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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 16. 6. 2016
Uznesenie č. 70
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva bez bodu 8 „Zrušenie uznesenia
č. 3/2012 časť A bod 7) zo dňa 30. 8. 2012“ a doplnenie nového bodu programu v rôznom: „Zámer
obce vysporiadať pozemky pod cestami v miestnej
časti Luskovica“:

Uznesenie č. 74
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce
vysporiadať pozemky pod cestami v miestnej
časti Matejovec pod ktorú patria osady: Chalupy,
Nebojsa, Siváci, Podrienie, U Drobných, Osikovce,
Vršok, Konkušova dolina, U Vankov, Stanova
dolina, Sychrov, Manigov, Tabán, Jeruzalem

Uznesenie č. 71
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: Ing. Alenu Štefkovú, Ing. Ondreja
Lančariča, p. Ľubicu Polákovú, overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha p. Rastislava Kubiša

Uznesenie č. 75
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce vysporiadať pozemky pod cestami v miestnej časti Podvrch,
pod ktorú patria osady: Treskovec, U Mozolákov,
Vápenky, Ošmek, Dobrá Mera, U Tomkov,
U Potôčkov, Podbočiny, U Mertlov.

Konštatovanie č. 25
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Konštatovanie č. 26
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12.
2015
Konštatovanie č. 27
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2015.
Uznesenie č. 72
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia
za rok 2015 zdrojom rezervného fondu vo výške
118,40 €.

Uznesenie č. 76
OZ neschvaľuje zámer predaja časti parcely
reg „C“ p. č. 12769/18 vo výmere 4m2, pretože
vlastník nemá vysporiadaný pozemok pod budovou
garáže reg. „C“ č. p. 12739.
Konštatovanie č. 28
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 77
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce vysporiadať pozemky pod cestami v miestnej časti
Luskovica.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Uznesenie č. 73
OZ jednomyseľne schvaľuje za riaditeľa ZŠ s MŠ
Krajné Mgr. Milana Medveďa podľa návrhu na
vymenovanie na návrh Rady školy pri ZŠ s MŠ
v Krajnom zo dňa 30. 5. 2016.

ČO SME STIHLI ZA PRVÝ POLROK 2016 V DHZ
V predchádzajúcom čísle novín som načrtol
začiatok roka v Dobrovoľnom hasičskom zbore
v Krajnom, no za ostatné mesiace sa toho udialo

pomerne veľa. V marci prebehlo školenie veliteľov
hasičských jednotiek v HaZZ Myjava, zúčastnili sa
dvaja naši členovia, ktorí urobili predpísané skúšky.
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V marci bolo aj zasadnutie Republikovej
Komisie Histórie, na ktorej sa zúčastnili
jej člen Karel Nedbálek spolu s predsedom OV DPO Myjava Bc. Macúchom
Pavlom. Na aprílovej členskej schôdzi sa
dohodol plán aktivít mladých hasičov,
ktorí začali s nácvikom na okresnú súťaž
„Hra Plameň“ a taktiež sa dohodlo stavanie mája. Stavanie mája prebehlo za
pekného jarného počasia, podujatie sa
podarilo, o čom svedčila aj hojná účasť
spoluobčanov. Život neprináša len chvíle radosti,
ale k životu patria aj chvíle, kedy si uvedomujeme
pominuteľnosť na tomto svete. Máj bol toho svedkom. V Uníne sme odprevadili na poslednej ceste
brata hasiča Jara Kríža, pochádzajúceho z Myjavy
dlhoročného funkcionára a to ako v okrese tak i na
prezídiu a v neposlednom rade v domácom zbore.
Spolu z hasičmi z Matejovca sme odprevadili ich
člena Vladimíra Manáka a v susednom Hrachovišti
brata hasiča Jána Kubiša. V máji sa naši hasiči
zúčastnili na kropení dráhy pri pretekoch motokrosu na Kamennom kopci v Myjave. Prebehlo
tiež informačno - metodické zamestnanie okrsku
Krajné v obci Kostolné, časť Babulícov Vrch.
Mladí hasiči sa 21. mája zúčastnili na spoločnom
podujatí, ktoré usporiadal OV DPO Nové Mesto
n/V v Zemianskom Podhradí a to okresné kolo
súťaže „Hra Plameň“, ako jediný zástupca okresu
Myjava a postúpili na krajské kolo do Chynorian.
27. mája sme sa zúčastnili na seminári DPO ku
zákonom 314 o požiarnej ochrane a 611 o plošnom rozdelení síl a prostriedkov a výstroji a výzbroji
DHZ a DHZO, ktorý usporiadal OV DPO Senica,

zúčastnený bol starosta a dvaja členovia
DHZ Krajné. Dorábala sa v zbrojnici
oprava techniky a 28. mája prebehla
okresná súťaž DHZ v Hrašnom, na ktorej
sme sa zúčastnili s družstvom mužov. Zo
14. družstiev mužov sa naši umiestnili na
9. mieste. V ten deň nás náhle opustil
náš najstarší člen zboru Štefan Kovár.
V utorok 31. mája sme zváľali máj.
V piatok 3. júna sa konal pohreb Štefana
Kovára, na ktorom sa zúčastnili aj hasiči
z Babulícovho Vrchu a Hrachovišťa, večer na členskej schôdzi sme sa dohodli na účasti memoriálu
L. Šroma v Chrliciach, ktorý sa konal hneď na
druhý deň v sobotu. Zúčastnené bolo jedno družstvo
hasičov spolu so starostom obce a niekoľkými
rodinnými príslušníkmi. 16.6.2016 sa asistencie na
folklórnych slávnostiach Myjava Trnovce zúčastnili
traja členovia DHZ Krajné. V ďalšiu sobotu skoro
ráno odchádzali mladí hasiči do Chynorian na
krajskú súťaž hry Plameň. Na takomto väčšom
podujatí ešte nikdy neúčinkovali a tak sa pod málo
skúseností podpísalo aj umiestnenie, skončili na
predposlednom ôsmom mieste. Dňa 19.6.2016 sa
MH zúčastnili Pohárovej súťaže MH v Koválovci,
kde si napravili chuť a obhájili minuloročné druhé
miesto spomedzi 10 zúčastnených družstiev. Ešte
ich čaká účinkovanie na memoriáli Jána Dlhého.
No a celkom na záver polroka, mimoriadne zasadnutie výboru DHZ k organizácii memoriálu, ktorý sa
uskutoční 9.7.2016.
za výbor DHZ
tajomník zboru

STAVANIE MÁJA…

Tradícia, ktorú možno mladšie ročníky poriadne
nepoznajú, no vo viacerých slovenských obciach

je stále živým každoročným zvykom. Aká je história tejto tradície? Mesiac máj sa vo všeobecnosti
považuje za obdobie lásky a zrodu nového života.
Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal
vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto
súvislosti označuje ako máj. Máje boli známe už
v období staroveku, kedy ich ľudia dávali pred svoje
domy ako ochranu pred zlými duchmi a chorobami.
Máj symbolizoval víťazstvo jari nad zimou, poľnohospodárom mala májová zeleň zase priniesť dobrú
úrodu. Od 15. storočia sa máje stavali už aj v strednej Európe, v týchto končinách však slúžili ako istý
prejav úcty. Od tejto myšlienky sa májová tradícia
prirodzene vyvinula do podoby, v akej ju poznáme
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aj dnes. Stavanie májov patrí medzi najtypickejšie
slovenské tradície. Ostáva len dúfať, že ju bude mať
v budúcnosti kto udržiavať aj pre ďalšie generácie.
Netreba prijímať importované cudzie sviatky, ktoré
nám nič nehovoria, ale udržiavať si tie naše.
Doby, kedy bola v našej obci rivalita medzi
hasičmi a športovcami v stavaní májov sú nenávratne preč. Po zrušení horného ihriska sa už stavanie
mája ušlo len hasičom pri hasičskej zbrojnici a od
roku 2006 do roku 2014 sa staval máj v Obecnom
športovom areáli v Krajnom - (OŠA), nakoľko sa na
stavaní mája zúčastňovalo málo občanov, rozhodli
sa hasiči, že obnovia stavanie mája znova pred
hasičskou zbrojnicou a urobili dobre, lebo postaviť
máj v strede obce a zviditeľniť ho pri hlavnej ceste
v obci je dobrý staronový nápad. Bolo to aj poznať
v minulom roku na účasti občanov.
Je veľmi dobré, že tradícia stavania mája sa stále
udržiava, je to prvé spoločné občianske radostné
vítanie jari v rodnej obci. Aj tohto roku sa hasiči
podujali postaviť máj a zaistiť občerstvenie pre
širokú verejnosť. Boli trošku obavy z počasia, ale
počasie sa umúdrilo a bolo ako na objednávku.

Oproti minulosti aj účasť občanov bola pekná, je
vidieť, že tradičné stavanie mája uprostred obce je
príťažlivejšie.
Karel Nedbálek
Foto:MP

KLUB KRAJNIANSKEJ ČIPKY
V januári tohto roku sme založili občianske združenie Klub krajnianskej čipky so sídlom v Krajnom.
Jeho členkami sú absolventky kurzov paličkovania
tylovej čipky, ktoré v rokoch 2014 a 2015 realizovalo Centru tradičnej kultúry v Myjave. Počiatky
výroby tylovej čipky v Krajnom siahajú do 80. rokov
19. storočia, kedy sa v našej obci zručnosť paličkovania rozšírila s príchodom vamberských čipkárok.
Táto náročná technika sa postupne stala fenoménom ľudovoumeleckej výroby celého regiónu.
A práve na túto tradíciu chceme nadviazať svojou
činnosťou, revitalizovať a upevniť techniku paličkovania tylovej čipky, ktorá je považovaná za jednu
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z najnáročnejších a najefektnejších. Naša činnosť
nie je zameraná len na samotnú tvorbu čipky a prezentovanie techniky jej výroby, ale aj na výskum
a zber tradičných vzorov čipiek nachádzajúcich sa
na rôznych textíliách (krojové súčiastky, obradové
a bytové textílie...). Tieto následne prekresľujeme,

paličkujeme a archivujeme. Veríme, že sa nám tak
podarí uchovať časť vzácneho kultúrneho dedičstva,
ktorým sa môže pýšiť nielen naša obec.
Zuzana Bieliková,
predsedníčka OZ

PEKÁREŇ V KRAJNOM
2. časť

Po vojne bol tiež prídelový systém, nedostatok
potravín, neúroda obilia roku 1946 a ešte viac po
roku 1948, bodový lístkový systém. Po znárodnení (prevrat vo februári 1948) prešla pekáreň
pod správu Mlynov a pekární Piešťany do roku
1953. Potom prešla pod správu Jednoty SD,
zodpovednou vedúcou pekárne určitú dobu bola
Anna Janeková. Postupne sa viac kupoval hotový
chlieb, pečivo, hlavne žemle, pečené v pekárni. Po
čase ostal pre ľudí ujec Michal „Miškom“, ale jeho
manželka bola „pani majstrová“.
„Ujco Miško“ bol obľúbený aj medzi deťmi, ktoré
sa zastavili v pekárni a dostali do daru nejaký nepodarok pod zub. Pochúťkou boli pupáky z chleba,
odutá hrča, kôrka na chlebe, čo dnes sa už nedá vidieť. Na peci vo veľkom sušievalo sa ovocie, slivky,
jablká pre široké okolie, pri mlatbe a sviatkoch vozili
sa do pekárne piecť koláče, kačice, alebo husi.
Asi v roku 1946 spolu s bratom Martinom
stal sa spoločníkom Jána a Martina Plesníka
z Podprehory, rozbehli výrobu pálenej tehly. Mali tu

podiel v strojovom vybavení, ale v tomto podniku sa
im nedarilo. V okruhu svojej rodiny dodal na stavbu
tehlu Jánovi Sadloňovi, od ktorého mal požičané
peniaze. Ale prevrat v roku 1948 zastavil všetky ich
snahy. Pre svoju stavbu v zadnej časti dvora zostala
mu tehla asi na polovicu domu, ostatnú prednú časť
musel stavať z kvádrov. Nemohol už pomôcť svojmu
švagrovi Jánovi a sestre Kataríne s dodávkou tehál
na stavbu domu v Krajnom, ktorí bývali stále na
Lazčekoch. V roku 1957 miesto tetou túžobne
očakávaného dievčatka, prišiel na svet treťorodený
syn Ján. Prvorodený syn Štefan odišiel učiť sa do
Ostravy.
Presadzovaním veľkovýroby po roku 1958
v celom hospodárstve, odrazilo sa na zrušení malej
dedinskej pekárne asi roku 1961. Kontrolóri si našli
vždy dosť argumentov o nízkej kvalite, nedodržiavaní hygieny, nízkej efektívnosti. Určitú dobu ešte
ostala otvorená predajňa chleba a mlieka.
Na dobu keď sa v pekárni pieklo, ale aj neskôr,
spomína Anna Pavlechová (rod. Medveďová) takto:

6

Moje prvé spomienky na pekáreň pána Miška sú
z čias, keď som chodila do školy (OSŠ v Krajnom)
a cestou z horného konca som každý týždeň
nosila v košíku zarobené cesto na chlebík. Pán
Miško občas frfľal, že peceň je veľký a nemôže sa
mu zmestiť na lopatu. Po ceste naspäť zo školy
ma už čakal v regáli voňavý, vypečený chlebík
často aj s pupákom.
Ďalej sa v mojich spomienkach vynára pán
Karol Matyáš ako v drevenom vozíku ťahanom za
bicyklom chodil na chlebík k pánovi Miškovi, aby
bol v samoobsluhe (dnešné kvetinárstvo v bývalej
žandárskej stanici) vždy čerstvý - ešte horúci
chlieb.
V roku 1965 (1966) som prebrala predajňu chleba a mlieka po pánovi Jánovi Sadloňovi. Zavádzali
sa volné soboty, každá druhá. Muselo sa otvárať
veľmi zavčasu v lete o 5. hod., aby si mohli gazdinky skoro nakúpiť než pôjdu pracovať na družstvo.
Mlieko sa vozilo v 25 l kanvách, ktoré sa pomocou
odmerky nalievalo do prinesených kanvičiek. Veľa
raz sa stalo, že mlieko sa ráno nevypredalo, no vždy
ma zachránili dobrí susedia a prišli si mlieko ešte
raz zobrať a urobili si z neho tvaroh, (p. Kovárová,
Moravcová, Korunová, Baloghová). V tých časoch
sa vozila múka v 50 kg vreciach, zákazníci si brali do
zásoby aj cukor 25 kg a soľ.
Táto predajňa mala dobré umiestnenie - bolo tu
všetko. Pošta, hostinec, mäsiarstvo, metrový textil,
priemysel a odevy. Tiež zastávka autobusu, veľká
výhoda rýchle nakúpiť a občerstviť sa. Zastihla ma
tu tiež invázia spojeneckých vojsk v auguste 1968,
keď v priebehu hodiny som vypredala všetky potravinové zásoby. Každý chcel múku, soľ, cukor. Báli
sa vojny. Teta Moravcová mala vtedy narukovaných
troch synov, moc plakala.
S rodinou pána Knapa som mala korektné
vzťahy i keď som predávala v ich priestoroch.
Pani Knapová túžiac po dievčatku veľmi rada
obliekala svojho najmladšieho syna do dievčenských šiat - bol chutnučký. Ja som prestala
predávať v tomto obchode vo februári 1969,
v predaji sa pokračovalo.
Družstevníci mali koncom 50. a počas 60. rokov
minulého storočia nízke zárobky, ani „Miškovi“
zárobok nezávideli. Ujec Michal dostal hneď po
zatvorení pekárne ponuku, pracovať na miestnom
JRD. O pracovnom zaradení rozhodovali funkcionári ONV Myjava (okresný národný výbor, odbor
pracovných síl), nemal šancu inde sa zamestnať.
Využil známosti, aby sa dostal do náboru pracovných síl do štátnych lesov na Šumavu. Po krátkom
čase si našiel prácu v Škodových závodoch v Plzni,
asi po dvoch rokoch v Ostrave, kde sa dostal

do ťažkotonážnej dopravy, odkiaľ odišiel aj do
dôchodku.
Po roku 1965 sa celá rodina presťahovala do
domu po Štefanovi Marônkovi na hornom konci
dediny. V roku 1969 emigroval jeho syn Michal do
USA.
Keď sa po roku 1971 vrátil ujec Michal z Ostravy
domov na dôchodok, kúpil si starší traktor
Zetor 25-K a poľnohospodárske náradie k nemu.
Postupne sa stal žiadaným traktoristom v dedine
a blízkom okolí u väčšiny záhumienkárov. Táto
pracovná aktivita na traktore ho držala viac ako 15
rokov, dokonca ešte aj v jeho osemdesiatke.
To by bol zasa celý rad príbehov, ale nie na túto
tému. Dnes po pekárni niet žiadnej stopy, je na
tom mieste prístupová cesta k domu za pekárňou,
pôvodne stavaného Michalom Knapom.

Pekáreň je vľavo od družstevného domu
Pekáreň vo Vaďovciach je toho istého typu,
aká bola v Krajnom. Prvú pekáreň otvorila rodina Krúpová o niekoľko rokov neskôr ako bola
v Krajnom. V súčasnej pekárni začali piecť až
koncom roku 1950. Po znárodnení Krúpovci piekli
naďalej a po zrušení okolitých pekární zásobovali
chlebom všetky susedné obce, aj našu. Tu sa pri
majstrovi Krúpovi vo svojom remesle zdokonalili
aj pekári z našej obce: Karol Mramúch, Michal
Talába a Vladimír Michalec. Po smrti majstra Krúpu
nestačila pani Krúpová tak dobre viesť organizáciu
práce, pekáreň začala upadať. V rokoch 1985
- 1989 prevádzkovalo pekáreň združenie poľnohospodárskych družstiev Hviezda Vaďovce a Rovnosť
Krajné, prevzalo ju od pekární Skalica. Po prevrate
roku 1989 v rámci reštitúcií prevzal pekáreň
Ing. Ivan Krúpa.
Pred desiatimi rokmi u nás, v západných krajinách hodne skôr, sa vrátila obľuba doma pečeného
chleba. Malá elektrická pekárnička po vložení
potrebných surovín všetko urobí za Vás. Máme ju
už dosť dlho, používali sme ju intenzívne niekoľko
rokov, teraz iba občas. Už to nie je chlieb nášho
detstva z pece našej babky, ani z pece pekárne ujca
Miša Knapa.
Ivan Gálik,
(príloha Kroniky obce Krajné 2009)
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VEĽKÁ NOC NA GAZDOVSKOM DVORE
Tretiaci a štvrtáci opäť zavítali na Gazdovský
dvor v Turej Lúke. Mali možnosť sa zoznámiť so
zvykmi, ktoré sa realizovali v minulosti v predveľkonočnom čase. Dnes sa uchovávajú z nich iba
niektoré. Chlapci si uplietli korbáč, dievčatá farbili

vajíčka, spoločne vyzdobili létečko a na záver pri
odchode sme zaspievali gazdinej peknú pieseň. Za
odmenu nás gazdiná pohostila.
Po návšteve Gazdovského dvora sme zavítali
do múzea, kde bola pre nás pripravená výstava
maliara, pána Štefana Bednára. Pochádzal z Myjavy
a jeho tvorba bola predovšetkým figurálna, ale
venoval sa aj krajinomaľbe. Nás zaujala karikatúra,
ktorú si naše deti mohli v interaktívno - tvorivom
programe vyskúšať. Do školy sme sa vrátili obohatení o nové vedomosti.
Ľubica Karliková

DEŇ MATIEK
Za Tvoju nehu mamička,
za Tvoju veľkú lásku,
za starosť, bozky na líčka,
za každú pribudnutú vrásku,
na Tvojej tvári, na dlaniach,
čo zrobené sú celé,
nech táto malá básnička,
tlmočí vďaky tisíceré.
Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote
každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné
zároveň, a preto aspoň raz do roka to dávame
našim mamám najavo. Aj v našej škole si deti
pripomenuli Deň matiek a priniesli svojim mamám,

babičkám, tetám veľký balík, ktorý bol plný básničiek, scénok, tančekov a spevu. Deň matiek je
správny čas na to, aby sme povedali našim mamám
ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú. Bohatý
program a úsmev na tvárach detí bol najkrajším
vyjadrením. Ďakujeme všetkým mamách za ich
lásku a obetavosť znelo na záver v príhovore pána
starostu Ing. Petra Kubisa a p. riaditeľa Mgr. Milana
Medveďa. Za toto pekné posedenie pre mamičky
a príjemné popoludnie môžeme poďakovať pani
vychovávateľkám Olinke Zemanovej, Danke
Sasákovej a vedúcej tanečného krúžku Mirke
Mramúchovej.
Ľubica Karliková

OSLAVY DŇA DETÍ V KRAJNOM
Od 9,00 hod. 28.mája 2016 privítal černošský
kmeň HURU-HURU deti z Krajného a okolia v lesíku
neďaleko futbalového ihriska TJ Slovan Krajné na tradičných oslavách Dňa detí na ceste za nepoznaným.

Popoludní pokračoval sviatok detí ďalším programom a zábavou:
• dopravná súťaž, streľba jedenástok detí, skákanie
na trampolíne, jazda na koňoch, maľovanie na

8

• diskotéka
Atmosféru osláv sviatku detí si môžete pozrieť aj
na internetových stránkach školy.

tvár (priebežne po celý deň), gorodky, hasičské
vystúpenie
• futbal detí s rodičmi, súťažné hry detí
• vyhliadkový let vrtuľníkom, divadelné predstavenie „Ako s obuvníkom čerti šili“

STRETNUTIE ŽIAKOV ZŠ PO ROKOCH
Znova sme sa posadili v triede, ktorú sme pred
65 rokmi opustili. Rozdiel? Vtedy veľké deti na
prahu dospelosti, dnes ľudia na sklonku života. No
rozhodne nie starčekovia a starenky, ale ľudia ešte
plní optimizmu, ktorí nielen spomínajú na minulosť. Zaujíma nás dianie vo svete, život, v ktorom
žijeme plný techniky a rýchlych zmien. Vieme sa
tešiť z úspechov svojich detí, ľúbime svoje vnúčatá
a pravnúčatá. Spomínali sme.
Zaujímavé boli najmä dva príbehy našich spolužiakov. Jeden sa odohral dávno spolužiakovi
Emilovi. Z chudobných pomerov, zo života, ktorý
prežil v detskom domove, bez rodinného zázemia sa
vlastným úsilím stal dobrým pracovníkom, manželom a starostlivým otcom.
Iný príbeh. Tiež zaujímavý. Je o tom, že aj
v seniorskom veku sa dá zabojovať s osudom, ktorý
ako sa zdá, prináša krutú realitu: „Už sa nikdy

nepostavím na vlastné nohy.“ No pevná vôľa, chuť
do života a podpora rodiny, pomohli.
Naša iniciátorka všetkých stretnutí Vlasta stojí
na vlastných nohách a znova nás dala dokopy
a opäť v našej škole. V spomienkach a v rozhovore
hodiny ubiehali veľmi rýchlo. Pani Maronová nás
odprevadila do jedálne ku slávnostne prestretému
stolu. Cestou sme si pozreli výstavky prác žiakov
školy. Výkresy namaľované i kresby detí. Veľa prác
bolo výsledkom vyučovania na pracovnej výchove.
Zaujali nás „malé políčka“ (v bedničkách), kde deti
sadia rôzne rastlinky, kde majú možnosť pozorovať
klíčenie semien, ale aj rozmnožovanie rastlín odrezkami. Na každom kroku bolo cítiť vzťah učiteľov
k deťom a snahu pripraviť ich na život.
Po výbornom obede, ktorý nám pripravili pani
kuchárky školskej jedálne, sme ešte posedeli a pokračovali v družnom rozhovore. Neradi, no museli
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sme sa rozlúčiť a popriať si do ďalších rokov. Po
celý čas sa nám plne venovala pani Maronová.
Celou osobnosťou nám dávala najavo, že je tu pre
nás. Patrí jej naša vďaka.

Ďakujem i vedeniu ZŠ v Krajnom, že nám
toto stretnutie umožnilo. Ďakujeme aj všetkým
zamestnancom.
A. Obuchová, rod. Lukáčová

POĎAKOVANIE ČLENOM DIVADELNÉHO SPOLKU
Dňa 28. mája 2016 na akcii Deň detí sa
prvýkrát predstavil novozaložený divadelný spolok
s hrou „Ako s obuvníkom čerti šili“.
Členmi divadelného spolku sú: Juraj Ambruš,
Lucia Ambrušová, Barbora Čavojská, Broňa
Halašová, Marián Kubalák, Anna Maronová, Dušan
Mozolák, Jana Mozoláková, Katarína Oružinská,

Vladimír Verner – ako herci, detskí herci: Petrík,
Emka, Izabelka, Martinko, Samko, Bělka, Matejko,
Emka. Technická a organizačná podpora: Janka
Galiovská – šitie kostýmov, Broňa Halašová – výroba kulís, Ľubomír Galiovský, Miriam Bukovčanová,
Martin Plesník, Miroslav Dlhý, Alexandra
Dolníková.
Ďakujeme za úžasný zážitok všetkým účinkujúcim, ktorí ochotne prišli a vydali zo seba to
najlepšie, všetkým vyššie menovaným, ktorí sa
podieľali na technickom riešení a najmä pani Broni
Halašovej za vytvorenie dômyselných maľovaných
kulís. Podarilo sa zorganizovať a zrealizovať predstavenie naozaj skvelé! Všetkým sa toto podujatie
veľmi páčilo. Ani neviem, čo by som pochválila skôr
- či samotný príbeh, nápadité kulisy alebo výkony
hercov v rôznych úlohách, vystihnutie charakterov.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

DEJEPISNÁ EXKURZIA
Koniec školského roka býva už tradične spojený
so školskými výletmi a exkurziami. Žiaci 6. a 7.
ročníka navštívili dňa 20.6.2016 Múzeum holokaustu v Seredi. Bolo otvorené na začiatku tohto
roka v priestoroch bývalého pracovného a neskôr
koncentračného tábora.
Účastníci exkurzie sa dozvedeli, čo je antisemitizmus, a prečo niektorí ľudia v období 2. svetovej
vojny nenávideli Židov. Prešli tromi z barakov,
v ktorých bývalí väzni pracovali a boli ubytovaní.
Videli osobné predmety, čo po nich v tábore
zostali, keď ich približne 17 000 deportovali do
koncentračných táborov v Osvienčime, Terezíne,
Bergen-Belzene, Dachau, Mauthausene a iných.
Vystavené boli detské topánočky, kočík, bábika, ale
napríklad aj kus kože v liehu s číslom väzňa, ktorý si
jedna žena po skončení vojny odrezala, aby sa naň
do konca života nemusela pozerať a pripomínať si
utrpenie prežité v koncentračnom tábore. Hoci, na
takéto niečo sa zabudnúť aj tak nedá.

Časť expozície je venovaná ľuďom, ktorí Židom
počas 2. svetovej vojny pomáhali. Lívia našla na
pamätnej tabuli meno svojho prastarého otca, pána
Michala Knapa z Krajného, nositeľa vyznamenania
„Spravodlivý medzi národmi“ za záchranu Židov
pred holokaustom.
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Žiaci si tiež pozreli výstavu o koncentračnom
tábore Sobibor a vypočuli prednášku na tému
„Deti a holokaust“ s krátkymi dokumentárnymi
filmami o ľuďoch, v čase vojny deťoch, ktorým sa
podarilo v koncentračných táboroch prežiť. Tieto
kruté príbehy žiakov veľmi dojali a na ich žiadosť
sme si v škole zo zakúpeného DVD pozreli aj
ďalšie. Sú zverejnené aj na internete, na stránke
www.edah.sk.
V areáli tábora sme videli vozeň pre dobytok
z vlakovej súpravy, ktorá dvakrát viezla Židov do
Osvienčimu. Sprievodca nám ukázal budovu židovskej nemocnice, budovy s bytmi dozorcov a veliteľa
tábora, ale aj Appelplatz, pre mnohých väzňov
miesto najväčšieho utrpenia. Neraz museli po ňom
behať celú noc dookola, pričom ich dozorcovia
mlátili palicami. Nie všetci sa dožili rána. Niektorí
vyčerpaní od únavy padli na zem a viac už nevstali.

Dúfam, že naši šiestaci a siedmaci po tejto
exkurzii nikdy neuveria ľuďom, ktorí tvrdia, že holokaust nebol, a že v dospelosti nebudú podporovať
podobné prejavy netolerancie a násilia, o akých sa
v Seredi dozvedeli.
Druhá časť exkurzie bola zameraná na upevnenie vedomostí o stredoveku. Navštívili sme Trnavu
a spolu so sprievodcom sme videli jej najvýznamnejšie stredoveké pamiatky: mestskú vežu, väzenie
v budove radnice, kostnicu pri Bazilike sv. Mikuláša,
mestské hradby, na ktoré sme mohli aj vyjsť
a porozhliadať sa po Starom Meste a nakoniec
budovu Univerzity a univerzitného Kostola sv. Jána
Krstiteľa.
Náročný deň sme zakončili nákupmi v obchodnom centre City Arena.

NÍZKE TATRY

Už štvrtýkrát sa turistický krúžok vydal na štvordňovú turistiku po Slovensku. Tentokrát sa mi podarilo vybaviť cenovo prijateľný pobyt s plnou penziou v známom hoteli Liptov v najväčšom letnom
i zimnom stredisku v Jasnej. Čakalo nás tu príjemné
ubytovanie, skvelá strava, perfektný personál,
spoločenské hry a z okna výhľady na nízkotatranskú
magistrálu. Prognóza počasia nebola veľmi priaznivá, no i tak sme dúfali, že sa na končiare nebudeme
len pozerať. Pri odchode z Krajného sa spustil
hustý dážď, ktorý však v Liptovskom Mikuláši ustal.
No to sa len mračná nadúvali, aby nám po večeri
ukázali, ako sú nasiaknuté vodou. Zaspávali sme
pri riadnom lejaku a dúfali sme, že sa voda minie,

ochladí sa a ráno bude lepšie počasie. A mali sme
pravdu. Zrána zamračená obloha sa po raňajkách
vyjasnila, no a my, posilnení raňajkami, sme vyrazili
na dosť náročnú vysokohorskú túru. Vydali sme sa
od Mikulášskej chaty na Tri vody, pokračovali sme
až do Sedla Poľany. Bol to úsek neustále do kopca.
Trvalo nám to tri hodiny a prekonali sme takmer
1000 výškových metrov. Začiatočné stúpanie bolo
celkom príjemné okolo horského potoka. Prešli
sme spočiatku zdevastovanou vyťaženou časťou
lesa, potom ihličnatou horou až na sútok troch vôd,
no a keď sme sa dostali nad pásmo kosodreviny,
otvorili sa nám nádherné výhľady do Demänovskej
doliny. Ale aj opačne – na strmé stúpanie do sedla,
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na Dereše a Chopok. Záverečnú časť výstupu sme
museli absolvovať po serpentínkach. No ale akí
sme boli šťastní a spokojní pri smerovníku v sedle.
Videli sme celú Demänovskú dolinu, náš hotel,
Liptovskú Maru, južnú časť Národného parku
Nízke Tatry, Chabenec, Dereše, Chopok. A veľmi
nám tu aj chutil obedový balíček a odpočinok. Po
doplnení energie odpočinkom, výhľadmi, jedlom
a nápojmi sme pokračovali k polovičnému cieľu
našej vychádzky ku Chopku. Hrebeňovka zo sedla
cez Dereše na Chopok nie je náročná. Chodníky sú
pekne položené, malé snehové polia boli len mimo
nich. Počasie bolo celkom príjemné. Slniečko sa
striedalo so zamračenou oblohou, miestami sme
vošli do mraku a v diaľke sme videli zlovestné čierne
mračná, ktoré sa rozhodovali, či vodu vypustiť
alebo nie. Našťastie váhali tak dlho, až ich vietor
odohnal inam. Na Chopku bolo príjemne, pobudli
sme chvíľu na terase, chvíľu v rotunde. Videli sme
Vysoké Tatry s nakloneným Kriváňom, Veľký
Choč, Veľký Rozsutec. Spokojní, že máme za sebou
náročnejšiu etapu, sme sa vydali na zostupovú časť
túry. Tá ubehla pomerne rýchlo a bezbolestne,
dolu zjazdovkou sme sa okolo Lukovej a Orlej skaly
bezpečne dostali opäť k hotelu. Ponad nás neustále
premávali kabínky a väčšina z nás rozmýšľala,
prečo vlastne nesedíme v nich. To však bol už plán
druhého dňa.
V sobotu bola naplánovaná rovnako dlhá, no
menej náročná prechádzka z Chopku na Ďumbier,
potom na Chatu generála Štefánika, do Jaskyne
mŕtvych netopierov, k hotelu Kosodrevina. Tu sa
splnilo prianie našich turistov, pretože cesta na
a z Chopku bola zabezpečená visutými kabínkovými lanovkami. Takže sme zjazdové trate videli
aj z vtáčej perspektívy. Horšie bolo to, že naši
meteorológovia sa opäť netrafili do predpovedí. Už
na kóte Chopka začalo fúkať a spustil sa dážď. Stihli
sme si urobiť vrcholovú fotku a hneď sme obliekali
pršiplášte. Napriek nepriazni počasia sme sa vydali

po chodníku smerom na Ďumbier. No zosilnel
dážď, vietor i zima, tak nás nebezpečnosť prostredia
prinútila vrátiť sa späť. Využili sme preto lístky na
lanovú dráhu a zviezli sme sa na Kosodrevinu pozrieť sa, ako vyzerá Chopok z južnej strany. Tu nás
pred lejakom na hodinu prichýlil hotel Kosodrevina,
potom sme sa už len previezli z južnej na severnú
stranu hory a šli sme na večeru. Verím však, že
niektorí sa sem ešte vrátia a na Ďumbier, ktorý
je najvyšší štítom Nízkych Tatier, určite vylezú.
V tento deň sme sa viac povozili lanovkami (10
kilometrov), ako prešli pešo (6 kilometrov). Mladí
turisti neboli po tomto dni vôbec unavení, a tak si
to odniesli biliard, futbal a boxovací automat.
Posledný deň po výdatných raňajkách sme
absolvovali krátku prechádzku okolo Vrbického
plesa, kde sme nakŕmili malé i veľké kačky, vybláznili sa na detskom ihrisku, posedeli na lavičkách,
zaplietli desať vrkočov a hrnuli sa k obedu. Potom
nás už čakala len cesta domov. Pochváliť musím
všetkých turistov, pretože bez fňukania zvládli aj
strmé kopce, prekonali svoje nechcenie, vytvorili
dobrú partiu, ktorá rešpektovala malých aj veľkých,
správali sa slušne a v dobrom reprezentovali školu.
I napriek upršanej sobote to bol vydarený pobyt.
Presvedčili sme sa, že vysokohorská turistika je náročná na kondíciu a dýchanie, ale na druhej strane
odmeňujúca svojimi zážitkami. Príroda obohacuje
turistu svojím pokojom, majestátom, dôležitosťou
a učí ho nepoddajnosti a pokore. A človek by jej
mal toto všetko vrátiť aspoň tým, že ju obdivuje.
Ďakujem mojim kamarátom, ktorí mi pomohli
pri preprave, organizácii, dozoru – Janke, Aničke,
Veronike, Vlastovi, Jarke, Milke, Jarovi, Marekovi,
Peťovi. Tiež za príjemnú spoločnosť.
Milan Medveď
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ŠKOLA V PRÍRODE

Všetci sme sa tešili na vytúžený deň, 30. máj
2016. Bol dňom, kedy sme odchádzali do školy
v prírode. Čakal nás týždeň plný prekvapení.
Cestou sme navštívili hrad Strečno. Síce zrúcanina,
ale dokáže očariť svojou krásou. Dozvedeli sme sa,
že dejiny hradu Strečno začínajú už v 14. storočí,
ale staršie osídlenie hradného kopca je doložené
už od 9. storočia, keď tu bolo nielen najstaršie
slovanské osídlenie, ale pravdepodobne aj najstaršie
opevnenie. Po návšteve hradu naša cesta smerovala do Rajeckých Teplíc, do dedinky Kunerad.
Ubytovali sme sa a v popoludňajších hodinách
sme sa turistickým krokom vybrali na blízku farmu.
Tam nás čakali nielen koníky, na ktorých sme mali
možnosť ponosiť sa, ale plný dvor zvieratiek. Na
farme nám pripravili pekné popoludnie.
Druhý deň nášho pobytu sme zavítali do
Rajeckých Teplíc, pozreli sme si kúpeľné mestečko, nahliadli sme do dopravného múzea, kde sme
zažili prechádzku dejinami dopravy od praveku po
súčasnosť, videli sme modelové koľajisko, ktoré
sa nám veľmi páčilo. Pri návšteve Slovenského
Betlehemu v Rajeckej Lesnej nás zaujala nádherná expozícia, ktorá nezobrazuje iba Kristovo

narodenie v meste Betlehem a jeho život, ale aj
dejiny slovenského národa. Sú tam zastúpené
všetky slovenské regióny svojimi najznámejšími
miestami a pamiatkami.
Konečne prišla dlhoočakávaná streda. Prebudili
sme sa do sviatočného dňa. Deň detí sme sa rozhodli prežiť na Donovaloch v rozprávkovej krajine
Habakuky. Čakala nás síce veľmi dlhá cesta, ale
všetci sme sa tešili do rozprávkovej ríše. A že bola
ozaj rozprávková, nás presvedčili aj tri rozprávky
Janko Hraško, Stratený chlapec a Tri stromy.
Zaujali nás aj čarovné domčeky rôznych tvarov
a mien: zakliate Čierne mesto, Hodovňa, Železná
hora, Slnečník, domček Proroka Raka... V rozprávkovom svete Habakuky sa platilo originálnou
rozprávkovou menou – mincami HABAKUKY. Deň
v Habakukoch sa naplnil a my sme odchádzali plní
rozprávkových zážitkov.
Predposledný deň sme strávili na turistickej
vychádzke v krásnej prírode dedinky Kunerad.
Pripravili sme si tvorivé dielne, v ktorých si deti
vyrábali náramky, ozdobovali si tvár rôznymi kresbami, premieňali kresbou kamene na rôzne zaujímavosti, venovali sa športovým aktivitám- skákanie

13

gumy, hry s loptami. V tento deň sme si nielen
zasúťažili, ale aj sa dosýta zabavili .
Prišiel posledný deň. Rozlúčili sme sa s miestom,
kde sme strávili krásnych a nezabudnuteľných päť
dní. Cestou domov sme navštívili múzeum slovenskej dediny v Martine - s najväčšou národopisnou
expozíciou v prírode na Slovensku.
Cesta domov ubiehala rýchlo a my sme sa
konečne ocitli opäť v Krajnom. Detské očká sa
rozžiarili, keď zbadali svojich najbližších. Rozlúčili
sme sa a už iba v spomienkach sa budeme vracať
na miesta, kde sme prežili veľa krásnych chvíľ.

V závere ďakujem pani doktorke MUDr. Jarke
Náhlikovej za zdravotnú starostlivosť, ktorej bolo
tento rok viac než dosť, pánovi Michalovi Moravcovi
za skvelé ranné rozcvičky, ktoré obohatili deťom celý
pobyt a tešili sa ne a nakoniec vodičovi Jankovi
Kolárikovi ml. za výbornú a bezpečnú jazdu.
Na záver patrí veľká vďaka všetkým rodičom,
ktorí nás sponzorsky podporili a priniesli rôzne
sladkosti a predmety, ktoré sme využili pri odmeňovaní detí. Ďakujeme!
Za všetky pani učiteľky napísala
Ľubica Karliková

MATEMATICKÝ KLOKAN
• kadet 9 – žiaci 9. ročníka ZŠ a kvarty OG.

Matematický klokan
je najväčšia medzinárodná
matematická súťaž na svete, ktorú poznajú žiaci
v šesťdesiatich krajinách štyroch kontinentov.
Vznikla približne v roku 1980 v Austrálii a od roku
1991 sa rozšírila aj do Európy.
Dnes sa súťaže zúčastňuje približne 6 miliónov
žiakov zo 60 krajín. Súťaž je rozdelená do 13
samostatných kategórií:
• klokanko 1 – žiaci 1. ročníka ZŠ,
• klokanko 2 – žiaci 2. ročníka ZŠ,
• klokanko 3 – žiaci 3. ročníka ZŠ,
• klokanko 4 – žiaci 4. ročníka ZŠ,
• školák 5 – žiaci 5. ročníka ZŠ,
• školák 6 – žiaci 6. ročníka ZŠ a prímy 8-ročných
gymnázií (OG),
• benjamín 7 – žiaci 7. ročníka ZŠ a sekundy OG,
• benjamín 8 – žiaci 8. ročníka ZŠ a tercie OG,

Potom sú ešte Kadeti a Juniori, pre žiakov SOŠ
a Gymnázii.
V tomto roku sa súťaž konala 21. marca a do nej
sa zapojilo aj 22 žiakov našej školy. A ako sa súťažilo? Žiaci dostali testík, v ktorom bolo 24 úloh alebo
18 úloh, pre žiakov prvého stupňa. Prváčikovia ešte
majú trochu problémy s čítaním, preto riešili iba 12
úloh, na riešenie mali 45 minút.
Žiaci druhého stupňa mali 60 minút na vyriešenie úloh. Pri riešení úloh pracovali sústredene
a snažili sa porozumieť každej úlohe.
A ako sa darilo našim deťom? Najúspešnejšími
riešiteľmi boli žiaci I. stupňa:
• žiačka 1. ročníka Barborka Vičanová, ktorá
riešila úlohy Klokanka 1, dosiahla 60 bodov, čo
je úspešnosť 100 %, žiačku pripravovala pani
učiteľka Mgr. Domiňáková
• žiak 2. ročníka Juraj Oružinský, ktorý riešil
úlohy Klokanka 2, dosiahol 90 bodov, čo je tiež
100 % úspešnosť, žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Pagáčová
K výkonu oboch súťažiacich srdečne gratulujeme.

ZÁZRAKY CHÉMIE A FYZIKY
Aj Vám sa niektoré kapitoly z fyziky zdali na ZŠ
ťažko pochopiteľné?
Mnohým školákom tiež. V apríli sme sa zúčastnili v školskej telocvični putovnej výstavy s názvom
„Spoznávaj vedu“. Sprievodcovia svetom vedy

nám predviedli, že sa aj učivo týchto predmetov dá
naučiť nenásilne a s humorom.
Dostali sme odpovede na mnohé otázky. Ako
je možné, že spolužiačke horí ruka a ona oheň
necíti. Ako sa dá zvukom zhasnúť sviečka, ako
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Neuveriteľné bolo, že cez nafúkaný
balón sa dá prepichnúť špajľa a on
nepraskne, čo spraví zmiešanie sódy
bikarbóny a octu s plastovou rukavicou. A ešte iné pokusy zaujali veľkých
i malých školákov.
Presvedčili sme sa, že kúzla a zázraky sa dajú vysvetliť.
J. K.

ozvučiť slamku na pitie a pískať na nej.
Pochopiť čo je trenie a pretrhnúť silný
špagát jedným správnym trhnutím, na
pokuse s čajovým vrecúškom sme si
overili to, čo sme už síce vedeli – že
teplý vzduch stúpa hore. Akým kúzlom sa dá na seba postaviť 7 klincov.
Videli sme, ako plechovka od piva
stojí naklonená na hrane a nespadne.

LIPTOV
„Čo počuješ, zabudneš. Čo vidíš, zapamätáš si.
Čo vyskúšaš, pochopíš. “
Čínsky filozof Konfúcius.
Človek si najviac zapamätá, keď danú vec alebo
situáciu vníma viacerými zmyslami. To znamená,
čím viac podnetov k danej situácii mozgu poskytneme, tým trvalejší zápis v ňom zostane. Preto
sa v škole snažíme vytvárať podnetné prostredie
s vlastnými skúsenosťami a vnemami žiakov.
Niekoľko rokov sme hovorili o tom, že by bolo
dobré, keby žiaci navštívili tie miesta, o ktorých sa
učia na vlastivede a geografii. Týka sa to 4. a 9.
ročníka, lebo títo sa učia o Slovensku, jeho kultúre,
zvykoch, tradíciách, histórii, pamiatkach. Osem
rokov máme pripravený projekt „Spoznávajme
Slovensko“. Niekoľkokrát sme podávali žiadosť
o grant, no ani raz nám jeho schválenie nevyšlo.
Tento školský rok sme sa preto rozhodli, že zrealizujeme našu predstavu a vyskúšame, či to bude
fungovať. Cieľom projektu je nahradiť klasickú
formu vyučovacej hodiny iným spôsobom vyučovania, prelínať výchovu so vzdelávaním v neznámom prostredí, kde centrom pozornosti edukácie
bude žiak, rozvoj jeho osobnosti a napredovanie.
Predpokladáme, že si odnesie nielen trvalé hodnoty,
vedomosti, ale aj postoje, záujmy, spôsob komunikácie, racionálne poznávanie, selekciu informácií,
samostatnosť, tímovú spoluprácu a toleranciu. Celý
vzdelávací pobyt bude naplnený neopakovateľnou
atmosférou plnou aktivít a poznávania spojeného
s cestovaním po Slovensku.
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 tak vyrobíme
o danom regióne vlastný výukový materiál s pracovnými listami, ktorý budú využívať ďalší 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 si vybrali „LIPTOV“.
Naše putovanie začalo pred školou ranným
sčítaním. Kontrolné otázky začali padať už počas
cesty autobusom – názvy miest, riek, pohorí,
hradov… Tak sme sa dozvedeli, že Váh môže
byť Dunajom a Beckov hradom Strečno. Prvou
zastávkou vzdelávacieho pobytu na Liptove bol
Ružomberok, časť Černová, kde sa v roku 1907
odohrala Černovská tragédia ako dôsledok národnostného útlaku v Uhorsku, kedy žandári zastrelili
15 občanov. O tomto sme sa pri pamätníku dozvedeli z referátu Tamarky, Nelky a Izy a ešte nám
porozprávali aj o Andrejovi Hlinkovi. Prešli sme sa
dedinou popri Dome Andreja Hlinku, zastavili sme
sa na mieste skutočných udalostí a autobusom sme
sa presunuli k ďalšej zastávke – tou bolo známe
lyžiarske stredisko Malinô Brdo. Z Hrabova na Brdo
sme sa pohodlne dostali kabínkovou lanovkou,
prezreli sme si zjazdovky, prírodu a po turistickej
značke sme za hodinku došli do podhorskej osady
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Vlkolínec, ktorá je pamiatkovou rezerváciou ľudovej
architektúry zapísanou v zozname svetového dedičstva Unesco. Sprievodca nám porozprával o živote,
tradíciách, práci obyvateľov, prezreli sme si školu,
sýpku, roľnícky dom a pobrali sa ďalej. Čakala nás
obec Svätý kríž, v ktorej stojí historicky vzácny
drevený evanjelický artikulárny chrám. Svojou
veľkosťou je impozantný a ozaj nádherný. V ňom
nám premietli film o chráme a jeho výstavbe. Po
krátkej prestávke sme sa vybrali dodržať otváracie
hodiny v archeoskanzene Havránok nad priehradou Liptovská Mara. Sprievodca nás oboznámil
s expozíciou a po vlastných sme navštívili keltské
opevnenie, chrám, obetnú šachtu, obytnú vežu,
hrádok, obydlia, studňu. Deň sa už pomaly chýlil
ku koncu, hlad sa stupňoval, tak sme sa šli ubytovať
a navečerať, pretože po večeri nás čakali ešte ďalšie
povinnosti – hodinový program Jánošíkova cesta.
Boli to potulky po stopách zbojníckeho kapitána
Jura Jánošíka v Liptovskom Mikuláši po miestach
spojených s jeho životom. Sprievodkyňa nám
porozprávala o faktografických údajoch jeho života,
prezreli sme si kúriu, v ktorej zasadal súd, kaštieľ,
v ktorom Jánošíka väznili, boli sme v mučiarni. Tým
sa program prvého dňa naplnil. Večer na ubytovni
sme si pozreli finále pohára UEFA, posedeli a pozhovárali sa na izbách, chlapci si spravili posedenie
pri kávičke a šli sme spať.
Druhý deň sme začali prehliadkou so sprievodcom v Múzeu Liptovskej dediny v Pribyline.
Dozvedeli sme sa o živote chudobných poddaných
i majetných sedliakov, prezreli sme si obydlia,

kaštieľ, chrám, školu, výstavu starých parných
lokomotív. Trošku nám do organizácie zasiahol
nepružný vedúci internátu, pretože sme sa museli
vrátiť k obedu a vynechať návštevu Štróblovej vily
v Hybiach, tiež vyhliadky nad hradom a kaštieľom
v Liptovskom Hrádku. Ale absolvovali sme prehliadku rodného domu spisovateľky Kristy Bendovej a jej
brata Oldricha Bendu, významného slovenského
vedca. Tu pochválila sprievodkyňa našu Katku,
ktorá mala pripravený vyčerpávajúci referát, spolu
sme si zarecitovali a prečítali verše z kníh pani
Bendovej, prezreli sme si so záujmom preklad jej
knihy do čínštiny. Odtiaľ sme sa pobrali na prehliadku hornej nádrže prečerpávajúcej hydroelektrárne
Čierny Váh. To bol perfektný zážitok s nádhernou
prírodnou scenériou. Na vrchole kopca vo výške
1000 m. n. m. sme zrazu našli obrovský kráter
naplnený vodou, na severe sme videli zasnežené
Vysoké Tatry, Kriváň, Gerlach, Slavkovský štít,
na juhovýchode Kráľovu hoľu, na juhu zasnežené
štíty Nízkych Tatier, pod nami Liptovskú kotlinu.
Do elektrárne nás tentokrát nepustili, pretože sme
v súčasnosti predstavovali teroristickú hrozbu. Po
ceste nazad sme prešli okolo kaštieľa a zrúcaniny
hradu v Liptovskom Hrádku. Poslednou zastávkou
druhého dňa bola návšteva Stanišovskej jaskyne,
ktorou nás sprevádzal netradičný a vtipný sprievodca – jaskyniar. Krátko sme sa ešte zastavili v Jánskej
doline a tým zakončili deň.
Tretí deň sme začali prehliadkou Demänovskej
jaskyne Slobody. Prešli sme množstvo schodov, videli nádhernú výzdobu, boli sme v dóme, v ktorom
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bol úvodný ceremoniál tohtoročného Svetového
pohára v lyžovaní v Jasnej, prezreli sme si časti,
v ktorých sa filmovali známe rozprávky. Jaskyňa
je naozaj úchvatná. Potom sme sa už presunuli do
najznámejšieho a najväčšieho lyžiarskeho strediska
na Slovensku do Jasnej. Lanovkami sme sa presunuli na vrcholovú stanicu na Chopku, počas cesty
sme videli bohatú ponuku zjazdových tratí najrozmanitejších obtiažností navzájom poprepájaných
vlekmi a sedačkami. Chystali sme sa na turistiku
na najvyšší končiar Nízkych Tatier – Ďumbier. No
hneď na Chopku nás privítal asi metrový snehový
závej, videli sme chodníky ešte pokryté snehom, tak
z hľadiska bezpečnosti sme sa pokochali nádhernými výhľadmi, občerstvili v rotunde, pofotili sme
prírodné krásy a lanovkou sme sa vrátili naspäť.
Vzdelávacia exkurzia splnila svoje ciele. Navštívili
a videli sme veľa zaujímavých miest, získali sme

množstvo informácií, zistili sme, že Liptov je
prekrásna časť Slovenska a oplatí sa ju navštíviť
opäť. Ďakujeme rodičovskému združeniu za úhradu
dopravy, rodičom za spoluúčasť 10 €. Nerozumiem
však tomu, prečo niektorí rodičia nevyužijú možnosť
takejto zážitkovej formy vzdelávania svojich detí
a umožnia im presadiť si svoje vrtochy nad školskými povinnosťami. Ešte by som chcel poďakovať
dozorkonajúcim učiteľom za prípravu vzdelávania,
bezpečné absolvovanie pobytu, naplnenie všetkých
cieľov. Tiež ďakujem počasiu, ktoré vyšlo na jedničku. Pochváliť musím žiakov, s ktorými sme nemuseli
riešiť žiadne záležitosti, naopak boli zvedaví, pozorní, tolerantní, slušní a priateľskí. Verím, že výstupy
zo vzdelávacieho pobytu, zážitky a skúsenosti žiakov
sú predpokladom pre zmapovanie a návštevu ďalšej
zaujímavej oblasti našej krásnej krajiny.
Milan Medveď

STRETNUTIE PO 65-TICH ROKOCH OD SKONČENIA ZŠ
…Zbohom škola, lúčime sa
zbohom krásny školský čas,
vábi nás už háj, lúčina
či ozaj nesklame nás?
Čas učenia sa nám skončil
nový život nám plynie
ale krásna rozpomienka
na školu nám nezhynie…
Tak takouto piesňou si v piatok 24. 6. 2016
pripomenuli svoje dni strávené v škole dámy a páni,
ktorí sa stretli po dlhých 65-tich rokoch od ukončenia deviatej triedy.
Neprišlo ich veľa, aj z tých, čo sa sľúbili, nakoniec
všetci neprišli. Ale tí, ktorí sa dostavili, boli pozoruhodní. Nikto by nepovedal, že tie upravené krásne dámy
môžu mať na krku 8 krížikov. Hoci sa im na tvárach
objavili vrásky, ktoré opisovali, čím všetkým si za svoj
život prešli, boli stále krásne, boli veselé a príjemné.

Páni, ktorým zdravotný stav už neumožňoval, aby
dámy vyzvali do tanca, bavili spoločnosť aspoň
vtipnými historkami. Pani Obuchová – Lukáčová
krásnym príhovorom všetkých srdečne privítala. Pani
Fidrichová, ktorá stretnutie organizovala, prečítala list
od bývalej pani učiteľky. Posedeli si v triede a potom
sa presunuli do jedálne, kde im naše pani kuchárky
pripravili chutný obed. Pospomínali a pripomenuli si,
ako im bolo v škole dobre.
Rozchádzali sa nie ako dôchodcovia, ale ako
deviataci, veselí, urečnení, spokojní.
Ja som si vždy myslela, že energiu mi dodávajú
malí škôlkari, ale po tomto stretnutí som zistila, že
energiu a chuť do života môžu vlievať aj 80-roční
ľudia, avšak musia jej mať na rozdávanie. To títo
naozaj mali. Chcela by som im všetkým touto
cestou popriať veľa zdravia a ešte veľa radosti do
ďalších rokov. Už teraz sa teším, až prídu na ďalšiu
stretávku.
Maronová Anna
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„OPEKAČKOVÁ“ ROZLÚČKA SO ŠKOLSKÝM ROKOM
Školský rok uplynul ako voda a žiaci našej školy
už snívajú o vytúženom letnom leňošení.
Ešte pred odchodom na prázdniny však čakalo
prvákov a druhákov príjemné prekvapenie.

V stredu 22. 6. sa na školskom dvore stretli deti
z 1. a 2. ročníka našej školy. Spolu s ich rodičmi,
starými rodičmi a pani učiteľkami sa rozlúčili so
školským rokom poriadnou opekačkou. Maminky
všetkým spríjemnili popoludnie výbornými koláčikmi i slanými dobrotami. Deti sa zahrali na preliezačkách, v pieskovisku, vybehali sa na ihrisku i pri
futbale. Dospelí si posedeli v tieni altánku a pokojne
sa porozprávali o všedných radostiach a starostiach
každodenného života. Celé popoludnie sa nieslo
v duchu radosti a smiechu.
Po peknej rozlúčke so školským rokom 2015 –
2016 želám žiakom v mene všetkých učiteľov našej
školy teplé leto plné zážitkov a zábavy.
V. Vydarená
triedna učiteľka prvákov

SKONČIL SA ŠKOLSKÝ ROK 2015 – 16

Od ôsmej hodiny sa žiaci školy zhromaždili
v telocvični, aby si z úst riaditeľa školy Mgr. Milana
Medveďa vypočuli zhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov žiakov našej školy. Riaditeľ
konštatoval, že popri úspechoch v predmetových
súťažiach, olympiádach a športových súťažiach,
niektorým žiakom nezáleží na dosahovaní dobrých
výsledkov a taktiež mnohí z nich majú veľké nedostatky v dochádzke do školy, v správaní a príprave
na vyučovanie. Pochválil vyznamenaných žiakov
a odmenil ich za úsilie malými vecnými a knižnými
odmenami. Ocenil plaketou J. A. Komenského
za dlhoročnú prácu v materskej škole p.učiteľku
Polákovú.
Poďakoval za odvedenú prácu p.učiteľkám
Kečkéšovej a Žažovej, ktoré odcházajú pracovať
do iných škôl a pánovi učiteľovi Gergelovi, ktorý
odchádza na zaslúžený starobný dôchodok.

V závere slávnostného zhromaždenia sa so
školou, jej zamestnancami a mladšími spolužiakmi
rozlúčili naši deviataci.
Na záver slávnosti k ukončeniu školského roku
sa žiaci rozpŕchli do svojich tried, kde obdržali
vysvedčenie za celoročnú prácu.
Želáme všetkým žiakom prázdniny plné slnečných dní a o dva mesiace dovidenia znovu v škole.
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
V priebehu tohto
školského roka bola
realizovaná v 1. triede v Základnej škole
v Krajnom súťaž
s názvom Čitateľská
bodka. Hlavným
cieľom súťaže bolo
rozvíjať čitateľskú
gramotnosť detí
a budovať pozitívny
vzťah ku knihám.
Čitateľská hra bola
určená pre každého
prváka, ktorý má rád knihy, rád počúva príbehy
o rozprávkových bytostiach a rád súťaží. Deti si mali
vybrať päť ľubovoľných kníh. Poprosiť niekoho z ich

rodiny, aby im z nich čítal
príbehy, keďže sme dlho
nevedeli čítať. Ku každej
knihe, ktorú mali prečítanú, nakreslili obrázok.
Priniesli ho spolu s knihou
do školy. Potom sa zmenili na rozprávačov, ktorí
pani učiteľke aj spolužiakom predstavili najkrajšie
príbehy z knihy. Každý žiak, ktorý sa zapojil do
súťaže, to zvládol výborne. Súťaž sa podarilo úspešne ukončiť Dominike Durcovej, Dianke Ďurišovej,
Natálke Kovárovej, Natálke Ochodníckej,
Terezke Kozárovej, Dominike Moravcovej
a Barborke Vičanovej.
Dievčence, gratulujem Vám k veľmi peknému
úspechu v čitateľskej súťaži!
pani učiteľka V. Vydarená

NA FUTBALOVOM IHRISKU TO ŽIJE
Futbalová sezóna 2015/2016 je za nami, no to
je priestor pre iné športovo-spoločenské podujatia,
ktoré sa v našom Obecnom športovom areáli (OŠA)
konajú. Aj v tomto roku sa už niektoré zaujímavé
uskutočnili, iné nás ešte len čakajú.
V OŠA v Krajnom sme prvú udalosť mohli navštíviť už v marci. Napriek neistote z počasia, ktoré
je začiatkom jari veľmi vrtkavé, sa klub TJ SlovanRovnosť Krajné rozhodol spolu s Klubom tibetskej
dogy zorganizovať Klubovú výstavu. Návštevníci
sa mohli pokochať na krásnych jedincoch tohto
plemena a prezrieť si ich pri súťažení v jednotlivých
kategóriách. Samozrejme účastníci neboli len zo
Slovenska, ale aj z Českej republiky. Klub následne
využil priestory našej budovy aj na dôležitú klubovú
schôdzu. Je predpoklad, že táto výstava, ktorá sa
v Krajnom konala už druhý rok po sebe, sa stane
tradičnou záležitosťou nášho kalendára podujatí.
Jednou z najpútavejších akcií posledného obdobia v Krajnom bol exhibičný zápas futbalistov

s hokejovými hosťami z klubu Dukla Trenčín.
Po usilovných prípravách sa v sobotu 25. júna
v popoludňajších hodinách táto akcia za početnej
účasti hostí z našej obce, ale aj z okolia uskutočnila. Prvým bodom programu bol zápas žiakov
Krajné – Stará Turá, ktorý vyhrali naši chlapci 3:2.
Po ňom nasledovalo predstavenie aktérov všetkých
futbalových tímov, medzi nimi aj v kopačkách
obutých hokejistov a ich funkcionárov, medzi nimi
aj manažér klubu Ján Kobezda, či bývalý hráč Dukly
Jiří Heš. Exhibičný zápas sa skončil výsledkom
Krajné – Dukla Trenčín 4:6, keď divákov pobavili
hráči peknými futbalovými akciami a 10 krásnymi
gólmi. Nasledovali súťaže v kopaní 11-tok v kategórii žiakov i dospelých, taktiež autogramiáda
hokejistov s fotografovaním sa s majstrom sveta
Róbertom Petrovickým,
ktorý priniesol na ukážku aj
svoju cennú zlatú medailu.
Na záver priaznivci vyhrávali
hodnotné ceny v tombole
a večer pokračoval zábavou.
Sprievodnými atrakciami bol
okrem bohatého občerstvenia skákací hrad pre deti či
jazda na koni alebo voze.
Bohatá porcia podujatí
pokračuje na futbalovom
ihrisku aj v letnom období.

19

Uskutočnil sa III. ročník Memoriálu Jána Dlhého (9.
júla) a futbalové stretnutia našich mužov a starých
pánov s tímami z družobnej obce Chrlice (16. júla).
Pripravuje sa 1. ročník futbalového turnaja „O kráľa

kopaníc“ (10. septembra), ktorý bude pokračovaním úspešného nultého ročníka z minulého roka.
Všetkých občanov srdečne pozývame.
Andrej Škodáček

HODNOTENIE JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2015/2016
MUŽI
Opäť sme v období
letnej futbalovej prestávky, ktorá nasledovala
po náročnej jarnej časti
našich mužov.
Už umiestnenie po
jeseni naznačovalo, že
problémy so záchranárskymi prácami môžu byť
aj na jar aktuálne, čo sa
aj vďaka ťažkému vylosovaniu a mnohým zápasom u súperov potvrdilo.
Prvé dva zápasy v Pobedime a v Kostolnom sme
prehrali, aj keď najmä v Pobedime výkon nebol zlý
a siahali sme dokonca po troch bodoch. Sklamanie
z nevydareného záveru tohto zápasu sa prenieslo aj
do Kostolného, kde bol aj výkon mužstva slabý. Po
týchto prehrách nasledovali zápasy s tímami v čele
tabuľky. Hráči ukázali zlepšenie najmä v bojovnosti,
preto už nespokojnosť s hrou nebola taká výrazná,
no výsledky sa stále nezlepšovali. Jediný bod zo
štvorice ťažkých zápasov sme dosiahli v domácom
súboji proti Kálnici, na Brestovci zase zlyhanie
v poslednej polhodine, keď do 60. minúty bol stav
zápasu u lídra ligy bezgólový. V ďalších zápasoch už
boli body nutnosťou. Tím ale so súpermi zo stredu
a dolnej polovice tabuľky predsa ukázal svoj potenciál, keď posledné 4 domáce zápasy už sme neprehrali, po spomínanej remíze v rýchlom a bojovnom
stretnutí s Kálnicou potešili náročných domácich
divákov nielen 2 vysoké víťazstvá a strelecké prebudenie nášho tímu pri výsledkoch 6:2 a 4:0 s Lúkou
n/V respektíve s Dolným Srním, ale aj kvalitný posledný zápas sezóny pri remíze 1:1 so šťukou jarnej
časti Trenčianskymi Bohuslavicami. Zápasy u súperov priniesli striedavé výsledky, prehry v Hrádku
a na Brezovej boli vysoké, no remíza v Bzinciach
a víťazstvo v Potvoriciach výraznou mierou prispeli
k záchrane príslušnosti našich mužov v 7. lige juh aj
pre ďalší súťažný ročník.
Celkovo sezónu s konečnou 12. pozíciou
v tabuľke určite nemožno hodnotiť ako úspešnú,
počas jej priebehu sa tím aj klub musel vysporiadať
s viacerými ťažkosťami, ktoré by mali byť poučením

do budúcnosti. Záverečná štvrtina ukázala, že do
tejto kvalitnej ligy ale naše mužstvo určite patrí.
Zostáva už len veriť, že do novej sezóny nastúpime
s lepšou pripravenosťou a skúsenosti z tej ťažkej
predošlej sa odzrkadlia nielen na lepších výkonoch,
ale aj výsledkoch, pretože jednou z najväčších slabín
nášho tímu bola neschopnosť víťazne zvládať herne
vyrovnané zápasy, ba často sme prehrali aj duely,
v ktorých sme herne súpera počas väčšiny zápasu
dokázali predčiť.
Výsledky jarnej časti:
Pobedim – Krajné 2:1 (0:0), G: Peter Osuský
Stará Turá B (Kostolné) – Krajné 3:0 (2:0)
Krajné – Turá Lúka 1:3 (0:1), G: Rastislav Miškech
Polianka – Krajné 3:1 (1:0), G: Samuel Vavák
Krajné – Kálnica 1:1 (1:1), G: Andrej Lacho
Brestovec – Krajné 7:0 (0:0)
Krajné – Lúka n/V 6:2 (2:0), G: Vladimír Baranovič 3,
Štefan Škodáček 2, Ľubomír Elíz
Bzince p/J – Krajné 4:4 (2:2), G: Rastislav Miškech 2,
Samuel Vavák (11m), Peter Osuský
Hrádok – Krajné 3:0 (0:0)
Potvorice – Krajné 1:4 (1:2), G: Andrej Lacho 3,
Rastislav Miškech
Krajné – Dolné Srnie 4:0 (1:0), G: Vladimír
Baranovič 2, Andrej Lacho, Peter Osuský
Brezová p/B – Krajné 5:0 (4:0)
Krajné – Trenčianske Bohuslavice 1:1 (0:0),
G: Marcel Kostelný
DORAST
Jarná časť dorastu mala za
cieľ udržať 2. priečku, prípadne
ešte zabojovať o čelo tabuľky.
Hneď prvý zápas v Bzinciach,
ktoré sú v spodnej časti tabuľky,
znamenal remízu 1:1, čím bol boj
o prvé miesto takmer definitívne
znemožnený. Okrem víťaza
z Turej Lúky sme už ale ostatné
tímy pred seba nepustili a druhé
miesto uhájili. Prispela k tomu
remíza 0:0 na Brezovej, výhra 3:0 nad Podolím,
no najmä nečakané víťazstvo 4:0 v desiatich
hráčoch doma proti dovtedy neporazenej Turej
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Lúke. Chlapci v správny čas zabojovali a dokázali,
že viacerí majú v sebe potenciál hrať aj v kategórii
mužov. Navyše končiacimi sú iba 2, kapitán Tomáš
Tomka a Alex Klein, pričom od žiakov príde viacero šikovných nádejí. Dorast tak môže bojovať o čelo
tabuľky aj v budúcom súťažnom ročníku.
Vrcholom celej sezóny po umiestnení na 2.
priečke v juhu bol tak dvojzápas o celkové 3. miesto
v rámci ObFZ Trenčín. Súperom bolo združené
družstvo dorastu Dubodiel/Trenčianske Jastrabie,
ktoré začínalo ako favorit. Potvrdil to aj prvý zápas
na pôde Dubodiela s výsledkom 6:1 pre domácich.
Pohárová matematika platila, našim už nádej na
päťgólové víťazstvo nedával nikto. Prekvapenie sa
ale konalo znova, naši chlapci dosiahli po víťazstve
5:0 historický úspech v kategórii dorastu a vyrovnali
ten žiacky za 3. miesto spred 2 rokov, o ktorý sa
tiež zaslúžili viacerí z dnešného dorastu.
Andrej Škodáček
ŽIACI
Po úspešnej
jesennej časti, v ktorej
sme nepoznali chuť
prehry, sme vstupovali do jarnej odvety
so sebavedomím.
Cieľom bolo udržať sa
na pozíciách v čele tabuľky. Avšak počas jarnej časti
sa nám nevyhli zranenia a odchod brankára, ktoré
naše plány výrazne narušili. Chlapcom postupne
dochádzali sily, možno aj chuť, a tak sme nedokázali
vyhrávať ani zápasy so slabším súperom. To sa
ukázalo najmä počas zranenia kľúčových hráčov.

No keď sa pozrieme na sezónu ako celok, umiestnenie v hornej polovici tabuľky na 5. mieste je vynikajúcim výsledkom. Náš tím mal bilanciu 24 zápasov
(13 výhier, 4remízy, 12prehier), skóre nášho tímu
bolo 59:34, čiže bolo pozitívne.
Tento výsledok môžeme brať pozitívne aj
vzhľadom na budúcnosť, keďže po tomto súťažnom
ročníku nadobudne veľa hráčov dorastenecký vek.
Očakáva sa, že môžu podobne úspešné výsledky
dosiahnuť aj v tejto kategórii, pokiaľ budú na sebe
pracovať.
PRÍPRAVKA
Tak ako v jesennej časti, aj
v jarnej pokračoval v našom
klube projekt prípravky. Tá
má chlapcom pomôcť, aby
sa dokázali lepšie uplatniť
v žiackej kategórii. Už počas
sezóny sa nám darilo týchto
chlapcov zapájať aj v žiackych zápasoch. Hralo sa
opäť systémom mini-turnajov s rovnakými súpermi
(Čachtice, Brezová pod Bradlom, Bzince p/J, Stará
Turá). Chlapci obsadili vo svojej skupine slušné 3.
miesto. Dokázali podať dobré výkony počas celej
jarnej časti. Vrcholom jarnej časti bol záverečný
turnaj prípraviek, na ktorom sa zúčastnilo 15 tímov.
Naši chlapci sa umiestnili na peknom 8. mieste, keď
v celom zväze pôsobí 21 tímov prípravky. S našimi
najmladšími nádejami budeme pokračovať aj naďalej. Budeme radi, ak uvidíme v našom kolektíve
nové tváre, keďže chlapci nie sú vo veľkom počte.
Samuel Vavák ml.

PRAVEKÉ HRADISKO
Je historicky zaujímavé, že neďaleko našej
obce sa nachádza jedno z najväčších a najstarších
hradísk z doby bronzovej na Slovensku. Pri ceste
z Vrbového do Krajného sa v Prašníckej doline
vypína vysoký kužeľovitý kopec s obleskujúcimi
skalami. Môžu mu konkurovať len hradiská na
Molpíre pri Smoleniciach a Pustý hrad pri Zvolene.
Na vrchu tohto kopca je cca 4,7 ha plocha, kde sa
nachádzala najstaršia akropola, ktorá bola postupne
v jednotlivých obdobiach rozširovaná na ďalšie dve
hradbové priestory.
V 50. rokoch minulého storočia sa ťažil na
východnej strane kameň, a keď sa pri odstreloch
v kameňolome sypali spolu s kameňom i bronzové
veci, boli prizvaní archeológovia. Zaujímavé je, že

i v staroslovanskom názve dedinky Pustá Ves bolo
skryté toto tajomstvo. Na východnej strane sa nachádzali kniežacie hroby, kde sa nachádzali šperky
ako rôzne nákrčníky, spony, náramky a osobné
a bojové predmety. V kameňolome sa veľa týchto
predmetov zničilo a stratilo v kovaní. Následný
7-ročný archeologický výskum odhalil jednotlivé
vrstvy a opevnenia – valy. Jednotlivé hĺbkové vrstvy
dokazovali, že osídlenie tohto hradiska začína v neskorej dome kamennej a s prestávkami pretrváva až
do ranného stredoveku.
Každé novoprichádzajúce obyvateľstvo prináša
so sebou svojráznu kultúru, ktorej stopy možno
badať v nájdenom materiáli a v niektorých prípadoch aj na architektúre. Počiatočné jednoduché
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Plán hradiska podľa Štefana Janšáka

opevnenia sa postupne stávajú zložitejšími a v súlade s potrebami obyvateľov sa mení ich koncepcia.
Skôr ako sa tu usadili prví ľudia, žil tu v poslednej
dobe ľadovej nosorožec srstnatý. Úlomok kosti,
ktorý zachránil p. Š. Bajcar pri práci v kameňolome
je starý najmenej 14 000 rokov.
Najstaršie osídlenie z neskoršej doby kamennej
sa obmedzovalo na menšom priestore budúcej akropoly. Tu bol vybudovaný základový žľab pre kolovú
hradbu. Našli sa tu kamenné nástroje štiepanej
industrie - pazúrikové a obsidiánové strelky a škrabky, kostené ihly a hroty. Hroty šidiel sú brúsené iba
v pracovnej časti. Toto vyvýšené a chránené miesto
bolo pred 5 000 rokmi zrejme vybrané preto, aby
ich chránilo pred nájazdmi susedných kmeňov.
Z neznámych príčin v neskoršej dobe kamennej
osídlenie zaniklo.
Hradisko ožíva koncom staršej doby bronzovej,
kedy bola priekopa prehĺbená a postavený nový val.
Našli sa tu úlomky keramiky, nádoby, šálky a vzácne bronzové predmety sekeromlat, bronzová dýka
a taktiež kamene na mletie a prasleny na tkáčsku
výrobu.
Najväčší rozmach dosiahlo hradisko v mladšej
dobe bronzovej (sliezska fara lužickej kultúry).

Novoprichádzajúci ľud znova vybudoval všetky
opevnenia a rozšíril hradisko o dva areály.
Obytná časť bola z hrabového dreva. Výplň
medzi kolmi tvoril hustý prútený výplet zamazaný
hlinou. Vymazaná bola i plocha ohniska. Obytné
priestory slúžili len na prenocovanie mali rozmer
4,5 x 5,5 m, kým každodenný život sa odohrával na voľnom priestranstve – pred príbytkami.
Rozhádzané predmety a rozbitá keramika nasvedčujú na rýchle prerušenie pokojného života na
hradisku. Niektoré veci boli ohňom deformované.
Bronzové predmety veľkej hodnoty sa našli rozhádzané na ploche akropoly.
V druhom areáli sa našli dôkazy o kovolejarskej
dielni, ktorá bola kvôli nebezpečenstvu požiaru
vzdialená od obydlia. Bola tam kamenná forma
na odlievanie bronzových nožov a krúžkov. Popri
dokonalej keramike sa tu riešili bronzové predmety,
ktoré si zaslúžia pozornosť svojim vypracovaním.
Pekným dokladom kovolejárskeho majstrovstva je
nákrčník z tyče s kruhovými očkami na plochých
hranatých koncoch, ďalej bronzové kosáky, dláto
alebo ihla s uškom. Na mletie obilia sa používali kamenné drviče oválneho tvaru s prehnutou strednou
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časťou. Na povrchu tohto kameňa sa menším,
v ruke dobre „sediacim“ kameňom.
Po veľkom požiari v 8. stor. pred n. l., kedy sa
rozpadli a deformovali aj nádoby, zaniklo osídlenie
doby bronzovej. Kto hradisko vypálil niet dôkazov.
Podľa novodobých hľadačov pokladov na ploche
nádvorí niet ničoho, archeológovia dôkladne miesto
prezreli. No na svahoch a úžľabinách sa našlo veľké
množstvo bronzových a železných streliek zo šípov
a úlomky sečných zbraní, čo svedčí o veľkých bojoch.
Hradisko ožilo na kratšie obdobie v mladšej dobe
železnej v druhom alebo prvom stor. pred n. l.
Nálezy z tohto obdobia svedčí o prítomnosti Keltov.
Kelti po krátkej dobe odišli. Poslední obyvatelia
hradiska boli slovania, ktorí prišli v 9. – 10. st. n. l.
Obnovili a zdokonalili hradisko a postavili kamenný
múr spevnený dubovou guľatinou. Postavili domy
– podzemnice, kde bola nájdená typicky slovanská
keramika. Žiaruvzdorná keramika umožňovala variť
na otvorenom ohni. Používali rotačné mlynské
kamene so stredovým násypným otvorom. V čase,
keď zanikol život na hradisku v 11. – 12. st., objavili
sa prvé známky slovenského osídlenia vo Vrbovom
a v okolitých lokalitách.
Nálezy zaniknutých civilizáciách na hradisku Pustá
Ves dokumentujú praveký vývoj nášho regiónu.
Dá sa predpokladať, že Krajnianská dolina bola
ako prvá osídlená v lokalite Kúty, pretože tam boli
ideálne podmienky na život. Takmer v každom
druhom dome bol prameň vody – močidlo, kde sa
máčali konope a v hornej časti, kde sú stodoly boli
obilné ílové jamy, do ktorých neprenikla vlhkosť.

Bronzové kosáky, prasleny, a strelky z neskorej
doby bronzovej
Celú vojnu tam bolo obilie a bolo suché. Z rozprávania som počul, že môj pradedko, keď kopal vo
dvore v Kútoch hnojisko, našiel kostru skočenca
a vedľa bolo ohnisko obložené kamením. V súčasnej
dobe by sa dalo určiť uhlíkovou metódou obdobie
a v akom storočí tam tento človek žil, čo by určilo,
kedy v Krajnianskej doline žil človek.
Ing. Milan Marek

V NÁMORNÍCKOM ŠTÝLE
Recykláciou pohárov ktoré už nepoužívate si
môžete vyrobiť osobité svietniky, ktoré vám spríjemnia letné večery na balkóne, či terase.
Materiál:
• veľký pohár na zaváranie (alebo váza),
• biely popisovač na sklo
(napr. Deco Painter),
• hrubý špagát (cca 1m na jeden pohár),
• tenký špagát (na zavesenie mušlí),
• mušle, piesok,
• lepiaca páska.
Postup:
1. v počítači napíšeme text, ktorý chceme mať
na pohári, vytlačíme ho a prilepíme z vnútornej strany do pohára. Text vyfarbíme bielym

popisovačom a necháme zaschnúť. Môžeme
vyfarbiť aj vo viacerých vrstvách, aby bol pekný
biely.
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2. okolo hrdla pohára obmotáme hrubší špagát.
Tenkým vrtákom prevŕtame mušle, navlečieme
ich na tenký špagát a zavesíme na uzol hrubého
špagáta. Do pohára nasypeme piesok, mušle
a vložíme sviečku.

Náš tip:
Ak máte dieťa, ktoré pekne kreslí, môžete dať
pohár pokresliť jemu, napr., rybičkami.
O dozdobenie špagátom a mušľami sa už postarajte vy.
Mgr. art. Jana Ardanová

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 3/2016
bude 31. augusta 2016, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č.
3/2016 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

JUBILANTI ZO SZPB KRAJNÉ
V mesiaci máj oslávila krásnych 88 rokov svojho života naša členka p. Anna
aĎ
Ďurišová z Krajného.
Prajeme pevné zdravie a veľa ďalších rokov v rodinnom kruhu.
Ďalej gratulujeme
k narodeninám:
1. p. Anne Haššanovej
ej
2. p. Vlaste Janekovej
V mesiaci jún srdečne
gratulujeme k narodeninám
ám
ďalším členom našej ZO:
1. p. Miroslavovi Kodajovi
vi
2. p. Martinovi Moravcovii
3. p. Zuzane Sedlákovej
4. p. Miroslavovi Vítekovi
5. p. Anne Zmekovej

A v mesiaci júl oslavujú n
narodeniny, ku
ktorým
ktor
o ým prajeme všetko dobré,
dob
br členovia ZO:
1.
1. p. plk. Štefan Bumbál, zzaslúžilý člen ZO
2. p. Dáša Kostelná
3. p. Miloš Plank
Všetkým našim jubilantom
m ssrdečne
blahoželáme!
Za ZO
SZPB Krajné,
O SZ
taj.
ta V. Kodajová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Martin Pálenik – Mgr. Lenka Medová
Ľuboš Gráf – Barbora Vráblová
Rastislav Trgala – Jaroslava Hornáčková
VÍTAME NOVORODENIATKA
Pavol Blanár
David Valášek
Lukáš Ochodnický

ROZLÚČILI SME SA
Vladimír Manák
Zuzana Zmeková
Štefan Kovár
Anna Kobanová
Anna Čerešňová
Miloslav Tomka
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