť,
tým treba dlhší čas
na vyplakanie sĺz...
Česť ich pamiatke!
Bc. Miroslava Matejovičová
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EXKURZIA V POŽIARNEJ ZBROJNICI
V rámci vyučovania o ochrane zdravia a záchrane
ľudského života sa žiaci 2. a 3. ročníka vybrali na exkurziu do požiarnej zbrojnice. Žiaci sa dozvedeli, čo všetko
je potrebné povedať pri volaní na tiesňovú linku, aby sa
požiarnici vedeli dostaviť na miesto a usmerniť nás, aký
je postup požiarnikov po zavolaní na linku, čo všetko
musia požiarnici stihnúť do jednej minúty a ako ošetriť
zraneného pacienta. Niektorí z nás si na vlastnej koži
vyskúšali, ako im požiarnici dokážu rýchlo znehybniť
celé telo alebo končatinu a odniesť ich do bezpečia.
Najväčším zážitkom však pre všetkých bolo, keď
si mohli vyskúšať odevy požiarnikov a posadiť sa do
ich áut.
Požiarnikom z Myjavy ďakujeme za príležitosť
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi.

DEJEPISNÁ EXKURZIA SIEDMAKOV
„Nič mi nebolo nemožné, lebo som chcel.“
(M. R. Štefánik)
Rok 2019 je vládou SR vyhlásený za Rok Milana
Rastislava Štefánika, a preto Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR odporučilo školám
organizovať rôzne aktivity pre žiakov a pedagógov
pripomínajúce význam a mimoriadne postavenie
osobnosti generála M. R. Štefánika v novodobých
dejinách Slovenska.
18. október 2019 bol krásny jesenný deň, čo
žiaci 7. ročníka využili na prehliadku expozície
Múzea M. R. Štefánika v Košariskách spojenú
s odborným výkladom lektora. Malý veľký muž,
ako Štefánika často označujeme, môže byť vzorom
pre každého z nás. Za svoj krátky život dokázal
chlapec z malej dedinky Košariská toľko, na čo by
nám ostatným nestačilo niekoľko životov. Nemal
peniaze, podporu rodiny, neovládal jazyk, a napriek
tomu „vyrazil“ do sveta a dokázal tak veľa.

Po prehliadke múzea sme sa vydali na cestu
posledného odpočinku Štefánika na Bradlo a symbolicky sme si zvolili cestu, po ktorej 11. mája
1919 kráčalo 30 000 ľudí tvoriacich smútočný
sprievod. Mohyla M. R. Štefánika nám ponúkla
miesto na spomínanie, oddych a prekrásne výhľady
na široké okolie. Na Košariská sme sa vrátili po žltej
turistickej značke. Cestou na Bradlo i späť sme sa
kochali prekrásnou jesennou prírodou a načerpali
sme pozitívnu energiu potrebnú k úspešnej školskej
práci.

EXKURZIA NA BRADLO
V jedno slnečné septembrové ráno sa tretiaci
a štvrtáci vybrali na Košariská navštíviť rodný
dom Milana Rastislava Štefánika. S menom tejto
výraznej osobnosti našich dejín sa spája aj vznik
Československej republiky. Túto, ako aj mnohé
iné informácie si štvrtáci zopakovali a tretiaci
sa dozvedeli mnoho nových zaujímavostí o tejto

významnej osobnosti. V jeho rodnom dome nám
pán sprievodca veľmi zaujímavým a pútavým
spôsobom priblížil život a dielo Milana Rastislava
Štefánika. Deti chvíľami ani nedýchali pri rozprávaní rôznych zážitkov, ktoré prežil malý Milanko
Štefánik s otcom na poľovačke v neďalekých
lesoch. Deti upútali tiež vystavené predmety,
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ktoré sprevádzali Milana Rastislava Štefánika celý
život, napríklad ďalekohľad, ktorým pozoroval
hviezdy, lodný kufor, s ktorým precestoval celý
svet a rôzne iné zaujímavé predmety privezené
z krajín, ktoré navštívil.
Z Košarísk sme s a presunuli na mohylu Bradlo
v Brezovej pod Bradlom, kde je Milan Rastislav
Štefánik pochovaný. Deťom sa táto vlastivedná
exkurzia veľmi páčila, lebo sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii.

POZNÁVACIA EXKURZIA

Žiaci primárneho vzdelávania navštívili začiatkom
októbra Pamätnú izbu Ľudmily Podjavorinskej
v Bzinciach pod Javorinou. Táto pamätná izba bola
sprístupnená v roku 1960 a venuje sa životu a dielu
spisovateľky Ľ. Podjavorinskej, ale aj tradičnej
ľudovej kultúre.
Deti mali možnosť oboznámiť sa s najznámejšími dielami „tety“ Ľudmily. Do jej tvorby patria
rozprávky: „Čin Čin“, „Zajko-Bojko“, „ Žabiatko“,
„Medový hrniec“ a ďalšie. Pamätná izba bola
vlastne školou, kde chodili deti zo Bziniec. Učili
sa základom čítania, písania a počítania. Okrem
spomienok na pani spisovateľku sme sa zoznámili

i s ľudovou kultúrou Podjavorinského kraja. Deti
videli veľa zaujímavých predmetov z minulých
storočí.
Naše poznávanie pokračovalo v malebnej obci
Podolie, kde je Park miniatúr. Videli sme viac ako
80 modelov hradov, zámkov, kostolíkov, chát,
rozhľadní a rodných domov významných osobností. Deti zaujal Bratislavský hrad, rodný dom
M. R. Štefánika, ale aj mohyla na Bradle. Deň sme
si spríjemnili zaujímavou exkurziou.
pani učiteľky
primárneho vzdelávania

NIE JE SKRÝŠA AKO SKRÝŠA
Každý človek rád odhaľuje rozličné tajomstvá.
Hľadáme tajomné miesta, stratené poklady, starých
priateľov. Členovia krúžku „Prstom po mape“ tiež hľadajú zvláštne skrýše. Volajú sa geokešky. Mnohí možno
netušíte čo to je, nuž dovoľte mi stručné vysvetlenie.
Na celom svete je veľa skrýš, ktoré vytvorili geokešeri.
Taká skrýš môže byť v prírode, v budove, ale i v kanáli

či na inom zaujímavom mieste. V októbri sme začali
takéto skrýše hľadať. Zaregistrovali sme sa na internete a máme tak možnosť získať základné informácie
o skrýši. Každá skrýš má presnú polohu, a tú si vložíme
do navigácie. Samozrejme vieme, kam máme ísť. Veľa
nám napovie aj tajná šifra, ktorá je na internete. Keď
dorazíme na správne miesto, začína pátranie. A až to
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je umenie, objaviť to, čo nevidíme. Skrýša môže byť na
strome, pod múrom, v múre... Tu začínajú naše detektívne schopnosti. V Krajnom sme našli obe skrýše,
na Podvrchu tiež. Do Vianoc ešte stihneme Jeruzalem
možno Myjavu. Nielenže zažijeme úspech pri objavení
skrýše, ale zapíšeme sa do malinkej knižky, zoberieme
si nejakú vec z krabičky a niečo tam zasa dáme.
Okrem hľadania geoskrýš, pripravujeme aj prezentácie a výstavky o zaujímavých krajinách sveta.
Prvá je o Mexiku. Určite prejdeme na Blízky východ
a do vzdialeného Japonska.
Potešíme sa, ak sa k nám pridajú aj iní hľadači, ktorí by sa chceli dozvedieť o svete veľa zaujímavých vecí
.
D. Marková

HALLOWEEN
V pondelok 28. októbra 2019 sa v našom školskom klube „Bzučo“ zmenili všetky deti na čarodejnice, zombíkov, múmie, strašidlá, upírov, kostlivcov
a čertov, aby spoločne prešli cez množstvo nástrah
Halloweenu.
Súťažili, tancovali, spievali, modelovali, ale
i papkali rôzne dobroty.
Škola sa otriasala v základoch, ale ani jedna
stena nespadla...
Oľga Zemanová
vychovávateľka ŠKD

VIANOCE V GAZDOVSKOM DVORE
Koncom novembra deti primárneho vzdelávania
navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke. Vianočnými
zvykmi sa preniesli do minulosti. Pán Peter Obuch

im porozprával, ako to vyzeralo v myjavskom
kopaničiarskom kraji v predvianočnom čase od
Kataríny do Vianoc. Deti najviac zaujali stridžie dni.
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Predlžovanie nocí a krátenie dní považovali ľudia za
víťazstvo tmy a zla nad svetlom a dobrom. Verili, že
v tomto čase sa znásobuje moc stríg. Na ochranu
pred nimi používali rôzne prostriedky. Takéto
čarovanie si vyskúšali aj naše dievčatá. Z roztopeného vosku sa mohli dozvedieť, čím bude ich vyvolený
mládenec.
K Vianociam neodmysliteľne patrilo pečenie medovníčkov a zdobenie vianočného stromčeka. My
sme medovníčky nepiekli, ale zdobili a ochutnávali.
Počas Vianoc po domoch chodili koledníci s vianočnými oblátkami a spievali koledy. Jednu peknú
koledu sme si zaspievali aj my .
Strunka, strunka, strunka, zelená jablonka, pod
nu sedia dva pastieri, jedia kašu z hrnka.
Priletel k nim anjel a tak im povedal, že sa
Kristus Pán narodel, aby každý vedel.
Po návšteve Gazdovského dvora sme zavítali
na výstavu ľudových odevov, kde sme si pozreli

oblečenie našich predkov. Videli sme mužské,
ženské a detské kroje, nielen pracovné, ale aj
sviatočné.
Pani sprievodkyňa porozprávala deťom o živote ľudí v minulosti. Nielen na výstave, ale aj
v Gazdovskom dvore sme sa cítili veľmi dobre.
Vianočný program vyčaril úsmev na tváričkách
všetkých detí.
Ľubica Karliková

KRÚŽOK HRAVÉ ČÍTANIE
Od septembra 2019 v našej škole pracuje krúžok
Hravé čítanie.
Hlavným cieľom krúžku je hravou formou podporiť záujem detí o čítanie, pomôcť získať správne
čitateľské návyky, vzťah ku knihám a knižnici, naučiť
žiakov čítať s porozumením a oboznamovať ich
s vhodnou detskou literatúrou, spisovateľmi a ilustrátormi. Práca v krúžku je tvorivá a pútavá, okrem
čítania si deti nacvičujú krátke dramatizácie rozprávok , venujú sa inscenovanému čítaniu, besedujú
o knihe, pracujú s textom pomocou vlastne vyrobených pracovných listov a venujú sa ďalším aktivitám
na rozvoj čitateľskej gramotnosti. V krúžku Hravé
čítanie žiaci pracujú s textami od našich i zahraničných autorov.
V mesiaci október sme navštívili
Mestskú knižnicu v Piešťanoch.
Pán knihovník nás privítal, previedol knižnicou,
ukázal deťom, čo všetko môžu vidieť a zažiť v knižnici. Pri čítaní knihy Hávedník sa deti stretli s bábkarkou Barborou Krajč-Zamiškovou.
Porozprávala im o knihe, prečítala zaujímavý
príbeh a otázkami zisťovala, čo nové sa deti

dozvedeli. Pani Barborka pracovala nielen s knihou, ale aj s veľkou nástennou ilustráciou z tejto
knihy.
Háveď nás môže poriadne vystrašiť, ale môže
byť aj užitočná. Literárno-výtvarný workshop na
námety knihy Jiřího Dvořáka nás zaviedol do jedinečného sveta hmyzu a spolu sme sa presvedčili, že
s háveďou môžeme byť aj kamaráti. Ak sa nebojíme
pavúkov, komárov...
Všade okolo nás je veľa živočíchov, ktoré
väčšinou nevnímame alebo ich nevidíme, či ich
vidieť radšej ani nechceme. Delíme sa s nimi
o záhradu, byt, posteľ alebo aj o vlastnú kožu. Stojí
za to dozvedieť sa, ako žijú, kto sú a aký je ich
príbeh. Nepozerať na nich len ako na akúsi háveď.
Hávedník je určený pre čitateľov, ktorí nestrácajú
zvedavosť.
Výtvarný workshop:
Deti si zhotovovali pavúčiu sieť, do ktorej vložili
pavúky. Učili sa trpezlivosti, pretože to nebola
jednoduchá práca. Museli sa sústrediť a pomaly
namotávať pavučinku podobne ako pavúk. Vytvorili
pekné práce.
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Práca s knihou
Mapy: obrázková cesta po pevninách, moriach
a kultúrach sveta
Na internete ma zaujala veľkoformátová kniha
Mapy od manželov Mizielinskich. Rozhodla som sa
ju využiť v krúžku. Tým, že obsahuje minimum textu
a viac obrázkov, nehodí sa na klasické súvislé čítanie, práve to však umožňuje jej kreatívne využitie.
Zahrali sme sa na cestovné kancelárie a pripravili
sme pre svojich klientov ponuku na dovolenku.
Cieľom bolo pomôcť deťom prísť na to, ako veľa
praktických informácií súvisiacich s ich bežným
životom sa z takejto knižky môžu dozvedieť.
Výsledkom práce s touto knihou bol projekt
„vlastnej cestovnej kancelárie.“ Deti táto aktivita
zaujala, úloh sa uchopili kreatívne a boli schopné
naplánovať jednotlivé výlety. Dokázali v knihe nájsť

podstatné informácie (aké jedlo je pre danú krajinu
charakteristické, čo treba ochutnať, aké historické
pamiatky nemožno vynechať, kam ísť do prírody,
aký šport vyskúšať, hlavné mesto a iné). Po ukončení projektov každá skupinka mala na spoločnú
prezentáciu 15 minút. K spresneniu niektorých
údajov pomohli moje doplňujúce otázky počas
samotnej prezentácie.
Projekty detí

Vedúca krúžku
Ľubica Karliková

ROK 2019 V ŠKOLE
Blíži sa koniec roka a s ním prichádza už tradičné bilancovanie práce, úloh a povinností. Touto
formou chcem čitateľov krátko informovať o najdôležitejších udalostiach v škole v tomto roku.

Kuric z Prašníka, ktorý deťom premietol cestopisný
film z jeho expedície do Peru a Bolívie. Zároveň
porozprával o životných podmienkach, kultúrnych
pamiatkach, jedle, vode, správaní obyvateľov týchto
pre nás vzdialených krajín.

Realizovali sme projekty:
Osobnosti školákom
Stretnutiami s úspešnými ľuďmi chceme
zvýšiť zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie a uvedomenie si potreby vzdelávania pre
svoju úspešnosť. Na besede bol u nás Prof. John
Scharffenberg, MD, MPH. Je to vedec, ktorý sa
narodil v Číne, žije v Amerike a je profesorom
už 60 rokov. Zaujímavosťou je, že má 95 rokov,
napriek tomu je vitálny a stále prednáša o správnom životnom štýle a o výžive ľudí po celom svete.
Žije v meste Loma Linda pri Los Angeles, ktoré je
oblasťou patriacou do modrej zóny. Čo je modrá
zóna nám pán profesor vysvetlil. Sú to miesta na
svete s najdlhšie žijúcimi obyvateľmi a v USA je to
jediná takáto oblasť. Beseda s ním mala názov 7
faktorov, ktoré ľuďom skracujú život a prevencia
civilizačných chorôb. O živote, školstve, kultúre,
tradíciách, sociálnom systéme v Bangladéši nám
rozprával MUDr. Moskala, ktorý tam dlhodobo
žije, podporuje vzdelávanie detí a okrem toho, že
je zubár, je zároveň filantrop a venuje sa charite
v Bangladéši. Bol u nás už druhýkrát. V druhej
besede nás oboznámil s fungovaním mozgu, s podmienkami a princípmi jeho činnosti, možnosťami
rozvoja. Na jeseň bol u nás cestovateľ a filmár Peter

Najbohatšie ekosystémy planéty Zem
Spolupracujeme s autorom projektu, fotografom, cestovateľom, záchrancom pralesa a fauny
v Indonézii, ktorý formou besedy a videoprojekcie
sprostredkúva žiakom flóru, faunu, život ochranárov, prírodné bohatstvo Indonézie a ekosystémy
Zeme. Tohtoročnými témami boli podmorský svet
a sopky. Účastníckym poplatkom prispievame na
činnosť rezervácie.
Poznávajme Slovensko
Našu krásnu krajinu máme rozdelenú na 10
oblastí, kde chceme navštíviť nielen miesta z učebníc, ale aj to, čo je pre daný región charakteristické.
Všetko zdokumentujeme fotoaparátmi, kamerou,
urobíme prezentácie, ozvučíme, a plánujeme
vyrobiť o danom regióne vlastný výukový materiál
s pracovnými listami, ktorý budú využívať žiaci
v nasledujúcich ročníkoch. Všetkému predchádza
príprava na vyučovaní a samostatná práca žiakov.
Tí sú rozdelení do malých skupín a pripravia si
krátke informácie o pamiatkach, stavbách, podujatiach, ktoré na pobyte navštívime. O tomto potom
informujú ostatných účastníkov priamo na konkrétnom mieste. Tento školský rok sme boli 4 dni na
„Šariši“.
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V základnej škole úspešnejší
Uspeli sme v projekte podporovanom EÚ
na vytvorenie inkluzívnych tímov v školách pre
skvalitnenie práce s integrovanými žiakmi s cieľom zlepšenia ich vzdelávacích výsledkov. Doba
trvania projektu je 36 mesiacov a umožní nám
zamestnať špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa.
Na činnosť sme získali 78 000 €. Realizujeme ho už
22 mesiacov. Práca tímu prináša výsledky v podobe
lepšej prípravy žiakov so ŠVVP a slaboprospievajúcich na vyučovanie. Ich vedomosti a aj hodnotenie
je lepšie, zažívajú pocit úspešnosti a máme aj menej
žiakov neprospievajúcich alebo opakujúcich ročník.
Práca odborných zamestnancov má veľký význam
pre zlepšenie práce školy, depistáž, vyhľadávanie
a odstraňovanie problémov pri dosiahnutí úspešnosti žiakov. O našej práci sa veľmi kladne vyjadrila
aj hĺbková inšpekcia zameraná na inkluzívne vzdelávanie, ktorá sa uskutočnila vo februári. Boli sme
prvou školou v Trenčianskom samosprávnom kraji,
kde takáto kontrola prebehla. Dosiahli sme dobré
hodnotenie bez uloženia doporučení.
Technika hrou od základných škôl
Uspeli sme v projekte podporovanom Nadáciou
Volkswagen Slovakia. Jeho cieľom je rozvoj technického myslenia a zručností žiakov do 10 rokov,
tímová spolupráca, rozdelenie úloh v skupine,
spolupráca, zdôvodnenie riešení. Pani učiteľky absolvovali štvordňové metodické školenie pre prácu
so stavebnicami, ktoré využívajú vo vyučovaní.
Zelené oázy – včelársky miniskanzen
Projekt bol podporovaný Nadáciou Ekopolis.
Získali sme podporu 2 500 €. Vytvorili sme včelín
pre činnosť školského včelárskeho krúžku, miniskanzen s náučno-výchovným charakterom, oddychovú zónu s mobiliárom, revitalizovali sme časť
sadu vysadením mladých ovocných stromov. Pri
realizácii nám pomáhal Zväz včelárov Krajné, RPD
Krajné, OcÚ Krajné a RZ pri ZŠ.
Otvorme dvere do prekrásneho sveta
Projekt je zameraný na zvýšenie prírodovednej,
čitateľskej a matematickej gramotnosti v základnej
škole. Cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnocenný
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu, zlepšiť výsledky
a kompetencie žiakov, predchádzať a znížiť mieru
predčasného ukončovania školskej dochádzky.
Chceme zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho
procesu a zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti
matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom mimovyučovacej činnosti
krúžkovou formou. Získame kvalitné vybavenie

NTB, PC, interaktívne tabule, čítačky kníh, knihy
do knižnice, multifunkčné kopírovacie a tlačiarenské
zariadenie, kameru s fotoaparátom. Projekt sa
začína 02. 09. 2019 a trvá do 30. 06. 2021.
Záchrana som ja
Žiaci 3. ročníka sa zapojili do celoslovenského
projektu. Za svoju úspešnú tvorbu získali pre školu
a obec prenosný defibrilátor ako jedna z 50 škôl
na Slovensku. Odmenou súčasne bolo praktické
školenie prvej pomoci a záchrany života pre žiakov
primárneho vzdelávania, pracovné zošity pre PV,
darčeky a pre pedagógov vzdelávanie z oblasti prvej
pomoci a práce s defibrilátorom.
Osmijankova literárna záhrada
Čitateľský projekt žiakov primárneho vzdelávania, v ktorom sa naši tretiaci už po tretíkrát umiestnili medzi 24 najlepšími školami na Slovensku.
Fenomény sveta
Spolu s 800 školami v SR sme sa zapojili do
vzdelávacieho projektu, ktorého ambíciou je priniesť
do školy inovatívny spôsob vyučovania na základe
zážitku, objavovania a atraktívneho dobrodružstva.
Pozostáva z piatich fenoménov, ktoré formujú
prítomnosť a predznamenávajú budúcnosť ľudstva: voda, slnko, vzduch, kultúra, komunikácia.
Prostredníctvom nich sa vo vyučovaní svet zobrazuje v celistvosti na rozdiel od jednotlivých predmetov.
Získali sme zdarma balíček vzdelávacích materiálov
jedného fenoménu a prístup k dokumentárnym
filmom televízie BBC.
Ako každá oblasť v živote spoločnosti, tak aj
školské prostredie má svoje kontrolné mechanizmy. V tomto roku nás navštívili hneď 2 inšpekčné
skupiny vo dvoch po sebe nasledujúcich týždňoch.
Prvá sa venovala inkluzívnemu vzdelávaniu a písal
som o nej v predchádzajúcich riadkoch. Druhá
sa zaoberala výchovou, vzdelávaním, prostredím
a riadením školy. Komplexnú inšpekciu vykonalo
Školské inšpekčné centrum v Trenčíne. Prebehla
v pokojnej pracovnej atmosfére. Z jej záverov sme
sa dozvedeli, že silnou stránkou školy je priaznivá,
motivujúca klíma, priestorové a materiálno-technické vybavenie, služby školy, školský vzdelávací
program. Pozitívom je vypracovanie vnútorných
predpisov a usmernení, podpora vzdelávania
učiteľov, rozvíjanie komunikačných kompetencií žiakov, riešenie aplikačných úloh a úloh na
rozvoj zapamätania a porozumenia, preberanie
osobnej zodpovednosti žiakov za svoje konanie.
Zlepšenie si vyžaduje činnosť metodických orgánov,
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zabezpečenie odbornosti vyučovania, prerokovanie
školského poriadku v rade školy, úroveň kompetencií žiakov pri riešení úloh rozvíjajúcich hodnotiace
a tvorivé myšlienkové pochody, rozvoj sociálnych
kompetencií. Slabou stránkou je vnútorný systém
kontroly. Nedostatkom bol nesúlad v hodnotení písomných prác zo SJL s ustanovením iŠkVP, nedodržanie minimálneho počtu známok v predmete za
klasifikačné obdobie, zápisy učiva v cudzom jazyku,
nesúlad v klasifikácii v protokole komisionálnej
skúšky a katalógovom liste. Na základe doporučení
inšpekcie boli vypracované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sme priebežne
odstránili, čo konštatovala aj následná inšpekčná
činnosť v októbri.
Počas celého roka sme dopĺňali kabinety a učebne pomôckami, učebnicami, mapami, literatúrou
podľa požiadaviek pedagogických zamestnancov.
Inštalovali sme 2 interaktívne tabule za 4 900 €,
namiesto odpáleného serveru sme zakúpili nový za
600 €, vymenili sme zastaralé NTB za 2 600 €, kúpili sme novú kopírku za 500 €, elektrické spotrebiče

do kuchyne za 1 700 €, Tv a stavebnicové kocky
do ŠKD za 1 100 €, tvorivé stavebnice MOY TOY
na pracovné vyučovanie za 1 600 €, doplnili sme
lyžiarsky výstroj za 1 200 €. Postavili sme oddychový
altánok za 5 400 €, stolári nám urobili nový nábytok
do šatne kuchárok a stoly do zborovne za 6 200 €,
zakúpili sme nové zberné koše pre upratovačky na
separovaný odpad za 1 150 €, bezpečné lešenie na
umývanie okien a maľovanie telocvične za 2 300 €.
Vymaľovali sme telocvičňu, jedáleň, kuchyňu a všetky sklady za 1 300 €. Financovali sme spoluúčasť
v projekte EÚ inklúzia čiastkou 2 400 €. Zaplatili
sme dopravu žiakom na exkurzie, plavecký výcvik,
regionálne vzdelávanie v celkovej výške 2 200 €. Na
revízie všetkých zariadení ročne vynaložíme čiastku
4 400 €.
Z môjho pohľadu bol rok 2019 úspešný a vydarený. Ďakujem všetkým zamestnancom školy za
vykonanú prácu, činnosti vykonávané nad rámec
svojich povinností, reprezentáciu.
Milan Medveď

JESEŇ V LESE
V našich listnatých lesoch je jeseň veľmi pekná.
Tak sme to na konci októbra boli skontrolovať
osobne. Vybrali sme si lesy medzi Babulicovým
Vrchom, Starou Turou, Višňovým a Hrachovišťom.

Dĺžka trasy bola 19 kilometrov a veru bolo sa čím
kochať. Po lesných chodníkoch sme šli ako po
hrubom oranžovočervenom koberci, do ktorého
sme sa miestami zabárali vyše členkov. Na túru nás
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U Babulicov vyprevádzala bradatá koza, ktorej z diery v šope asi z trojmetrovej výšky trčala len začudovaná hlava. Dostali sme sa nad Polákov Vrch, odkiaľ bol pekný výhľad na Čachtický hrad a Javorinu.
V ohrade sme tu zazreli stádo oviec a malé čínske
prasa, ktoré bolo veľmi fotogenické a so všetkými
sa chcelo fotiť. Z Hrašného až po Dubník bol les
rozprávkový, čarovný, pestrofarebný. Prechádzka
okolo Dubníka tiež. Na slnkom zaliatej hrádzi sme
si oddýchli, občerstvili sa a pokračovali sme popri
Dubníku II po modrej turistickej značke do Vaďoviec
a ďalej do Višňového. Po ceste si nás zvedavo
obzerali pasúce sa srnky a čudovali sa, čo toľko chodíme, keď nemusíme. Z kopca medzi Vaďovcami
a Višňovým sme mali parádne výhľady na slnkom
osvetlený Čachtický hrad na skalnom brale medzi
okolitými vŕškami. Do Hrachovišťa sme sa dostali
zadnou ulicou po pár kilometroch pomalej chôdze.

Tu sme počkali na autobus a po siedmich hodinách
sme boli unavení, ale spokojní po príjemnej turistike
v Krajnom.
Milan Medveď

OPEKAČKA VO VIŠŇOVSKEJ DOLINE
Tohtoročný november bol hodne upršaný. Dní bez
dažďa bolo málo a malí turisti sa neustále vypytovali, kedy bude ďalšia turistika. Poslednú novembrovú
sobotu dlhodobo predpovedali ako slnečný deň. Tak
sme sa dohodli, že sa pôjdeme prejsť. I keď celý týždeň
bol zamračený a usmoklený, dúfal som, že predpoveď

sa konečne raz naplní. V sobotu ráno som sa veľmi
potešil. Za oblokom na bezoblačnej oblohe svietilo slniečko. Pri škole sa nás stretlo 16 detí a 5 dospelých.
Na to mokro celkom dobrá účasť. Odviezli sme sa
obecným autobusom do Nového Mesta nad Váhom
a odtiaľ sme sa chceli pešo dostať do Krajného. Hneď
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na začiatku nás čakalo najväčšie prevýšenie trasy – výstup na Drapliak. Nebolo to nič zložité. Najhoršie bolo
všade prítomné blato, vlhko a kaluže. Oveľa ťažší bol
zostup do Višňovskej doliny po strmom zráze, vlhkých
kameňoch a koreňoch, zakrytých mokrým lístím. Po
mnohých pádoch a pošmyknutiach sme sa dostali
dolu bez zranenia. Tu nás čakala príjemnejšia časť
dňa – opekačka. Lenže konáre boli mokré, tráva vlhká a účastníci bezradní. Zachránila nás predvídavosť
dospelákov. Každý z nich mal v ruksaku pribalených
zopár polienok suchého dreva a triesok na zakúrenie. Takže po hodinke a pol sme odchádzali dobre
nakŕmení povedľa potoka, neskôr železnice, popod
Čachtický hrad do Višňového a zadnou cestou smerom do Hrachovišťa. Tu sme sa tradične zastavili na

občerstvenie „Na hrachu“, doplnili sme zásoby cukrov
a pobrali sa do Vápeniek a do Krajného. Až na jedného turistu, ktorý si z posledných síl zavolal odvoz
automobilom. Pri stúpaní do Vápeniek sme využili
služby horského nosiča, o ktorom sme nevedeli, že ide
s nami. Adam bol na turistike prvýkrát a hore lúkou
si naložil jedenásť ruksakov. Horšie však bolo, že pri
tomto výkone stratil mobil. Ale dozvedel som sa, že
v nedeľu ho našli. Putovanie sme ukončili v Krajnom
za šera. Chodníky v lese sú ešte stále pekne sfarbené,
ale vo vzduchu už je cítiť vlhčina a začiatok hnilobného
procesu. Deň bol ale vydarený a užili sme si poslednú
tohtoročnú opekačku.
Milan Medveď

FUTBAL TO JE NAŠA HRA!
Vďaka grantovému programu #mamnato
Nadácie Slovenskej sporiteľne, získala v roku
2019 TJ Slovan Rovnosť Krajné grant vo výške
5 000 eur na vybudovanie tréningového ihriska
pre deti prípravky. Nadácia Slovenskej sporiteľne
prostredníctvom podpory kvalitných verejnoprospešných projektov pomáha realizovať aktivity,
ktoré posilňujú základné spoločenské hodnoty.
Má ambíciu nielen darovať finančné prostriedky,
ale prostredníctvom rôznych aktivít dosiahnuť
kvalitatívne zmeny v oblasti kultúry, vzdelávania,
vedy, športu, zdravia, charity, či tvorby a ochrany
životného prostredia.

Za získané finančné prostriedky sa dobrovoľníkom z TJ v priebehu niekoľkých brigád a s podporou obecného úradu podarilo vybudovať tréningovú
plochu, ktorá bude už budúcu sezónu slúžiť najmenším na trénovanie a starším na nácvik štandardných
situácií na bránku. Naším cieľom bolo vytvoriť lepšie
podmienky pre trénovanie mladého ambiciózneho
zoskupenia rodičov s deťmi na dosahovanie stále
lepších výsledkov nášho mužstva.
Hlavným cieľom futbalovej prípravky je udržať
deti v pohybe a ďaleko od počítačov. Veríme, že
nové tréningové ihrisko im v tomto veľmi pomôže.
Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu.
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TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ – HODNOTENIE
JESENNEJ ČASTI SEZÓNY 2019/2020
MUŽI

stabilizácii kádra z pohľadu počtu aj stabilizáciu herných výkonov, čomu by mala napomôcť aj kvalitná
zimná príprava spojená s viacerými prípravnými
zápasmi. Tabuľka je veľmi vyrovnaná a od 3. miesta
nižšie sú ešte všetky tímy ohrozené aj zostupom.
Treba sa preto zodpovedne pripraviť na odvetnú
časť súťaže a zvládnuť kľúčové domáce zápasy,
aby sme v závere sezóny boli na miestach v strede
tabuľky. Tie sú zodpovedajúce aj kvalite nášho tímu
a boli predpokladom umiestnenia aj pred súťažou.
Andrej Škodáček

Do jesennej časti naše mužstvo vstupovalo
po jarných problémoch s kádrom doplnené o 3
dorastencov a dvoch hráčov z Jablonky. Počet
hráčov na zápasoch sa stabilizoval, výkony ale
neboli ideálne. Výrazný vplyv na ne malo zranenie
brankára Andreja Kostolanského hneď v prvom
kole, ktoré ho vyradilo na celú jeseň. Tu nám
vytrhol tŕň z päty Ján Michalík. Po domácej prehre
1 : 2 v úvodnom kole s Beckovom sme odohrali
solídne zápasy, porazili sme Lubinu kopanice 7 : 1
na ich pôde a otočili sme zápas so Zemianskym
Podhradím z 0 : 2 na 3 : 2. Tradične náročný zápas
v Pobedime sme prehrali 3 : 1, domáce zápasy ale
znamenali body, či už remíza 3 : 3 so Starou Turou,
alebo výhra nad ďalším nováčikom z Vrboviec po
výsledku 4 : 1. Jeden bod sme priviezli aj z trápiaceho sa Hrádku po remíze 2 : 2, no tento tím
sa v závere jesene výsledkovo zdvihol. Naopak,
záver jesene nám nevyšiel, po prehre 0 : 6 s lídrom
z Bošácej sme prehrali aj v Priepasnom s bojujúcou
Poliankou 3 : 0. Následne sme zlepšili bojovnosť aj
my, čo prinieslo víťazstvo nad tretím tímom súťaže
Kálnicou 1 : 0. Snaživé výkony sme predvádzali aj
v posledných 3 zápasoch jesene, no výsledkovo
sme vyšli naprázdno. Citeľne sa prejavila absencia
brankára i chýbajúca efektivita strelca Filipa Tížika.
V Brezovej, ktorá hrá o postup, sme siahali po
bode, no nepremenená jedenástka rozhodla a následne sme ešte inkasovali dvakrát, čo znamenalo
konečný výsledok 4 : 1. S Potvoricami sme hrali
posledný zápas jesene doma, no platonický tlak neviedol ku gólom a súper v závere rozhodol o našej
prehre 1 : 2. Taktiež v Brunovciach sme boli lepší,
no o gól viac dali domáci a zvíťazili 3 : 2.
Do zimnej prestávky tak vkladáme očakávania
v podobe uzdravenia sa kľúčových hráčov a po

STARŠÍ ŽIACI

Mužstvo starších žiakov pred začiatkom novej
sezóny žiarilo optimizmom, keď sa po vážnom zranení kolena do tímu vrátil Patrik Baláž. Trénerom
sa podarilo priviesť aj ďalších hráčov na striedavý
štart. Tím sa skladal prevažne z hráčov starších
ako dvanásť rokov, ale vypomáhať chodili aj hráči
z mladších žiakov. Sezónu odštartovali naši žiaci
doma s Opatovou nad Váhom. Zápas prehrali 0 : 1.
Tu sa opätovne zranil Baláž, ktorý mal byť ťahúňom
mužstva, a trénerom tak pribudli ďalšie šediny na
hlavách. Naši chlapci sa ale nevzdávali a bojovali,
ako sa dalo. Skončili napokon na deviatej priečke,
kde stratili 9 bodov na štvrtú Brezovú. Najlepším
strelcom tímu sa stal Marko Cirok, ktorý vsietil 4
góly a rozhodol o väčšine bodov nášho mužstva.
V každom zápase žiaci odovzdali všetko a tréneri
veria, že tak bude aj v jarnej časti. Zima bude dlhá
a chlapci budú musieť potrénovať, aby často aj
smolné zápasy obrátili na svoju stranu.
Branislav Melicher ml.
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V našom klube pôsobia aj mladšie mládežnícke kategórie, v ktorých máme takmer 40
detí. Mladší žiaci, staršia prípravka i mladšia
prípravka sú výbornou možnosťou pre deti začať
sa venovať organizovanému športu už v mladom
veku. Mladších žiakov vedieme od tejto sezóny,

prípravka s viacročnou tradíciou je túto sezónu
zatiaľ bez prehry bezkonkurenčne na čele svojej
skupiny. V mladšej prípravke sú deti od 9 rokov
a mladšie. V tomto trende chceme v našom klube
pokračovať aj naďalej, pretože deti sú našou
budúcnosťou.

MIKULÁŠ V ŠKOLE

„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci schovávaš?“
„Sladkosti a cukríky, len pre dobré detičky...“
Čas plynie ako voda... ani sme sa nenazdali a je
tu predvianočný čas. Čas plný očakávaní a radosti,
kedy sa všetci tešíme na Vianoce. Ale ešte predtým
sme netrpezlivo očakávali príchod sv. Mikuláša,
ktorý na deti nezabudol ani tento rok. Opäť po roku
k nám zavítal pán s bielymi vlasmi, bielou bradou,
červeným plášťom a plným košíkom dobrôt. Prišiel
v sprievode rozjašených čertov a čertíc. Pochválil
šikovné deti, pohrozil tým, ktorí neposlúchajú.
Všetkých potešil čokoládovými dobrotami.

Mikuláš zavítal aj medzi starenky a starčekov do
zariadenia ADONIS. Naše deti z materskej a základnej školy potešili seniorov krátkym mikulášskym
programom.
Ľubica Karliková

10. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉHO PROJEKTU
ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
List za listom – baví ma čítať
Po vyhlásení projektu Slovenskou pedagogickou
knižnicou sa prihlásila aj naša škola – ZŠ s MŠ
Krajné. Zapojených bolo 100 žiakov z 1. a 2. stupňa.
Od začiatku sme celému projektu venovali veľkú
pozornosť. Téma bola pre nás veľmi zaujímavá.
Ponúkla žiakom široký priestor využiť predstavu
a fantáziu a skĺbiť ju s vedomosťami a poznatkami
o literárnych dielach. Na našej škole sa pravidelne
číta. Tento školský rok pracujú dva krúžky rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť. Vyrobené záložky našich
žiakov ponúkli bohatú pestrosť príbehov. Ďakujeme
pani učiteľke Mgr. Jarmile Kozárovej, Mgr. Danke
Pagáčovej, p. učiteľovi Jánovi Figurovi a všetkým
deťom za vyrobené záložky. Na hodinách výtvarnej

výchovy vytvorili nádherné záložky pre deti do
Českej republiky.
Záložky sme si vymieňali s českou školou v Plzni.
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Danke Markovej za
košík, ktorý vytvorili deti na košikárskom krúžku.
Do košíka sme vložili záložky, zabalili a odoslali do
Plzne. Tešíme sa na záložky z Česka

ZMENY VO VÝVOZE
KOMUNÁLNEHO ODPADU
OD 1. 1. 2020
Oznamujeme občanom, že od
1. januára 2020 nastali vo vývoze
komunálneho odpadu tieto zmeny:
• vývoz popolníc (kuka nádob) sa bude uskutočňovať každý 2. týždeň vždy v stredu (nie
štvrtok ako doteraz) podľa kalendára zvozu
komunálneho odpadu na rok 2020

• tetrapaky sa budú vy-vážať v samostatných
h
vreckách, ale v ten
deň ako plasty, taktiež podľa kalendára
zvozu komunálneho
odpadu na rok 2020
0

OZNAM VŠEOBECNEJ LEKÁRKY
MUDR. JANY GELLENOVEJ
Obvodná lekárka
MUDr. Jana Gellenová oznamuje, že v dňoch 20. 12. až
31. 12. 2019 bude ordinácia

zatvorená. Na dverách zdravotného strediska bude vypísané,
ktorý lekár zastupuje počas
neprítomnosti.

Ordinovať sa začne od
2. 1. 2020. V dňoch 2. 1.
a 3. 1. 2020 sa bude ordinovať
od 7,00 hod. do 13,00 hod.

KARNEVAL
Obec Krajné Vás
pozýva na Dospelácky
maškarný ples, ktorý
sa uskutoční dňa
7. februára 2020
so začiatkom o 19 00
v Požiarnej zbrojnici
v Krajnom.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2020 bude 28. februára
2020, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 1/2020 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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