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roãník 12.

Vianoce
Keď naše príbytky
duch Vianoc zahalí,
nech len slza šťastia
zraky nám zakalí.
Nech ako sneh čistú
Boh lásku k nám zaveje,

ãíslo 4/2005

cena 5,- Sk

nech každému svitne
iskierka nádeje:
že ako v čase Vianoc
hojnosť a spokojnosť,
chlieb, zdravie i šťastie
budú náš denný hosť.

PF 2006
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Vianoãn˘ ãas
V tento čas pokoja schádza sa rodina
na život za nami spolu sa spomína
pri stole prestretom aj prázdne miesta sú
a slzy vtekajú cez slová do hlasu.
V tento čas pokoja s jedličkou na stole
pre šťastie budúce zabudni na bôle
pri speve v oblúku na stožiar pamäti
so štedrou večerou lúč mieru zasvieti.
V tento čas pokoja nech brány zavreté
otvára raz navždy kľúč lásky na svete.
Opäť prichádza vianočný čas. Tak ako
po iné roky aj teraz sa naň tešia veľkí aj
malí. Čas akoby zastal. Na pár dní, ktorých čaro v nás ešte chvíľu tlie. A v tom je
nádej. Nezhasiť plamienok, ale ho rozdúchavať a udržiavať láskou a dobrom,
ktoré nás oslovujú cez Vianoce.
Vianočný čas je časom väčšej blízkosti jedného k druhému, časom naplne-

ným pocitom väčšej
spolupatričnosti.
Veď kedy sme jeden
k druhému bližšie, ak
nie počas nádherných
vianočných
sviatkov? Nemáme
pocit väčšieho dobra, vnútorného tepla
a ochoty byť lepší?
Vianoce sú sviatkom, ktorý nás
napĺňa veľkým citom a obyčajným ľudským šťastím. Iste, nie každý prežíva
tento sviatok s rovnakou mierou. Niekedy je tej lásky pri rodinnom stole málo,
je jedno, či okolo neho sedí desať ľudí
alebo jeden, dvaja.
V čase Vianoc máme k sebe bližšie,
sme pozornejší a chápavejší. Želajme si,
aby to krásne ľudské teplo, porozumenie
a šťastie zostalo v nás počas celého roka
a nielen v túto sviatočnú chvíľu.

Nechajme nasnežiť Vianoce do našich
duší. Nech nachumelené na polmetra
atmosféry naplnenej citom a dojatím,
keď sa na svojich najbližších naozaj
dívame a keď ich pozorne počúvame.
A potom si spravme z tej záľahy pocitov
jedného veľkého snehuliaka a schovajme
ho navždy vo svojej pamäti. Vydrží aj
v horúcom lete do najbližších sviatkov
zimy.
Vážení spoluobčania, v mene predstaviteľov obce, redakčnej rady i v mene
svojom, Vám želám všetkým príjemné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich rodín, do nového roku Vám prajem
hodne zdravia, šťastia, pracovných
úspechov a aby sa tá sviatočná nálada
plná porozumenia a lásky preniesla
z našich rodín aj na celú našu krásnu
obec a aby sme nažívali ako jedna veľká
rodina.
Jana Hudecová

SLOVO Z ÚST STAROSTU
VIANOâN¯ VIN·
Vianoãn˘ vin‰ si prizval koledu: vraj pôjdu, kam ich oãi povedú - hornat˘m krajom, ‰írou rovinou
s tou tisícroãia starou novinou, Ïe ãasy sviatkov ºuìom nastali. DieÈatko narodené v ma‰tali svet
poÏehnáva znovu pokojom. Nech privíta ho kaÏd˘ po svojom a nech mu lásku sveta popraje. Tak ako
ono symbol dobra je, nech dobrá vôºa k nám si prisadne a skutky na‰e nech sú príkladné, nech k na‰im blíÏnym
cestu zaviatu vyznaãia v snehu stopy návratu. Vianoãn˘ stromãek nech nám zarodí, nech stôl je ‰tedr˘ ako na hody
a v du‰iach na‰ich dobrá pohoda nech v jasliãkách to dieÈa pohojdá. (Katarína Hudecová)
Otvorte svoje srdcia dokorán nech krásna chvíºa Vianoc môÏe prísÈ aj k Vám. Nie bohatého zlata,
chladného prepychu, ale ‰Èastn˘m úsmevom, teplom neÏného dotyku. Nech u Vás v rodine svornosÈ
panuje, do nového roku zdravia, ‰Èastia, lásky zo srdca vin‰ujú,
obecné zastupiteľstvo, starosta a zamestnanci obce

A MÁME TO ZA SEBOU!?
Chtiac - nechtiac, musíme tomu veriť, že mnoho vecí už máme za sebou!
Okrem iného, za sebou už budeme
mať aj tretí rok spoločnej púte - v dobrom ale aj v inom.
Človek je tvor omylný a je aj ľudské
mýliť sa a preto nech mi je odpustené,
že som si naivne myslel a to aj prezentoval v predchádzajúcich číslach, že
väčšina z nás je na jednej lodi, priznávam - mýlil som sa!
Čítajúc stránky predchádzajúcich výtlačkov, nedá mi inak ako nadviazať na
vety vyslovené už skôr, v čísle 1/2005:
„Píšuc a zároveň - uvažujúc, kladiem si
otázku, či zrno padlo na správnu, na
úrodnú pôdu!? Či to nie je výkrik do tmy,
do prázdna - prázdna, bez ozveny.
Nekonečný monológ vyratúvania úspechov, či neúspechov obce nemajú byť
len „štítom“ na „obhajobu“ práce obecného zastupiteľstva, starostu a všetkých
zamestnancov obce, ale je a bude to
ponúknutá ruka k vzájomnej spolupráci,
ktorá musí priniesť úrodu pre našu obec.

Veď obec tvoríme „My“, my ktorí tu
žijeme a vlastníme majetok, my ktorí
tu len žijeme, ale aj my, ktorí tu len
vlastníme alebo máme prenajatý majetok. LEN MY SPOLOČNE DOKÁŽEME POSUNÚŤ KOLESO DEJÍN
SPRÁVNYM SMEROM."
Ale opäť hor sa späť na zem, do reality
dnešných všedných dní!
Obec:
– predložila projekt na Eurofondy, cezhraničná spolupráca Intereg III A, SR ČR.
– predložila žiadosť na pridelenie dotácií z Ministerstva životného prostredia SR v projekte - Obnova dediny
– predložila žiadosť na Environmentálny
fond MŽP SR tri projekty - Kanalizačný
zberač a ČOV Krajné, Rekonštrukcia
vodovodu Krajné-Žadovica, Rekultivácia skládky komunálneho odpadu Kahúnova dolina
– predložila na Ministerstvo školstva
a telesnej kultúry SR žiadosť pre pridelenie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu starých šatní na obecnom športovom štadióne
– zamestnanec obce, získal odbornú
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spôsobilosť na prevádzkovanie kanalizácie K-II
– získala darovaním od Ministerstva
vnútra SR - riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru dve vozidlá
Praga V3S - valník s navíjacím zariadením a pojazdnú autodielňu
– zrealizovala výberové konanie na pozíciu správca daní, poplatkov a pracovník na úseku kultúry
– zrealizovala opravu miestnych komunikácií: - cesta Kúty, k obecnému
športovému štadiónu, k horným bytovkám a na Podolské kopanice
– realizuje sa oddelenie dažďovej vody
od splaškovej a pripojenie objektu
školy na kanalizáciu a s tým súvisiace
práce.
– pripravuje uviesť do života spoločnosť
SLV, s.r.o.
Na záver roka sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí priložili ruku k dielu pri
zveľaďovaní našej obce - T. Miklasovej,
A. Matulovej, V. Drahošovej, A. Jurášovej, V. Kubicovi, D. Zedníkovi, P. Otrubčákovi, P. Malému, P. Marônkovi, M.
Parčimu, J. Václavkovi, M. Petrášovi, Bc.
P. Macúchovi, bratom Nedbálkovým.
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Moja vďaka patrí aj pracovníkom
na technickom úseku obce, pánom
Š. Bielikovi, D. Konečníkovi, M. Drškovi,
V. Virglovi, V. Kováčikovi, J. Mramúchovi,
L. Gabrižovi, J. Otrubovi, Ing. L. Miklášovi a Ing. L. Galiovskému.
Nesmiem a ani nechcem zabudnúť
poďakovať sa pracovníčkam na obecnom úrade, za vykonanú prácu a prácu
naviac, J. Slezákovej, M. Macúchovej,
Bc. J. Mozolákovej, J. Hudecovej, V.
Macúchovej a L. Boorovej
Poďakovanie za propagáciu obce prináleží taktiež aj učiteľskému zboru ZŠ na
čele s Mgr. M. Medveďom, zvlášť RNDr. L.

Gergelovi, ako aj ZPOZ-ákom, M. Bukovčanovej, Z. Valáškovej, M. Macúchovej st., R. Kubišovej, Mgr. D. Markovej,
Š. Pavelkovi, K. Nedbálkovi, Š. Horákovi,
kolektívu učiteliek MŠ pod vedením B.
Polákovej, škôlkárom a žiakom ZŠ.
A celkom na záver Vám ďakujem za
prejavenie vašej vôle pri voľbách do
orgánov samosprávy, kde som kandidoval ako nezávislý kandidát na poslanca
Trenčianskeho samosprávneho kraja ako
starosta obce Krajné.
Aby Krajné a okolité obce mali svojho
zástupcu v Trenčianskom samosprávnom kraji, chýbalo necelých tristo hlasov.

Starosta obce Krajné spolu vo voľbách
získal 342 hlasov, v Krajnom 148. Z celkového počtu 1374 osôb zapísaných
v zozname voličov v obci Krajné, odovzdalo svoj hlas starostovi až 10,77%
voličov. Starosta obce Krajné a zároveň
aj Vladislav Šuster, ďakujú za prejavenú
dôveru všetkým tým, ktorí im verili. Touto
cestou sa chcú zároveň poďakovať aj
voličom z celého volebného obvodu č. 3
Myjava za prejav dôvery. Ďakujeme!
(P.S.: podrobnejšie informácie na:
www.statistics.sk )
Ing. Vladislav Šuster,
starosta obce

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 13/2005 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 27.10.2005
4. Udelenie ocenení v zmysle Štatútu obce Krajné podľa
návrhu starostu obce
5. Opravu ďalších MK podľa poradia určeného poslancami a platbu v roku 2006 - 2007 podľa splátkového
kalendára

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o kontrolnej činnosti za III. štvrťrok
3. Správu o informáciach a aktivitách OcÚ

D) VOLÍ
1. Kandidáta na prísediaceho Okresného súdu v Trenčíne
- pán Ján Sedílek, Krajné č. 1

B) SPLNOMOCŇUJE
1. Starostu obce Ing. Šustera robiť presuny v rozpočte pre
rok 2005 a povoliť prekročenie výdavkov na jednotlivých kapitolách po dosiahnutí vyšších príjmov do výšky
100.000,-Sk

D) DOPORUČUJE
1. Po predložení súhlasu o prenajatí priestorov na RPD
povoliť podnikanie v oblasti zberu a výkupu kovov pre
pána Stančeka z Považian
2. Zadať ďalšiu opravu miestnych komunikácií podľa
vyjadrenia poslancov s platbou podľa splátkového
kalendára v roku 2006 - 2007

C) SCHVAĽUJE
1. VZN č. 3/2005 o používaní miestnych komunikácií na
území obce Krajné
2. Poradie opravy miestnych komunikácií v Krajnom
3. Odpredaj časti parcele č. 232/9 o výmere 51 m2 manželom Kulíškovcom, cena za 1 m2 - 25,-Sk, náklady s prevodom hradí žiadateľ

Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Z diára starostu

–

– dňa 8. septembra 2005 sa zúčastnil slávnostného ukončenia
5. ročníka sústredenia psovodov a psov-záchranárov policajného zboru s medzinárodnou účasťou v Belušských
Slatinách
– v dňoch 9. a 10. septembra 2005 sa zúčastnil na výmene
skúseností na úseku občianskej obradnosti ZPOZ
v Rimavskej Sobote
– dňa 13. septembra 2005 sa zúčastnil zasadnutia správnej
rady Združenia pre separovaný zber Javorina - Bezovec,
n.o. na Obecnom úrade v Hrachovišti
– dňa 16. septembra 2005 sa zúčastnil na stretnutí s poslancami NR SR p. Opaterným - Slobodné fórum, p. Žiakom Hnutie za demokraciu a p. Oremusom - SMER v reštaurácií
Spoločenského domu na Myjave
– dňa 19. septembra 2005 sa zúčastnil na pracovnom stretnutí v budove Obvodného úradu v Novom Meste nad
Váhom za účelom navrhnutia postupov ohľadom získania
údajov o životnom prostredí z katastrálnych území miest
a obcí nachádzajúcich sa v okrese Nové Mesto nad Váhom
a v okrese Myjava
– v dňoch 22. a 23. septembra 2005 sa zúčastnil seminára
„Spolupráca INTERREG IIIA“ - skúsenosti a rozvoj do
ďalších oblastí s odbornou exkurziou do Laa an der Thaya
v mestskej časti Brno-Chrlice spolu s poslancami obecného
zastupiteľstva Ing. Vladimírom Baranom a Ing. Jánom
Konečným
– v dňoch 27. až 30. septembra 2005 sa zúčastnil tradičného

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
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pracovného stretnutia starostov a primátorov Regionálneho
združenia miest a obcí Stredného Považia v Dudinciach
na základe pozvania Prof. Ing. Jána Plesníka, DrSc., čestného prezidenta Agrofilmu 2005 sa dňa 28. septembra 2005
zúčastnil vystúpenia folklórneho súboru Krajňanec v Nitre
dňa 30. septembra 2005 sa zúčastnil slávnostného záveru
s odovzdávaním cien filmového festivalu AGROFILM v kongresovej sieni Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre
dňa 6. októbra 2005 sa zúčastnil na Podkylavských zeleninových slávnostiach v Podkylave
dňa 12. októbra 2005 sa zúčastnil na slánostnom otvorení
novej expozície v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách
dňa 15. októbra 2005 sa zúčastnil spolu s Bc. Pavlom
Macúchom, p. Jánom Ďurišom, Rastislavom Nedbálkom
a Dušanom Nedbálkom ako pozorovatelia hasičskej súťaže
vo Vranově u Brna
dňa 18. októbra 2005 sa zúčastnil riadneho zasadnutia
Združenia miest a obcí Myjavského regiónu v obci Vrbovce
dňa 19. októbra 2005 sa zúčastnil na stretnutí dôchodcov
v Krajnom u p. Haššanovej - HANY Reštaurácia
dňa 22. októbra 2005 sa zúčastnil na hasičskej súťaži na
Obecnom športovom štadióne v Krajnom
dňa 1. novembra 2005 sa zúčastnil na Pamiatke zosnulých
v Dome smútku v Krajnom
dňa 6. novembra 2005 sa zúčastnil na zasadnutí výboru
Telovýchodnej jednoty v Krajnom
v dňoch 8. až 10. novembra 2005 sa zúčastnil konzultačného stretnutia v hoteli Patria v Štrbskom plese, stretnutie
bolo zamerané na „Aktuálne otázky samosprávy po posledných novelách“
dňa 11. a 12. novembra 2005 privítal na Obecnom úrade
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– dňa 23. novembra 2005 sa zúčastnil prvého rokovania
správnej rady Organizácie pre separovaný zber - PASKO,
n.o., Bratislava v budove Okresného úradu v Turčianskych
Tepliciach
– dňa 25. novembra 2005 sa zúčastnil seminára „Environmentálna infraštruktúra v štrukturálnych fondoch Európskej
únie“ v zasadačke úradu Trenčianskeho samosprávneho
kraja v Trenčíne
– dňa 3. decembra 2005 sa zúčastnil slávnostného programu
jubilujúceho súboru Kopaničiar so spoločenským posedením v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave
– dňa 6. decembra 2005 sa zúčastnil zasadnutia valného zhromaždenia Združenia obcí kopaničiarskeho regiónu Veľká
Javorina - Bradlo v zasadačke Mestského úradu Stará Turá

v Krajnom starostu mestskej časti Brno-Chrlice a jej predstaviteľov, cieľom stretnutia bolo nadviazať družbu a spoluprácu medzi obcou Krajné a mestskou časťou Brno-Chrlice
– dňa 18. novembra 2005 sa zúčastnil seminára Monitorovanie a hodnotenie projektu/činnosti, Procesy a metódy,
Vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie,
partnerstvá, monitoring) na sekretariáte Regiónu Biele
Karpaty v Trenčíne
– dňa 21. novembra 2005 sa zúčastnil pracovného stretnutia
v oblasti sociálnych vecí a rodiny v zasadačke Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Myjave
– dňa 22. novembra 2005 sa zúčastnil valného zhromaždenia
spoločnosti DOLINY, s.r.o., Stará Turá na Mestskom úrade
v Starej Turej

OCENENIA NA·ICH SPOLUOBâANOV
Podľa Uznesenia č. 13/2005 písm. C) bodu 4) z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 27. októbra 2005 bolo schválené v zmysle Štatútu
obce Krajné podľa návrhu starostu obce udelenie ocenení pre nasledovných spoluobčanov:

2. Pánovi Vladimírovi Jánošovi za úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti kultúry v prospech a za reprezentáciu obce
Krajné
3. Pánovi Jánovi Dlhému za úspešnú a záslužnú činnosť
v oblasti dobrovoľného hasičstva v prospech a za reprezentáciu obce Krajné
4. Pani Jozefe Matyášovej za úspešnú a záslužnú činnosť
v združení pre občianske záležitosti, za aktívny prístup pri
zakladaní Krajnianskych novín, za dlhoročné vedenie
obecnej kroniky v prospech a za reprezentáciu obce
Krajné
5. Pánovi Jánovi Ďurišovi za dlhoročnú, úspešnú a záslužnú činnosť vo zväze protifašistických bojovníkov
v prospech a za reprezentáciu obce Krajné
6. Pánovi Jánovi Sedlákovi za dlhoročnú, úspešnú a záslužnú činnosť vo zväze protifašistických bojovníkov
v prospech a za reprezentáciu obce Krajné
7. Pánovi Milanovi Plesníkovi za úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti poľovníctva v prospech a za reprezentáciu
obce Krajné
8. Pani Viere Macúchovej za dlhoročnú, úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce Krajné vo funkcii ekonómky obce
9. Pani Lýdii Boorovej za dlhoročnú, úspešnú a záslužnú
činnosť v prospech obce Krajné vo funkcii prednostky
obce
Miroslava Macúchová

Cena obce Krajné - in memoriam:
1. Neboh. pánovi Milanovi Obuchovi, ktorý sa významným
spôsobom pričinil o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
a jej propagáciu doma i v zahraničí, za vynikajúce tvorivé
výkony v technickej a verejnoprospešnej činnosti v prospech a pre reprezentáciu obce Krajné
Čestné občianstvo Obce Krajné:
1. Akademikovi pánovi Jánovi Plesníkovi, Prof., Dr.h.c.,
Ing., DrSc. za zásluhu o ochranu záujmu a šírenia dobrého mena obce Krajné doma i v zahraničí
2. Akademickému maliarovi pánovi Štefanovi Pavelkovi,
ktorý sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj a zveľadenie obce Krajné, ochranu jej záujmov a šírenie dobrého
mena doma i v zahraničí svojou tvorbou navonok a ktorý
sa aktívne podieľa na tvorbe Krajnianských novín
Cena starostu Obce Krajné:
1. Pánovi Milanovi Kostelnému za úspešnú a záslužnú činnosť v oblasti športu v prospech a za reprezentáciu obce
Krajné

Stretnutie predstaviteºov mestskej ãasti Brno-Chrlice a obce Krajné
Mestská časť Brno-Chrlice sa nachádza v juhovýchodnej časti územia
mesta Brna v Českej republike. V súčasnosti s 949 ha, s takmer 3200
obyvateľmi.
Čo nás spája s touto mestskou časťou? Nielen priateľstvo oboch starostov, ale i prvé stretnutie predstaviteľov tejto mestskej časti a obce
Krajné.
Na základe uznesenia č. 12/2005 podľa bodu B, čísla 8 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnom zo dňa 3. septembra 2005 a po návšteve starostu obce Krajné Ing. Vladislava Šustera a 2 poslancov v mestskej časti Brno-Chrlice, uskutočnilo sa v dňoch 11. a 12. novembra 2005
v Obci Krajné prvé stretnutie medzi obcou Krajné a mestskou časťou
Brno-Chrlice. Stretnutie zahájil starosta obce Ing. Vladislav Šuster a srdečne privítal predstaviteľov mestskej časti v obradnej sieni Obce Krajné. Po ubytovaní a slávnostnom obede si naši hostia prezreli krásu našej obce, starosta obce Ing. Vladislav Šuster ich oboznámil s problémami, ktoré naša obec sústavne rieši. V piatkový večer sme pobudli pri večeri spolu v družnej debate so starostom obce mestskej časti Brno-Chrlice Ing. Vladimírom
Kučerom, s jeho sekretárkou, pracovníčkami úradu mestskej časti, poslancami a s predsedami a členmi jednotlivých organizácií ako i s našimi poslancami a zamestnancami obecného úradu.
Pri tejto príležitosti vystúpil folklórny súbor Krajňanec, pri cimbalovke p. Jánoša, Nošku a Sadloňa si zaspievali a zatancovali
aj naši hostia z Chrlíc.
V sobotu po chutných raňajkách využili voľný čas na prehliadku múzea v Čachticiach a na Košariskách ako i návštevu Bradla.
Cieľom stretnutia bolo nadviazať družbu a spoluprácu medzi obcou Krajné a mestskou časťou Brno-Chrlice.
Pri rozlúčke a vzájomnej dohode veríme, že v blízkej budúcnosti sa opäť stretneme v mestskej časti Brno-Chrlice.
Miroslava Macúchová
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âinnosÈ Materskej ‰koly v Krajnom poãas roka
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MATERSKÁ
ŠKOLA

Ištitucionálna predškolská výchova zabezpečuje výchovu a
vzdelávanie detí predškolského veku.
Spoločenský
význam výchovy vzrastá, najmä z hľadiska
riešenia
globálnych
problémov
ľudstva.
Ukazuje sa, že od účinnosti výchovy
závisí aj ďalšie prežitie ľudstva. Na
výchove sa podieľa nielen rodina, ale aj
škola a spoločnosť. Kvalita výchovy je
teda podmienená súčinnosťou týchto
troch činiteľov, ak zlýha jeden z nich rodina, škola alebo spoločnosť, zlýhava
aj výchova. Včasná spoločensky žiaduca
výchova je preto opodstatnená najmä
z hľadiska dlhodobej preventívnej účinnosti výchovy, ktorou je dosiahnutie
adaptability a osobnej integrity človeka.
Základnú charakteristiku - ľudskosť, totiž
človek nedostáva od prírody, ale získava
ju v priebehu života.
Predškolskú výchovu vlastne môžeme chápať ako výchovu pre život.
Právo na kvalitnú inštitucionálnu predškolskú výchovu má dieťa nezávisle od
sociálneho postavenia rodiny, v ktorej
žije, a preto aj nezávisle od zamestnanosti či nezamestnanosti svojich rodičov.
Je to aj v záujme naplnenia Deklarácie
práv dieťaťa. Vytvorením príležitosti
navštevovať materskú školu sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločensky kontakt s rovesníkmi, ktorá sa
objavuje medzi druhým a tretím rokom
veku človeka.
Čo sa týka činnosti našej materskej
školy pracovali sme podľa Programu
výchovy a vzdelávania detí v materských
školách. Výchovne sme využili významné
výročia a dni. Zaškolili sme všetky deti,
ktorých rodičia mali o zaškolenie záujem.
Deti mali dostatok podnetov na hry,
majú vytvorené hracie kútiky, máme dostatok hračiek i pomôcok, ktoré rozvíjali
ich myslenie, pamäť, fantáziu, manuálne
zručnosti, upevňovali kolektívne vzťahy.
Hry detí boli obohatené o nové hračky,
ktoré sme mohli zakúpiť vďaka rodičom
a sponzorom. Veľkému záujmu sa tešili
knižky, maľovánky, skladačky Puzzle,
Pexeso, ktoré kladú nároky na presnosť,
pozornosť, obrazotvornosť, trpezlivosť,
pamäť, orientáciu v priestore, čo budú
deti potrebovať nielen pri nácviku písania, čítania a počítania, ale pre život vôbec. Deti pri hrách pracovali s papierom,
textilom, prírodninami, plastami, strihali,
lepili, skladali, kreslili, hrali sa spoločenské hry.
Čo sa týka jednotlivých výchovných
zložiek pre telesnú výchovu máme dobré

priestorové podmienky, dostatok náčinia
i náradia. K tomuto účelu máme vhodne
vybavenú a zariadenú školskú záhradu,
ktorá slúži aj na zábavné činnosti detí,
v lete hry v piesku, na záhradnom náradí,
počas horúcich letných dní otužovanie
vodou v nafukovacích bazénoch, v zime
sánkovanie a bobovanie, nakoľko terén
záhrady je dostatočne členitý. Deti sú
pohybovo zdatné, aktívne sa zapájajú do
všetkých pohybových činností. Pri telesnej výchove a rannom cvičení sme využili
hudbu, deti sa nielen rozcvičovali, ale aj
cvičili podľa hudby, hudba znela aj
v závere cvičení. Deti poznajú veľa pohybových hier.
Spevom, hudbou a hrou sme vyplnili
každú voľnú chvíľu, deti majú radi spevné dialógy, hudobné hádanky „Spievané
dramatizácie“, poznajú niekoľko regionálnych piesní a tancov. Niekoľko detí
pracuje aj vo folklórnom súbore „Krajňanček“.
Vo výtvarnej výchove sme využili rozličné materiály a uplatňovali rôzne techniky, zhotovovali sme výstavky výtvarných prác pre rodičov, práce detí sme
zasielali aj do detského časopisu
„Včielka“. Deti pracovali s materiálom na
výtvarnú výchovu aj počas ranných hier,
takže držanie ceruzky tým deťom, ktoré
návštevovali materskú školu pravidelne
nerobí problémy. Uvoľňovacie cviky ruky
sme zaraďovali pravidelne.
Cez literárnu výchovu sme plnili prvky
estetickej výchovy, rozvíjali sme ňou citové, rozumové a svetonázorové postoje, podporovali vyjadrovacie schopnosti.
Poézia i próza denne znie v materskej
škole, deti sa hrajú s knihami, pozerajú
ilustrácie, čítame aj pred spaním, počúvame rozprávky z magnetofónu i CD prehrávača, deti si nosia knižky i z domu.
Máme slušne zásobenú školskú knižnicu, knižky sú vkusne ilustrované, deti
ich rady pozerajú. Spolupracujeme
s miestnou knižnicou, kde sme realizovali hromadné návštevy, deti mali možnosť oboznámiť sa s priestormi knižnice
i s knihami pre deti. Cez literárnu výchovu sa deti oboznámili s dramatickým
umením, ktorým sa rozvíja pohybový,
dramatický, hudobno-dramatický a iný
tvorivý estetický prejav.
V rozumovej výchove sme rozvíjali
začiatky logického myslenia, podporovali
sme samostatnosť a tvorivosť, viedli sme
deti k správnemu označovaniu poznatkov detí, rozvíjali sme všetky stránky reči
dieťaťa, formovali sme potreby, záujmy,
motívy, postoje a city dieťaťa, ktoré sú
spojené s rozumovou činnosťou, dali sme
základy matematických pojmov.
Čo sa týka rozvoja reči, deti majú bohatú slovnú zásobu, ale nevedia ju po-

užiť. Problém robí vyjadrovanie a súvislé
rozprávanie. Spolupracujeme s logopedičkou, 2x do roka navštívi materskú
školu a deti, ktoré jej pomoc potrebujú ju
návštevujú individuálne. Návšteva logopédie však nie je samoliek, s dieťaťom
treba pracovať aj doma.
V pracovnej výchove si deti osvojili
hygienické, kultúrne a pracovné návyky,
elementárne pracovné a technické zručnosti, schopnosti a poznatky a podnecoval sa správny psychosomatický vývin
dieťaťa.
V prosociálnej výchove sme u detí posilňovali samostatnosť, tvorivosť, osobnú
inteligenciu a utvárali sme základy osobnej zodpovednosti dieťaťa prostredníctvom uplatňovania prosociálneho výchovného štýlu.
Všetky tieto výchovné zložky sa vzájomne prelínajú. Preto už okrem spomínaných činností sme absolvovali resp.
pripravili ešte tieto: s deťmi sme sa zúčastnili nesúťažnej prehliadky v speve
ľudovej piesne v Myjave s názvom „Spievaj si, slávičku“. Súťažnej prehliadky
v speve ľudovej piesne sme sa zúčastnili
v Základnej škole v Krajnom, kde naše
dieťa v bohatom zastúpení žiakov I. stupňa ZŠ obsadilo 3. miesto. Pripravili sme
program k Mikulášovi s účasťou rodičovskej verejnosti, p. učiteľky pripravili pre
deti karneval, školskú olympiádu, kde
deti súťažili v skoku z miesta, behu, štafetovom behu a hode tenisovou loptičkou. V skupine starších detí prebehla
vedomostná súťaž. Pripravili sme program ku Dňu matiek, športový deň ku Dňu
detí. S programom sme vystúpili na
stretnutí s dôchodcami. Deti účinkujú
v programe pre ZPOZ pri Obecnom
úrade v Krajnom pri uvítaní detí do
života, zlatých a strieborných svadbách.
Boli sme s deťmi v Základnej škole
v Krajnom na vystúpení kúzelníka, koncerte a hrať sa v učebni Lego Dakta.
Sponzorsky nám pomáha rodina Kubaláková a rodina Konečná (Firmy HAM
a MOLITEX), ktorým by som sa chcela
v mene detí i v mene svojom poďakovať.
A ão dodaÈ na záver? Ak rodiãia
a uãiteºky zabezpeãia dieÈaÈu v pred‰kolskom období priaznivé podmienky
k tomu, aby sa u neho vypestoval pocit
bezpeãia a prejavujú mu citovú náklonnosÈ a pritom ho nerobia príli‰ závisl˘m
od seba, vytvárajú základy psychického
zdravia a v˘vinu vyrovnanej a spoloãensky dobre prispôsobenej osobnosti.
Takáto v˘chova smeruje k tomu, Ïe
dieÈa nielen v detstve, ale aj v dospelosti relatívne bezstresovo a úspe‰ne
zvládne rôzne Ïivotné situácie.
Božena Poláková,
riaditeľka MŠ Krajné

Oznam
Obvodná lekárka MUDr. Gellenová oznamuje občanom, že v dňoch 23.12.2005 - 2.1.2006 a 5.1.2006 bude ordinácia
z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
Zastupovať bude MUDr. Lenka Gáliková, ambulancia praktického lekára pre dospelých Myjava, v areáli Nemocnice
s poliklinikou Myjava.
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Mikulá‰ v ‰kole
Šiesty december je dňom, keď škola každoročne ožíva spevom malých anjelov a čertov, ktorí zvestujú svojim spolužiakom
príchod dlhoočakávaného Mikuláša. Rozžiaril sa vianočný stromček, ktorý si deti spolu s pani vychovávateľkami vyzdobili
a všetky oči netrpezlivo hľadeli do dverí, ktorými mal prísť do telocvične hosť. Nertpezliví boli najmenší - prváci. Veď mnohí,
ktorí nenavštevovali materskú školu, mali možnosť vidieť Mikuláša po prvýkrát. Dlhé prípravy na tento deň konečne vyvrcholili. Prišiel Mikuláš! Malí anjeli a čerti ho privítali peknými piesňami a básňami.
„Vitaj v na‰ej ‰kole, mil˘ Mikulá‰,
vyzerali sme Ëa z okna toºko ráz.
KoÏú‰tek a bielu dlhú bradu má‰,
vitaj v na‰e ‰kole, mil˘ Mikulá‰!“
Po krátkom privítaní vystúpili dievčatá zo školskej družiny, ktoré
zatancovali moderný tanec a nakoniec pán učiteľ Jánoš so súborom Krajňanček pripravil pásmo predvianočných piesní.
Telocvičňou sa niesol krásny spev Kristínky Priebrachovej z 2. ročníka, Riška Medňanského a Lejky Baladovej zo štvrtého ročníka.Po
skončení krátkeho programu nastal v telocvični veľký rozruch, pretože za dverami čakali ešte dvaja hostia - čerti zo samotného
pekla, ktorých poslal Lucifer, ako nám prezradili, keď vstúpili do
telocvične.Myslím si, že tento príchod rozbúšil srdiečka nielen tých
najmenších. Hádajúcich sa čertov mohli deti vidieť iba v rozprávke.
Naši čerti nám pripravili nezabudnuteľný zážitok. Nakoniec sa zo
zlých čertov stali dobrí, pretože odmenili deti za súťaž v tvorení
s dyňami sladkou odmenou. Sladkosti sa rozdávali až do samotného konca. Každý dostal od Mikuláša malý vyzdobený medovníček, ktorý napiekli naše dievčatá. Celý tento sviatočný deň
sme ukončili premietaním rozprávky Madagaskar.
Myslím si, že to bol naozaj krásny deň, o ktorom sa bude ešte dlho rozprávať.
Ľubica Karliková

Od Nového roku do Vianoc s Krajňancom
O tom, že ani v roku 2005 nezostali
súborácke kroje visieť v skrini, sa vás
pokúsim presvedčiť týmto ohliadnutím
sa na predchádzajúce mesiace roku
2005.
Hneď zo začiatku roka ich pekne jeden
za druhým prevetrávali od tých najmenších - prípravkárov, cez Krajňanček,
mládežnícky Krajňanec až po tých najstarších.
Rozmýšľate, kde sa všetci takto pekne
stretli? Nuž kde inde, ako na „Pochovávaní basy“ v Krajnom. Rozlúčku s našou
drahomilovanou basou „Eleonórou“ si
nenechal ujsť ani jeden súborák. Prišli
hostia, ba dokonca i zástupcovia STV,
ktorí poslednú rozlúčku zdokumentovali
a dali na vedomie celému Slovensku.
Veru, dôstojná to bola rozlúčka. Len čo
skončilo obdobie pôstu, roztancovali sa
nohy a rozozvučali hudobné nástroje
súborákov na pódiách doma v Krajnom,
neďalekých Piešťanoch, ba i v susednom
Hrachovišti. Tu si získali srdce nejedného
Kolníka, ktorí mali v tejto obci stretnutie.
Medzi naších obdivovateľov patrila i prvá
dáma Radošinského naivného divadla
pani Katarína Kolníková. Nezabudnuteľné momenty s touto milou osôbkou.
nám pripomínajú už len fotografie.

V máji, tak ako každoročne, sa súboráci nezabudli poďakovať svojim programom všetkým mamičkám, babičkám
a prababičkám. Na „Deň matiek“ im
predviedli veľmi pekný program hlavne
najmenší folkloristi z prípravky. Od februára sa v spolupráci s Ing. Jozefom
Lehockým a Lenkou Šútorovou pripravovali na Folklórne slávnosti na Myjave.
Spojili svoje nadšenie všetci dohromady.
Mladší, i tí starší - bývalí súboráci. A veru
im to spolu dobre ladilo! Veď kto chcel,
ten sa mohol v piatok 17.6. v Trnovcoch
presvedčiť na vlastné oči. Pre Krajňanec
bolo nemenej dôležité účinkovanie v nedeľnom galaprograme. Predstavil sa tancom „Ani som veselý neni“. Odmenou za
profesionálne predvedenie tanca a hudby mu bol neutíchajúci aplaus obecenstva. To sú momenty, keď všetci máme
pocit, že to má zmysel.
Neprešiel ani mesiac a FS Krajňanec
reprezentoval svoju obec aj za hranicami
myjavského regiónu. Svojím umením sa
predstavil v podpolianskej obci Očová
na folklórnom festivale „Očovská hruda“.
Opäť dokázali, že Krajné sa za svoj súbor
nemusí hanbiť. Práve naopak. No nielen
vystúpenia sú jediné, čo tento súbor
dokázal uskutočniť v roku 2005. I napriek

rôznym problémom, ktorým musí čeliť,
sa stal neziskovou organizáciou, nafotil
sériu fotografií za účelom vydania kalendára a reklamných materiálov, zaobstaral
si ozvučovaciu techniku a tým skvalitnil
programovú prezentáciu, dopĺňa krojové
vybavenie. V priebehu roka Krajňanec
absolvoval približne 40 nácvikov a 21
vystúpení. V súčasnosti pripravujeme
nahrávku zvukového a obrazového CD
nosiča, taktiež zdokonaľujeme našu
www.krajnanec.sk stránku, ktorá reprezentuje súbor na internete.
Toto všetko sa nám darí aj vďaka
pomoci a spolupráci pre folklór zapáleným ľuďom. Preto touto formou chcem
zároveň poďakovať Ing. Vladislavovi
Šusterovi - starostovi obce Krajné,
p. Vladimírovi Jánošovi - nášmu pánovi
učiteľovi, manželom Martinke a Jankovi
Konečným - choreografom a vedúcim
tanca, p. Vlaste Valáškovej, ktorá sa
stará o kroje a Ferkovi Michalcovi správcovi našej internetovej stránky
a v neposlednom rade vám, všetkým
súborákom za to, že v dnešnej uponáhľanej dobe si dokážete nájsť čas
a chuť pokračovať v započatom diele.
Kukučková - manager súboru

VáÏení obãania,
dlhoročne, sme každý posledný piatok v mesiaci vysielali reláciu „Hráme jubilantom“ a v Krajnianskych novinách uverejňovali
„Spoločenskú rubriku“, kde boli uvedení jubilanti, ktorí oslavovali okrúhle výročia.
Na základe zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sme už približne pred dvomi rokmi obmedzili identifikáciu osôb
podľa čísla domu a osady. Pretože pracovníci Úradu na ochranu osobných údajov nás upozornili na skutočnosť, že v malej obci,
kde sa každý s každým pozná, sa dá osoba identifikovať i podľa uvedeného veku a priezviska, preto sa nesmú tieto uvádzať bez
písomného súhlasu dotknutej osoby.
Preto obec Krajné nebude v posledný piatok v mesiaci vysielať reláciu „Hráme jubilantom“. Hrať budeme iba v prípade žiadosti
jubilanta alebo rodinného príslušníka na základe písomného súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov. To isté sa
týka i „Spoločenskej rubriky“ v Krajnianskych novinách.
Za pochopenie vyššie uvedených skutočností Vám ďakujeme.
Jana Hudecová
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Z kultúry:

Pozvánka

Konalo sa:
• dňa 19. októbra 2005 stretnutie dôchodcov u p. Haššanovej - HANY
Reštaurácia v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné
• dňa 1. novembra 2005 17. slávnostný obrad pri príležitosti Pamiatky
zosnulých v Dome smútku v Krajnom
• dňa 11. a 12. novembra 2005 stretnutie predstaviteľov mestskej časti
Brno-Chrlice a obce Krajné

Uãitelia Z· v Krajnom zasa poz˘vajú
v‰etk˘ch priateºov ‰koly na

I X . šk o l s k ý p l e s

Pripravujeme:
• v dňoch od 17. do 20. decembra 2005 vernisáž akademického maliara
Štefana Pavelku v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
• dňa 18. decembra 2005 vianočný koncert v Požiarnej zbrojnici Krajné
• dňa 4. februára 2006 školský ples u p. Haššanovej - HANY Reštaurácia
v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné
• dňa 25. februára 2006 pochovávanie basy u p. Haššanovej - HANY
Reštaurácia v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné

Stretneme sa 4.2.2006 o 1900 hodine
v budove RPD v Krajnom.
Do tanca hrá skupina ONYX
a cimbálovka FS KRAJ≈ANEC.

Poìakovanie

Cena vstupenky je 333 Sk.
V cene je zahrnutá veãera, 0,5 l vína,
minerálka, ovocie.

Deti a zamestnancie Materskej ‰koly v Krajnom ìakujú firme
MOLITEX za bezplatné prevedenie opravy detsk˘ch sedacích
súprav a za podarovanie detského sedacieho setu k Mikulá‰ovi.
TieÏ ìakujeme firme HAM za celoroãné sponzorovanie ‰kolsk˘ch
akcií a za dary k Mikulá‰ovi. Táto pomoc a dary skvalitnia prostredie pre deti a obohatia deti o nové podnety k tvoriv˘m hrám.
Obidvom firmám srdeãne ìakumeme a Ïeláme veºa spokojn˘ch
zákazníkov.

Vstupenky je potrebné zakúpiÈ do 2. 2. 2006
v riaditeºni Z· Krajné/032 7786 107/,
prípadne objednaÈ na: riaditel@zskrajne.sk

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Deti a zamestnanci Materskej školy v Krajnom

Spoloãenská rubrika
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
NARODENÝM V OKTÓBRI,
NOVEMBRI A DECEMBRI
50 rokov
Ján Tomašech
Marta Konečníková
Alžbeta Horňačková
Ing. Soňa Dóšová
Božena Adamicová
Dušan Gajar
Ivan Malý
55 rokov
Drahomíra Michalidesová
60 rokov
Štefan Malý
PaedDr. Karol Blahuta
Mária Kollárová
Alžbeta Kovárová
65 rokov
Pavol Málek
Anna Miklášová
Anna Eglová
Irena Vydarená
Ján Čerešňa
Štefan Knap
70 rokov
Ján Ochodnícky
Anna Papuláková
Štefan Kovár
Emília Malá

VITAJTE
NOVORODENCI
Svetlana Oružinská
Matúš Vojtek
Lukáš Ušiak
Alexander Kmeť

Emília Vydarená
Oľga Ďurišová
80 rokov
Štefan Fidrich
81 rokov
Štefan Kubiš
Ivan Bórik
82 rokov
Pavol Kovár
Cecília Kolníková
83 rokov
Zuzana Hutyrová
Judita Mosná
Zuzana Kovačechová
84 rokov
Ján Gráf
85 rokov
Katarína Batková
Judita Mocková
86 rokov
Anna Kubišová
88 rokov
Mária Saukuličová
91 rokov
Katarína Konečníková
Judita Ďurišová

75 rokov
Terézia Pagáčová

7

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Jozef Dulák Ing. Jana Milčíková
Miroslav Zmeko Alena Klčová
Milan Ochodnícky Zuzana Dinžíková
Daniel Madunický Zuzana Predná
Peter Konečný Gabriela Drobná
Pavol Papulák Viera Bašnárová, rod. Kodajová
ROZLÚČILI SME SA
Viliam Schovanec
Ján Bumbál
Ján Konkuš
Anna Nebeská
Štefan Sivák
Anna Náhliková
Anna Papuláková
Ján Blanár
ZLATÁ SVADBA
- 50 spoločne prežitých rokov
Pavel Polák a Anna,
rod. Tomková
Ján Papulák a Emília,
rod. Ochodnícka
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V˘sledky volieb
Ako už všetci vieme, dňa 26. novembra 2005 sa konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Naša obec mala vytvorené dva okrsky a to: v zasadačke Obecného úradu v Krajnom a v Požiarnej zbrojnici Matejovec. Hlasovať
vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov mali možnosť všetci tí, ktorí
mali trvalý pobyt na území obce Krajné, ktorá patrí do Trenčianskeho samosprávneho kraja a najneskôr v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov veku.
Výsledky volieb zverejňujeme nasledovne:
Krajné Matejovec
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
1018
356
Počet voličov, ktorým boli odovzdané obálky
158
33
Počet odovzdaných obálok
157
33
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu
predsedu
135
27
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu
do zastupiteľstva
150
30
Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva
Počet hlasov
Krajné Matejovec
1
0
1
1
8
2
46
10
23
4

Číslo kandidáta, meno a priezvisko
1. Emil Blaško
2. Pavol Cibulka
3. Ivan Ďurkovič
4. Bc. Jaroslav Ferianec
5. MUDr. Henrich Gašparík

6. Mariana Kličková
7. Michal Maliarik
8. MUDr. Jozef Markovič
9. Ing. Mirka Matušovicová
10. Karol Parči
11. Ing. Vladislav Šuster
12. Ján Zmeko

3
16
14
17
5
130
8

1
1
1
7
2
18
8

Kandidáti na predsedov
Číslo kandidáta, meno a priezvisko
1. Milan Fogaš
2. Mgr. Dominik Gahér
3. PhDr. Jozef Hrdlička
4. MUDr. Miroslav Chovanec
5. Ing. Stanislav Jančovič
6. Ing. Ján Marcinek
7. Ján Margala
8. Ing. Jozef Rea
9. Ing. Jozef Rojko, CSc.
10. Mgr. Dušan Saksa
11. MUDr. Pavol Sedláček

Počet hlasov
Krajné Matejovec
12
1
4
0
8
0
24
8
11
0
14
0
0
0
4
0
1
0
6
3
51
15
Miroslava Macúchová

Stretnutie s dôchodcami
Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy
do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte
mladé a dobré, štedro rozdáva lásku
a nerado žobre o priazeň.
My však nechceme, aby sa ľudské
a kresťanské „Miluj blížneho svojho ako
seba samého“ z duše človeka vytratilo,
aby sa zabúdalo na úctu k ľudom, ktorí

učili mladšie generácie písať, čítať, starali
sa o ich zdravie, dorábali každodenný

chlieb. Veď staroba má svoju hrdosť
pevne vrastenú do srdca.
Mesiac október má už tradične
prívlastok „Mesiac úcty k starším“.
V Obci Krajné je už dlhoročnou tradíciou, že na „Stretnutie s dôchodcami“ pozývame jubilantov oslavujúcich v uvedenom roku 70, 75, 80
a viac ročných. Posedenie uskutočňujeme v reštaurácii HANY
v Krajnom, kde nám vždy
navaria chutný obed. Ani
tento rok to nebolo inak.
Dňa 19. októbra 2005 sa
uskutočnilo ďalšie stretnutie.
Našim spoluobčanom sa prihovoril starosta obce Ing.
Vladislav Šuster a pán farár Ivan
Novomestský. Piesňami, básňami
a
tancami
potešili
srdcia
jubilantov naše najmenšie deti
z Materskej školy v Krajnom pod vedením pani riaditeľky Boženy Polákovej.

Pamiatka zosnulých
Obec Krajné a Zbor pre občianske záležitosti pripravili dňa 1.11.2005 v Dome
smútku v Krajnom 17. slávnostný obrad Deň pamiatky na zosnulých spoluobčanov.
V lone cintorína - večného odpočinku
a dlhého spánku, stretávajú sa každoročne
na tomto mieste príbuzní, priatelia, rodiny
blízke i vzdialené, ktoré pri stovkách horiacich sviečok a ľudských osudov v súmraku
jesenného ticha spomínajú na všetko, čo
ich spájalo: rodičovskú lásku, lásku matky
k dieťaťu, úctu a lásku detí k rodičom,
manželské putá, vzťah človeka k človeku.
Pri tejto príležitosti sa k pozvaným prihovoril starosta obce Ing. Vladislav Šuster a p.
farár Ivan Novomestský. Príhovor sa striedal s básňami a piesňami spevokolu. Touto
cestou chceme poďakovať p. farárovi Ivanovi Novomestskému a spevokolu pod vedením MUDr. Martinky Figurovej.
17. slávnostný obrad je zapísaný i v pamätnej knihe. Naša spomienka sa zameriavala
na 27 našich spoluobčanov, ktorí zomreli v priebehu roka od novembra 2004 do októbra
2005. Ďakujeme všetkým, ktorí si prišli uctiť pamiatku našich zosnulých, uctiť ich život.
Miroslava Macúchová

Pred slávnostným obedom i po ňom
našich dôchodcov rozveseľoval a na
želanie zahral pán učiteľ Pavol Moc-

kovčiak (učiteľ v ZUŠ Vrbové, ktorý sa
venuje deťom i v tunajšej ZŠ v Krajnom).
Vystúpeniu p. Mockovčiaka predchádzalo vystúpenie jeho žiaka Olivera
Nosaczynského, ktorý zahral pár piesní
na syntetizátore.
Naši jubilanti sa počas stretnutia spolu
porozprávali, pospomínali na chvíle
dobré i tie horšie v živote, stretli sa priatelia a známi, ktorí sa dávno nevideli.
V‰etk˘m oslávencom e‰te raz blahoÏeláme k ich v˘roãiu, Ïeláme im veºa
zdravia, spokojnosti, radosti v kruhu
blízkych.
Jana Hudecová
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