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ãíslo 1/2011

ZADARMO

ROZHODLI STE SA?
Vážení občania!
Dňa 1. 1. 2002 vstúpil do platnosti zákon č. 561/2001 Z.z. o daniach z príjmov. Tento umožňuje zamestnaným, podnikateľom a firmám rozhodnúť sa
a poukázať 2% zo zaplatenej dane presne určeným prijímateľom. Základná
škola s materskou školou v Krajnom je zaregistrovaná Notárskou komorou
v centrálnom zozname. Takže je možné škole túto čiastku venovať. Venovanie
2% z daní je bez poplatkov a nezvyšuje Vaše daňové zaťaženie. Čiastku na
základe Vášho rozhodnutia vráti daňový úrad škole z dane, ktorú ste Vy
v minulom roku štátu odviedli.
Vyhlásenie o venovaní a ďalšie informácie nájdete na: www.zskrajne.sk, v škole, t.č. 032/7786107.
Ďakujeme!
Milan Medveď

Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 1/2011 z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 6. 1. 2011
A) Schvaľuje

vaj, cez hranice snívaj“ z vlastných zdrojov žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1068,40 €.
5. mesačnú odmenu do výšky 20 % z mesačného
platu hlavného kontrolóra.

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. žiadosť o finančný príspevok v súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR –
ČR 2007-2013 a s regionálnou dokumentáciou
Fondu mikroprojektov, na realizáciu projektu “Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“, s celkovými výdavkami na projekt vo výške 21.367,90,- €.
4. spolufinancovanie projektu “Tancuj, maľuj, spie-

B) Berie na vedomie
1. informáciu starostu obce
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 2/2011 z mimoriadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 18. 1. 2011
A) Schvaľuje

banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z termínovaného úveru
5. prijatie Kontokorentného úveru vo výške 20.000,- Eur
z Dexia banky Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slovenská republika, IČO:
31 575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
6. vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného úveru.
7. poukazovanie prijímu z podielových daní z Daňového úradu na účet obce Krajné vedeného
v Dexia banke Slovensko, a.s. číslo účtu
0618381001/5600.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. prijatie Termínovaného úveru vo výške 75.753,- Eur
poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko,
a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slo-venská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH
SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo:
148/L za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve. Úver bude použitý na splatenie
prekleňovacieho úveru na rekonštrukciu základnej
školy s materskou školou v Slovenskej záručnej
a rozvojovej banke a preplatenie investičných faktúr z roku 2010
4. vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad

UZNESENIE č. 3/2011 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 24. 2. 2011
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

Danka Marková – predsedkyňa kultúrnej komisie,
p. Hana Kubaláková, p. Rastislav Kubiš, p. Marek
Ďuriš a predsedovia spoločenských organizácií.
Komisia na ďalšom obecnom zastupiteľstve predloží správu s ďalšími možnými návrhmi riešení
5. Komunitný plán obce
6. predaj pozemkov v záhradkárskej osade v Žadovici a to č. p. 17412/33 vo výmere 457m2 a p. č.
17412/62 vo výmere 20m2 priamym predajom
v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona
č. 258/2009 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon SNR
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako i v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením Obce Krajné „O zásadách hospodárenia s majetkom obce Krajné“, vo vlastníctve obce
Krajné zapísané na LV č. 1 v k.ú. Krajné parcely
registra „C“ v záhradkárskej osade Žadovica par-

A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. zloženie komisie na riešenie problému prevádzky
a financovania rozvoja a ďalšieho chodu obecnej
kanalizácie a ČOV: Ing. Ľubomír Galiovský – riaditeľ TS, Ing. Emil Valášek, Ing. Vladimír Baran,
p. Pavol Kravárik – predseda stavebnej komisie,
Ing. Ondrej Lančarič, Mgr. Július Meszároš –
právnik obce, nezávislý odborník z firmy Deponia
Bratislava. Komisia na ďalšom obecnom zastupiteľstve predloží správu s ďalšími možnými návrhmi riešení
4. zostavenie komisie na riešenie financovania spoločenských organizácii v obci v zložení: Mgr.
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cela č. 17412/33 výmera 457 m2 – záhrada a parcela č. 17412/62 výmera 20 m2 – zastavaná plocha a nádvorie v prospech Ing. Františka Mayera
s manž. Alenou, A. Hlinku 56/65, Piešťany. Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je
stanovená znaleckým posudkom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č.
492/2004 Z.z. Všetky náklady spojené kúpou
hradí kupujúci. Zmluvu vyhotoví právnik obce
7. postúpenie žiadosti p. Márie Ochodníckej, Krajné
464 na zasadnutie sociálnej komisie spolu
s ďalšími prípadnými žiadosťami a zároveň poveruje sociálnu komisiu vytvoriť systém prideľovania
žetónov, tento predloží na nasledujúcom zasadnutí OZ
8. predaj pozemkov zapísaných na LV č. 1 parcela
registra C p.č. 13462/8 vo výmere 528m2 – zastavaná plocha a nádvorie a parcela registra C
p.č. 13462/9 vo výmere 604m2 - záhrady za sumu
1,85 €/m2. Obidva pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce Uvedené pozemky sa
odpredávajú p. Milanovi Ochodníckemu, 916 16
Krajné 466 na základe zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a
ods. 8 písm. b) pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou ako i § 9a ods. 8
písm. e). Kupujúci je spoluvlastníkom domu s. č.
464 na p.č. 13462/8 v podiele 1/2.Kúpna cena
bola stanovená na sumu 1,85,- eura/m2 v súlade
s prílohou č. 2 k Zákonu č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Všetky náklady spojené s predajom hradí kupujúci. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce. Cez
p.č. 13462/8 prechádzajú vodovodné siete, preto
je treba zriadiť na parcele vecné bremeno.
9. predaj pozemku zapísaného na LV č.1 parcela
registra C p.č. 13462/20 vo výmere 100m2 –

ostatná plocha za sumu 1,85 €/m2. Uvedený pozemok sa odpredáva p. Anne Talábovej, 916 16
Krajné 466, na základe zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a
ods. 8 písm. b) ako i písm e) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Kúpna cena bola stanovená na sumu 1,85 €/m2
v súlade s prílohou č. 2 k Zákonu č. 582/2004 Z.z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Všetky náklady spojené s predajom hradia kupujúci. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce
10. členov jednotlivých komisií v nasledovnom zložení:
• sociálna: Mgr. Daria Gergelová, p. Pavol Moravec, p. Slavka Lehoczká, Mgr. Lucia Ambrušová
• kultúrna: p. Andrea Batková, p. Štefan Horák,
p. Ivan Gálik
• finančná: Ing. Jozef Čechovič, Ing. Jaroslav
Sadloň
• životného prostredia: na nasledujúcom zasadnutí OZ
• športu: Ing. Ivan Janeka, p. Milan Kostelný,
p. Miroslav Paškala
• obrany a riadenia: Ing. Ján Konečný st., p. Ján
Sedílek
• prešetrenie sťažností: podľa potreby budú prizvaní odborní poradcovia
• stavebná: p. Pavol Kravárik st., p. Ján Kubíček
• plánovania a sociálneho rozvoja: Ing. Peter
Kubis, p. Martin Bielik
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí a informácie Ing. Galiovského – riaditeľa TS
2. Súvahu a Výkaz ziskov a strát za rok 2010 SLV, s.r.o.
3. Informácie starostu obce
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

VYHLÁSENIE
ZMOS odmieta útok na dôveryhodnosÈ samosprávy
Bratislava – 2. februára 2011 –
Združenie miest a obcí Slovenska
považuje posledné vyhlásenia
niektorých poslancov strany Sloboda a solidarita za útok na dôveryhodnosť samosprávy a odpútanie pozornosti od skutočných
problémov štátu a jeho občanov.
Pondelkové vyjadrenia poslancov
a spôsob ich prezentovania vyvolal obrovské pobúrenie a pohoršenie v miestnej samospráve. Mestá a obce sa pýtajú, kam až v tejto spoločnosti chceme zájsť s takouto dehonestáciou a populizmom a kde sa zastavíme. Dehonestujeme samosprávu ako jeden z pilierov fungovania tohto štátu
a namiesto prejavu určitej vďačnosti čelíme len účelovým
útokom.

Predsedníctvo ZMOS odmieta povrchnosť a populizmus, s ktorým prichádzajú niektorí poslanci NRSR. Ich
rétorika a celkový spôsob komunikácie v ničom nepripomínajú úprimnú snahu riešiť uvedený problém, ale skôr
zámer vyvolať ďalšie problémy a deštruovať dobre fungujúcu miestnu územnú samosprávu, ktorá je garantom
výkonu prenesených úloh štátu. Aj preto považujeme ich
stanoviská za útok na dôveryhodnosť samosprávy
a snahu poukázať na nekompetentnosť a nezodpovednosť miest a obcí. Túto demagógiu odmietame.
Tvrdenie, že samosprávy použili osobitnú dotáciu od
vlády na platy a odmeny je klamstvom. Na základe záverov spoločnej pracovnej skupiny zástupcov MF SR
a ZMOS k hodnoteniu dopadov krízy na rozpočty obcí
v roku 2009 a v zmysle uznesenia vlády SR č. 868 zo dňa
2. 12. 2009 bola účelová dotácia určená a použitá predovšetkým na úhradu ich výdavkov na existujúce a nové
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úlohy v oblasti školstva, sociálnych vecí, nakladania
s odpadmi, zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy, ktorý štát dlhodobo nefinancuje v plnom rozsahu,
či na spolufinancovanie schválených projektov z eurofondov. Časť tejto účelovej dotácie bola vládou určená aj
na zlepšenie východiska financovania obcí v kritickom
roku 2010. Pripomíname, že mestám a obciam sa postupne od roku 2003 takmer zdvojnásobili nové úlohy
a kompetencie. Kým pred reformou sa primátor alebo
starosta staral len o originálne úlohy obce, tak po
reforme zabezpečuje a je zodpovedný aj za výkon prenesených úloh štátnej správy. Nárast povinností a z toho
vyplývajúca zodpovednosť volených predstaviteľov samosprávy dokumentuje aj veľkosť majetku, ktorý každoročne úspešne zveľaďujú a zhodnocujú. Jeho hodnota
predstavuje objem 13,6 miliardy eur. Výška ich rozpočtov
je pritom na úrovni prevyšujúcej 3,7 miliardy eur. Pritom
v minulom roku boli na mestá a obce potichu presunuté
ďalšie kompetencie a úlohy, a to bez primeraného finančného krytia, čo bolo deklarované aj v Národnej rade
SR pri predkladaní návrhu rozpočtu verejnej správy na
aktuálny rok.
Volené orgány miestnych samospráv si nezaslúžia, aby
boli kulisou na odpútanie pozornosti občanov. Viditeľná
snaha o finančnú a politickú centralizáciu rozhodovania

môže vážne ohroziť princípy samosprávnosti a občianskej spoločnosti.
Pre mestá a obce je neprijateľné, aby miestna územná
samospráva a princípy, ktoré v demokracii zastáva, boli
predmetom politického boja a spoločenskej dehonestácie. Ako volení predstavitelia miest a obcí odmietame
princíp kolektívnej viny za konanie niektorých jednotlivcov v otázke platových pomerov a sme za zodpovedné
rozhodovanie samospráv aj v tejto veci.
Predstavitelia miestnej samosprávy zdôrazňujú, že sa
nebránia novelizácii zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
Tento zákon z roku 1994 je v niektorých ustanoveniach
prekonaný. Vzhľadom na súčasnú sociálnoekonomickú
situáciu samospráva je za systémové zmeny, na základe
ktorých aktívnych a úspešných predstaviteľov samospráv bude možné za zákonom určených pravidiel
a limitov adekvátne ohodnotiť. A na to treba nájsť
vhodný mechanizmus. Avšak nie cestou populistických
vyjadrení. Naďalej trváme na záujme participovať na
vládnom návrhu zákona, ktorý garantuje priestor na štandardné pripomienkové konanie a vecnú diskusiu a zohľadní postavenie a zodpovednosť volených predstaviteľov miest a obcí v systéme verejnej moci.
Michal Sýkora, predseda ZMOS

Zmena v nakladaní s komunálnym odpadom a drobným
stavebným odpadom na území obce Krajné

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Na základe predloženého návrhu
vypracovaného vedením obce schválilo OZ dňa 09. 12. 2010 Všeobecné
záväzné nariadenie č. 4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi s prílohami, z ktorého vyplývajú tieto
zmeny:
Na celom území obce sa zavádza množstvový zvoz
komunálneho odpadu z domácností (ako i všetkých
ostatných subjektov zapojených do systému zberu
schváleného obcou). Táto zmena znamená, že obec
bude zabezpečovať vývoz zmesového komunálneho odpadu len odpadu uloženého v zbernej nádobe
KUKA 110 l (popolnica).
Zmena sa dotýka všetkých poplatníkov bez ohľadu
na druh pobytu a nehnuteľnosti, ku ktorej sa viaže
poplatok za nakladanie s komunálnym odpadom
a drobným stavebným odpadom.
Zmena nastáva pre poplatníkov v osade a v miestnej časti:
• Komárno (Vydarená Dolina – Ličkoví)
• U Marušícov
• Dobrá Mera – horný koniec
• Žadovica - záhradkárska osada
V týchto osadách a MČ bude realizovaný celoročný
množstvový vývoz zo zberných nádob kuka 110 l.
Zmena nastáva i pre všetkých poplatníkov v týchto
osadách:
• U Mozolákov, Vápenky
• U Hrdlicov, Tŕnie
• Osikovce, Kahúnova Dolina, Vršok
• U Vankov, Tabán, Manigov, U Drobných
• Nebojsa, U Sivákov.
V zimnom období, kvôli zlej dostupnosti techniky,

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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(až do účinnosti novej zmeny) budú vo vybraných
osadách znova umiestnené veľkoobjemové kontajnery (VOK).
Zmena pre poplatníkov uvedených v bode 3 a 5
nastáva po skončení zimného obdobia, po 31. 03.
2011.
Každý poplatník je povinný do 31. 03. 2011 si zaobstarať zberovú nádobu. Obec ponúka k predaju tieto
nádoby v nákupnej cene 20,00 €. Po zaplatení ceny
obec zabezpečí poplatníkovi bezplatnú dopravu
popolnice do miesta, ktoré prináleží spoplatnenej
nehnuteľnosti.
Stanovište nádoby v čase výkonu zvozu je hranica
komunikácie (zelený pás), ktorou zberová technika
je schopná k nehnuteľnosti sa priblížiť. V sporných
prípadoch miesto zhromaždenia zbernej nádoby
určí zodpovedný pracovník obce.
Vo všetkých osadách a miestnych častiach platí
zásada, že celkový počet pridelených žetónov za
kalendárny rok sa poplatníkovi kráti o jednu tretinu
z titulu zmeny režimu v zimnom období.
Každý poplatník má právo dokúpiť si bližšie neurčený počet žetónov, ktoré slúžia pre evidenciu
zaplateného a vyvezeného množstva zmesového
komunálneho odpadu.
Informácie o termínoch zvozu bude obsahovať pripravovaný Kalendár zvozu komunálneho odpadu
pre rok 2011 – letné obdobie.
Všetky ďalšie informácie budú tiež publikované
a zverejňované v úradnej tabuli, obecnom rozhlase,
v Krajnianských novinách a na oficiálnej stránke
obce Krajné.
O zmenách Vám poskytnú všetky potrebné informácie pracovníci obecného úradu.

VÁŽENÍ OBČANIA!
Jar síce prichádza pomaly, ale na väčšine nášho územia pretrváva suché počasie
bez snehovej pokrývky. Pred nami je obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiarov a narastajúcim počtom požiarov v prírodnom prostredí. Celkovú
bilanciu požiarovosti ovplyvňujú v tomto období najmä požiare trávnatých porastov,
ktorých bolo v roku 2010 až 2066 prípadov. Pri týchto požiaroch došlo k usmrteniu
jednej osoby a jedna osoba sa zranila. Občania v mnohých prípadoch porušujú
zákon o ochrane pred požiarmi a svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,
ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa
opakujúcim javom a preto sa na všetkých občanov obracia Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Novom Meste nad Váhom s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi a občanov týmto
vyzýva:
– nevypaľujte trávu ani iné suché porasty!
– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
– nefajčite v lesoch!
– na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská a nezakladajte oheň priamo v lese.
– pri odchode ohniská dôkladne uhaste.
Za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 €, čo v súčasnej dobe predstavuje
nemalú finančnú hodnotu.
Vážení občania, chrániť lesy a prírodu prislúcha nám všetkým a preto dodržiavajte predpisy o ochrane pred
požiarmi a správajte sa v prírode zodpovedne.
pplk. Ing. Karol Prno, riaditeľ

Zborník „Krajné v spomienkach...“
je názov novej publikácie obce Krajné, ktorá sa
dostáva čitateľom po 18. rokoch od vydania historicky
spracovanej monografie „Krajné 1392 * 1992“. Kompozícia a reč novej publikácie je odlišná od predchádzajúcej, historicky spracovanej Prof. PhDr. Jánom
Lukačkom, CSc. pri príležitosti 600. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné. Novú publikáciu vydala obec
prispením finančnej podpory Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, celého radu sponzorov, medzi
nimi aj kníhtlač Gerthofer, Centra tradičnej kultúry
v Myjave a dobrovoľnej práci mnohých ľudí, čo v poďakovaní v knihe je aj uvedené.
„Krajné v spomienkach“ je zborník zostavený z výstupov terénnych etnografických výskumov na celom území
obce, na ktorom sa podieľali autori: Mgr. Zuzana Bieliková a Ján Kubíček, pomocníčkou im bola študentka
etnológie a muzikológie Ivana Michalcová. V obradnej
sieni obecného úradu stretli sa 29. 1. 2011 všetci
účastníci, ktorí spoločnými silami podieľali sa na
úspechu tohto diela. Slávnosť uvedenia novej
knihy konala sa za účasti širokej verejnosti v priestore zasadačky obecného úradu, kde boli občanom obce predstavení všetci účastníci zo stretnutia v obradnej sieni. Po úvodnom slove starostu
obce Ing. Vladislava Šustera predstavila nové dielo
odborná konzultantka a spolu zostavovateľka Mgr.
Viera Feriancová. Potom autorka diela postupne
predstavila všetkých, ktorí prispeli realizácii tohto
diela, čo ešte záverom podporil a doplnil aj starosta obce. Myšlienku symboliky uvedenia publikácie do života drevom prítomným vysvetlil jej grafik Ing. Peter Kaminský. Uvedenie knihy urobil akademický maliar Štefan Pavelka, ktorý je aj autorom
kresieb a grafík v nej. Slávnosť sa končila autogramiádou, kde pri dlhšom čakaní si občania so záuj-

mom pozreli novú expozíciu reprodukovaných starých
fotografií, z ktorých niektoré sú použité aj v knihe. Nová
publikácia je ďalšou brázdou pre zasiatie zrna slovenského povedomia pre ďalšie generácie, tak ako bolo
v poslednom čase v iných miestach vyoraných takýchto
brázd viac.
Najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa podieľali na uvedení knihy do života sú - hlavný organizátor, starosta
obce Ing. Vladislav Šuster, vydavateľ Jozef Gerthofer,
autori Mgr. Zuzana Bieliková a Ján Kubíček, akademický
maliar Štefan Pavelka, odborná konzultantka a spoluzostavovateľka Mgr. Viera Feriancová, výskumníčka
Ivana Michalcová, grafik Ing. Peter Kaminský a RNDr.
Veronika Zvončeková, ktorá mala na starosti jazykovú
úpravu.
Ivan Gálik
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Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční na celom území Slovenskej
republiky sčítanie obyvateľov, domov a bytov (ďalej len
„sčítanie“) k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom
sčítania je polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21.
mája 2011.
Sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 2011 do 6. júna
2011. V ustanovenom čase sa budú zisťovať údaje:
a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011,
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája
2011.
Sčítanie vykonajú sčítací komisári, ktorí budú na túto
prácu vybraní a vyškolení a budú sa preukazovať osobitným poverením, ktoré vydá starosta obce. V uvedenom

termíne sčítací komisár navštívi domácnosti, požiada ich
o vyplnenie sčítacích tlačív a po rozhodujúcom okamihu
sčítania zozbiera vyplnené sčítacie tlačivá. Sčítacím tlačivom pre sčítanie obyvateľov bude sčítací formulár A.
ÚDAJE O OBYVATEĽOVI, pre sčítanie bytov sčítací formulár B. ÚDAJE O BYTE a pre sčítanie domov sčítací
formulár C. ÚDAJE O DOME.
Sčítanie sa vzťahuje na štátnych občanov Slovenskej
republiky, cudzincov zdržujúcich sa na území Slovenskej republiky v rozhodujúcom okamihu sčítania okrem
cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,
na každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu
(dom), ktorá je obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských úradov cudzích štátov a na
každý byt.
Bc. Miroslava Matejovičová

Pohľad do histórie krajnianskych škôl
Pred 60. rokmi 31. januára 1951 skončil svoju životnú
púť vo veku 53 rokov, riaditeľ Štátnej ľudovej školy
v Krajnom, Martin Petrucha. Jeho meno, ale hlavne práca na poli základného vzdelávania žiakov, teraz vekove
zaraďovaných do prvého stupňa, je zdokumentovaná
v kronike školy počnúc rokom 1930. Samozrejme, že ako
väčšina učiteľov, pôsobil vo verejnom, kultúrnom živote
obce, mal širší dosah na ďalšie vzdelávanie občanov
obce. Chcem Vám priblížiť niektoré myšlienky, jeho skúsenosti z uvedenej kroniky, ktorú v budúcnosti Vám
chcem sprístupniť celú. Reprodukcie fotografií, ktoré on
do kroniky fotil, sú vystavené v zasadačke Obecného
úradu v Krajnom. Uvádzam tri ukážky z kroniky v doslovnom prepise:

lebo tam je prameň všetkého dobrého pre celú obec
i teraz i pre budúcnosť. Dobrá škola s dobrým učiteľom to
je zlatá baňa pre dedinu. U nás to pravda ešte nevedia,
u nás v kaštieloch bývajú krčmári a škola podobá sa
často chlievu. Len si spomeňme, ako vyzerajú školy
v Nemecku, vo Francúzsku, v Anglii, v Amerike a pochopíme, prečo tie národy sú najbohatšie a prečo svetom
vládnu. A pochopíme aj to, prečo Slovák otročil! Lebo
mal zlé školy, lebo na školy neobetoval, lebo sa nestaral
o dobrých učiteľov. Prvá starosť naša nech je o dobré
školy a dobrých učiteľov.“
„Toto však hatil notár s richtárom a richtár robil len to,
čo mu notár rozkázal. O školu sa málo obidvaja starali.
Spomenutý notár sa vyslovil, že keď chce mať učiteľ čistú
dlážku, nech si ju dá za svoje vydrhnúť. Obec vraj nemôže
toľké peniaze vyhadzovať za drhnutie a dlážka sa olejovať
tiež nebude, lebo by vraj zhnila. O to sa však nikto nestaral, aký bude zdravotný stav žiactva, ktoré je nútené tráviť
každý den pachom naplnenej školskej miestnosti.“
„Keď mal nový výbor svoje prvé zasadanie bola na
programe i novostavba štát. ľudovej školy, s ktorou sa dľa
usnesenia výboru z r. 1928 mala z jara 1932 započať. Tu
opäť ozvali sa niektorí z výborníkov, ktorí nemali porozumenie pre školu, ale boli proti nej. Pán vedúci notár ako
prednášateľ mal príležitosť vysvetliť tento tak dôležitý
predmet, ako je novostavba štát. ľud. školy, ale tak neurobil, mohol poukázať na dosavádnu nevyhovujúcu škol.
budovu a jej zhubné účinky na školskú mládež, ktorá prichádza o zdravie už vo svojom útlom detskom veku.
Zdravých budúcich občanov možno vychovať len vo
vzdušných a priestranných učebnách. Nakoľko obec nie
je zadlžená, bola by si musela na novostavbu školy
a reguláciu potoka vypožičať, proti čomu však protestovali hlavne niektorí z výborníkov ako Martin Macúch a ku
ktorým sa pridali i ostatní výborníci, že keď sa má na
školu vypožičiať, za požičané sa stavať nebude. Zamietnutie tak nútnej novej budovy školskej dotklo sa mnohých, pre školu porozumenie majúcich občanov, ktorí
podali apeláciu k okresnému úradu na Myjave, aby tento

„Čím vzdelanejší bude každý občan, tým pevnejší
bude náš štát. To mnohí ľudia u nás ešte nevedia, že iné
národy preto bohatnú, preto sa majú dobre, ľahšie žijú
ako my, lebo majú veľmi dobré školy, dobrých učiteľov.
Počiatkom všetkého zla, všetkej biedy v našich dedinách
sú zlé školy. - Škola, to má byť najkrajšia budova v dedine,
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slednej chvíli, dozvediac sa o stave vecí, vybrala sa
z Krajného deputácia na župný úrad: starosta, riaditeľ
školy a vedúci notár Sutoris.“
V kronike sa nepíše, že jednou z príčin nesúhlasu župy
bolo to, že v obci nepracovala organizácia HSĽS, až keď
sa deputácia zaviazala, že sa všetko napraví, dostali
prísľub. Pre úplnosť uvádzam, že po vyhlásení Slovenskej
republiky v roku 1939, bola v obci založená Hlinkova
garda, z ktorej však členovia postupne odchádzali, ostali
tam povinne štátni úradníci, asi desiatka ostatných obyvateľov, ktorí mali funkcie. Túto historickú skúsenosť som
občas pripomenul starostovi, keď mal problémy pri
zabezpečovaní rekonštrukcie školy, ale podarilo sa, hoci
bol vtedy volený ako nezávislý kandidát. História sa opakuje na vývojovej špirále, v inom čase, s inými ľuďmi.

postaral sa o to, aby tak dôležitá položka bola opäť vsunutá do obecného rozpočtu.“
S podobnými problémami sa boril o desať rokov
neskoršie pri stavbe Meštianskej školy v Krajnom, riaditeľ
školy Samuel Matyáš a predstavenstvo obce o čom
hovorí zápis kronikára obce Štefana Valášku, v kronike:
„6. februára 1941 obec zaisťuje1/3 stavebného nákladu aj
za ostatné obce obvodu – avšak i cez to sa stavba školy
veľmi ťažko rodila: ministerstvo školstva (za štát) prisľúbilo
zástupcom obce a riaditeľstvu školy druhú tretinu stavebného nákladu, ak župa (naša Trenčianska) zaistí na r. 1941
tiež svoju tretinu, ktorou na obvodné školy mešt. podľa
zákona je povinná. A tu práve boly najväčšie ťažkosti:
župa sľúbila vedúcemu notárovi a obnos cca Ks 700 000
dala aj do rozpočtu vytlačiť ako že pre meštianku
v Krajnom. Avšak po intervenciách iných vlivnejších činiteľov dala župa aj po tom prednosť iným školám
(Bánovce, Myjava a i.), a tak naša škola mala, hoc bola aj
v rozpočte menovite zaistená, z rozpočtu ustúpiť. V po-

Poznámka: prepis textu kurzívou je v pôvodnom znení,
bez jazykovej a gramatickej korekcie.
Ivan Gálik, kronikár obce

Otvorená hodina Informatiky
v ZŠ s MŠ v Krajnom
Prvý decembrový týždeň roku 2010 sme si v miestnom
rozhlase vypočuli oznam – pozvánku pre rodičov a priateľov školy na otvorenú hodinu výuky informatiky v ZŠ
s MŠ v Krajnom. Na druhý deň po Mikuláši sme sa „až
štyria“ záujemcovia a zvedavci stretli na otvorenej hodine
pána učiteľa RNDr. Ladislava Gergela. Vlastne nie štyria,
ale niečo viac, lebo jedna mamina si zobrala so sebou aj
jednoročnú dcérku. Milé usmiate dievčatko bolo tak
úžasné, že vôbec nevyrušovalo. Hoci sme novoprestavanú a moderne vybavenú školu už dávnejšie pri jej otvorení videli a poprezerali, chceli sme vidieť aj súčasnú
výučbu predmetu, ktorý sme my starší ako žiaci neabsolvovali. Počítače v našich žiackych dobách neboli, pre
žiakov prvých a druhých tried bolo pri tabuli stojanové
počítadlo s desiatimi radmi, po desať veľkých guľôčok na
hrubých drôtoch, ktoré sa dali presúvať z jednej strany na
druhú stranu. To bola vtedy naša výpočtová technika.
A veru sme si zaspomínali na naše školské
roky, na naše triedy, kde bol ktorý kabinet i na
našich skvelých učiteľov. To všetko človek
ocení a s úctou zaspomína až neskôr. Tá istá
škola a predsa všetko iné. Mali sme ju radi,
vždy bola pekná, na svoju dobu dobre vybavená. No dnes pôsobí akosi veselšie, hoci
len príjemná farebnosť stien na chodbách,
v triedach, všade kvetinky, rastlinky, výzdoba,
pôsobia odľahčene upokojujúco i optimisticky.
V počítačovej triede je na čelnej stene
namontovaná veľká elektronická interaktívna
tabuľa. Tabuľa je v podstate premietacie plátno, na ktoré sa projektorom premieta učivo
z programu počítača. Žiak môže vstupovať
do programu, pomocou zvolenej ikony urobiť
požadovanú úlohu. Na písanie či kreslenie
nepotrebuje kriedu, na zmazanie nepotrebuje
handru, stačí mu na to elektronické pero, kto-

rým ukáže čo chce a čo má počítač urobiť. Na tabuli prebiehal spoločný výklad učiva aj preskúšanie vedomostí
žiakov. Po celom obvode triedy sú umiestnené počítače,
na ktorých žiaci individuálne precvičujú svoje teoretické
vedomosti. My sme sledovali otvorenú hodinu u žiakov
6. triedy z posledných lavíc, aby sme čo najmenej rušili
ich pozornosť. Na začiatku boli žiaci preskúšaní ako ovládajú učivo z predchádzajúcich hodín, ako zvládli domácu
úlohu – konkrétne postupy, znaky, skratky príkazov zadané do počítača pri zostrojovaní geometrických
obrazcov. Po tomto pán učiteľ na interaktívnej tabuli
predviedol ako postupovať, ako daný geometrický útvar
zobraziť. Na začiatok bol zadaný jednoduchý geometrický útvar - štvorec, aby to neboli strohé zadania, bolo
potrebné dať príkazy malej korytnačke, ktorá zjavne reagovala na nesprávne zadané príkazy. Bolo to zábavné
a motivujúce. Nasledovali aj zložitejšie útvary. Žiaci boli
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sústredení, zaujatí, učivo ich bavilo. Pán učiteľ Gergel
viedol hodinu sústredene, pozorne sledoval či žiaci
stíhajú písať si poznámky a aké sú ich reakcie. Oceňovali
sme jeho pokoj pri žiakoch slabších, menej aktívnych.
Boli sme radi, že sme sa zúčastnili hodiny vedenej podľa
Komenského zásad „škola hrou“, výučby tak strohého
predmetu, akým sa zdá byť informatika. Poďakovali sme
pánovi riaditeľovi Mgr. Medveďovi a pánovi učiteľovi
RNDr. Gergelovi a s pocitom spokojnosti a pekných
zážitkov sme sa rozišli. Ďakujeme menovaným za pozvanie, skúste nabudúce aj ďalší občania pozrieť si otvorenú
hodinu v škole.
Za všetkých účastníkov otvorenej hodiny:
B. Pavelková
Fotografie a video môžete si pozrieť na stránke obce
www.krajne.sk

Ples
V kultúrnom dome v Jablonke sa 28. januára
uskutočnil už 14.školský ples. Toto tradičné
zimné podujatie sa stalo súčasťou spoločenského kalendára školy, jej zamestnancov, ale aj
priateľov nášho zariadenia. Snahou organizátorov je využiť možnosti pekného a účelného prostredia a v sále vytvoriť priestor nielen pre
tanec, no i pre príjemné posedenie a rozhovory
s priateľmi. Myslím, že nemalé úsilie, čas
a energia neboli ani tohto roku vynaložené zbytočne. Interiér bol vkusne vyzdobený, stoly
slávnostne a bohato prestreté, všade teplúčko
a príjemne. Po slávnostnom privítaní, usadení
a otvorení plesu, čakalo na hostí malé prekvapenie. Tým boli mladí poloprofesionálni predtanečníci Miška Figurová so svojím partnerom
Maťom Blažekom, ktorí nám predviedli v troch
tancoch krásnu kultúru a harmóniu tela a hudby. No a potom sme už všetci na parkete prezentovali vlastné tanečné štýly a vyšportované
držanie tela na piesne, ktoré zneli z reproduktorov obľúbenej skupiny Nonstop. Po chutnej
večeri sme sa tešili na darčeky z tomboly, ktoré
sme si vytiahli z obálok zakúpených ešte pri
vchode do sály a na losovanie tých najatraktívnejších cien. Počas celého večera vládla srdečná a priateľská atmosféra, ktorá nám vydržala
až do skorých ranných hodín. Domov sme si
okrem príjemných chvíľ strávených s kamarátmi a tomboly odnášali aj rozhodnutie, že v budúcom roku sa opäť stretneme na 15. školskom plese. Svojimi prezentami a pozornosťami nám tombolu obohatili naši priaznivci, ktorým patrí poďakovanie: Autodiely Hučko, Sokrates Colour Slovakia, Leja, Setoop, Dexia
banka, Molitex, Neda, Eminens, Dada Dekor,
Obec Krajné, Obec Jablonka, Herbex, Bove,
HaM, Pizza STOP, Figura inštalatérstvo, Obklady, dlažby, Potraviny p. Šusterová, TBS, Kvetinárstvo Reny, rodina Batková, PharmDr. Miro
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Molčan, Lekáreň Verbascum, Lekáreň Krajné,
p. Dlhá, pivovar Heineken, MGS farby, Scherdel
c.p., Thermoplastik, Víno Sabo, Demac, Europatrans, Isabelle, keramický krúžok ZŠ, Bižutéria Anička Balážová, JVD, Tesa, Nemosoft,
Mineralaqua.
Poďakovanie patrí tiež Obecnému úradu Jablonka za ústretovosť, organizátorom a kuchárkam za zorganizovanie príjemného stretnutia.
Verím, že o rok sa opäť stretneme zdraví,
v takomto počte a príjemne naladení.
Milan Medveď

Opäť na LVVK a ozdravovacom kurze na hornej Orave
Rozhodne sa nedá povedať, že tohtoročná zima patrila
medzi najmiernejšie, resp. najteplejšie. Dosť silné mrazy
sme si užili ešte aj v marci. Na sneh však bola tento rok príroda skúpa. Ak aj napadlo väčšie množstvo snehu, prišlo
oteplenie a sneh sa roztopil. Tak tomu bolo nielen v južnejších okresoch, ale aj severnejšie, kde prevádzkovatelia
lyžiarskych stredísk netrpezlivo čakajú na bielu perinu, príliv
lyžiarov a snowboardistov a samozrejme s tým spojený finančný profit. U nás bolo paradoxne najviac snehu počas
Mikulášskeho turnaja v malom futbale 4. decembra 2010.
Našťastie dnešná doba nám prináša aj také vymoženosti,
ako je umelé zasnežovanie. Dnes sú snežnými delami vybavené aj malé, takmer neznáme lyžiarske strediská. Veď napr.
také malé stredisko ako je Skiland Stará Myjava máva pravidelne viac umelého snehu než mnohé veľké a známe
lyžiarske strediská na Slovensku. Medzi takéto ani nie lyžiarske strediská, ale skôr obce s umelo zasnežovanými svahmi
patria obce Zákamenné a Krušetnica na hornej Orave, kde
sme ako účastníci lyžiarskych kurzov organizovaných našou
školou prakticky skoro ako doma. V tomto školskom roku
2010/2011 sa nám opäť podarilo zorganizovať a zrealizovať
lyžiarsky kurz pre žiakov našej školy. Od najmenšej druháčky až po najväčších deviatakov sa všetci tešili, že
vypadnú zo školy už týždeň pred jarnými prázdninami. Ako
po mnohé predchádzajúce roky, tento rok presne 5. februára sme vyrazili kompletne obsadeným a nabaleným
autobusom s naším „dvorným“ šoférom p. R. Dlhým smerom na Oravu. Keďže organizácia LVVK je u nás dá sa povedať už rutinérskou záležitosťou, tak jednotlivé činnosti od
ubytovania cez stravovanie, oboznamovanie sa s poriadkom a bezpečnosťou, samotný lyžiarsky výcvik, vyhodnocovanie činnosti, voľnočasové aktivity, kultúrny program,
atď. prebiehali hladko, bez problémov. Tento rok sme lyžovali v už spomínanej obci Krušetnica v areáli miestneho
penziónu Pohoda na asi 750 m dlhom, umelo zasnežovanom svahu. Takže po rokoch lyžovania v obci Zákamenné
nastala zmena, ktorú sme všetci privítali a ocenili, asi okrem
vlekárov a prevádzkárov vleku v Zákamennom. Tým sme
boli nútení dať košom, pretože kvalita svahu tu tentoraz
nezodpovedala naším predstavám. Počas celého pobytu
sme mali pekné počasie s výnimkou prvého výcvikového
dňa. Nebyť umelo zasneženej zjazdovky, tak okolitá krajina
na nás pôsobila skôr jarnou atmosférou. Takže prvý výcvikový deň, t.j. v nedeľu doobeda sme kvôli silnému dažďu
nelyžovali, poobede sme však po rozdelení žiakov do družstiev podľa výkonnosti začali s výcvikom. V utorok
poobede sme mali povinný oddychový poldeň, kedy sa
žiaci venovali voľnočasovým aktivitám. Ostatné dni sme
venovali doobedňajšiemu a poobedňajšiemu lyžiarskemu
výcviku. Všetci žiaci urobili veľké pokroky v lyžovaní. Tí najmenší sa naučili jazdiť na vleku a okúsili čaro prvých oblúčikov na lyžiach a tí najšikovnejší (nebolo však pravidlom, že
vždy to boli tí najstarší) sa zase o niečo zdokonalili

a výsledkom bolo dokonca pekné zvládnutie carvingovej
techniky u tých najlepších. Títo lyžiari už môžu v pohode
vyskúšať lyžovanie na tých najnáročnejších zjazdovkách.
Ako býva zvykom, po výcvikovom dni sa žiaci venovali voľnočasovým aktivitám – stolný tenis, stolný futbal, biliard,
počúvanie hudby, hra na gitarách, návšteva bazéna, potom
nasledovala večera, vyhodnotenie dňa a večerný program,
ktorého súčasťou boli rôzne súťaže, ktoré už tradične organizovali naše dievčatá – ôsmačky, ďalej diskotéka pod taktovkou chlapcov z 9. ročníka a nechýbal ani tradičný karneval. Až sme sa nakoniec v piatok 11. februára v rekordne
krátkom čase pobalili, poupratovali izby, rozlúčili sa s perzonálom v agropenzióne družstva Agrovex v Novoti a vyrazili
sme na spiatočnú cestu do Krajného. Poďakovanie za príkladnú disciplínu, vďaka ktorej sa na svahu nestal žiadny
úraz, patrí všetkým žiakom (miestne decká si mohli zobrať
z našich príklad, dokonca sme boli pochválení od turistov
z Poľska). No a na záver patrí veľká vďaka všetkým „dospelákom“, ktorí sa už po mnohé roky podieľajú na organizácii
takého obľúbeného školského podujatia, akým je lyžiarsky
kurz. Tohtoročná lyžovačka sa nám proste zase vydarila.

INZERÁT
Obec Krajné ponúka do prenájmu od 1. 4. 2011 na autobusovom nástupišti v strede obce predajný stánok s rozlohou cca 21m2.
Záujemci sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Krajnom počas pracovných dní od 7:30 hod. do 15:00 hod. naa
tel. č. 032 / 7786121.
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Fašiangové veselie v Krajnom
Posledné dni končiaceho sa fašiangového obdobia,
pred Popolcovou stredou, využili členovia folklórneho
súboru Krajnanec, aby v sobotu 5. 3. 2011 naladili občanov na dlhoročne zaužívaný ceremoniál, spoločenskú
udalosť a zábavu, „Pochovávanie basy“. Počasie v tomto
roku bolo ku koledníkom omnoho prívetivejšie, ako
v mrazivom minuloročnom čase uprostred februára. Hoci
sa zaujali, že prinesú veselie do každého domu v dedine,
kde ich budú očakávať, nebolo v ich silách to zvládnuť.
Museli by po dedine chodiť až do samého večera. Ako
potom ešte zvládnuť „Pochovávanie basy“, veď to by
bolo horšie ako 16 hodinová pracovná smena a stále na
nohách. Hoci trubač poľnicou dával dostatočne ďaleko
informáciu občanom o pohybe sprievodu, stalo sa, že
sprievod musel sa vrátiť o čosi späť, kde sa pred
domom, pri bránke, objavil väčšinou domáci pán s „lampášom“ v ruke.
Takto dali dopredu vedieť folkloristi písmom aj slovom,
občanom o svojom úmysle:

Očuvajte šecja z daleka i z blízka, ku koncu fašangu
čosik sa tu chistá: každí si bude móct zatančit, zaspjevat,
treba však muziku pred domom vizjérat. Šecko sa udeje
v sobotu od ósmej hodini, ket sa sprievod pohne do celej
dedini. Bude to veselja, krepčenja, zábavi, fašangová
tlupa každého pobaví. Netreba sa pred nu pridlho otálat,
lebo len do obeda možno ju vičkávat. Príde ščastje, hojnost do príbitkov prijat, patrí sa klobásu, pálenku prichistat. Nech sa za to nigdo na nikeho nezlostí, šak sú tu
fašangi – obdobje radosti!
Tak teda v sobotu odložte šetckú robotu a čakajte
fašangovú pechotu.
Že som Vám konkrétne o fašiangovom veselí veľa
nenapísal? Lepšie jeden krát vidieť, hoci aj fotoreportáž,
video, ako 100 krát čítať. Prezradím Vám, že na internete
sú ich stovky, ale konkrétne o tomto sa dozviete na
www.krajne.sk.
(IG)

Karnevalové veselie v škole
V piatok 25. februára zavládol od prvých vyučovacích hodín v našej škole pravý karnevalový ošiaľ spojený s prípravou karnevalových masiek od výmyslu sveta. Deti z prvého stupňa, ale aj starší žiaci sa už nevedeli dočkať kedy
skončí vyučovanie, aby sa v telocvični ukázali v maskách, ktoré si pripravovali spoločne s rodičmi a s pani vychovávateľkami v školskom klube detí.
Trojica deviatačok urobila svojimi maskami vyrobenými z igelitových tašiek neplatenú reklamu trojici obchodných
známych obchodných reťazcov, nechýbali však ani tradičné princezné, piráti, postavičky zo známych rozprávok,
čerti, batmani, indiáni, či kukláči.
Po promenáde masiek nasledovala diskotéka v réžii chlapcov z deviatej triedy. Najpôsobivejšie masky ocenili
pani učiteľky pripravenými sladkosťami a darčekmi.
Karnevalom v škole sme si pripomenuli blížiace sa pôstne obdobie, ktoré potrvá až do príchodu veľkonočných
sviatkov..

10

TJ SLOVAN KRAJNÉ
ROZPIS JARNEJ ČASTI OBLASTNEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE TRENČÍN 2010-2011
DOSPELÍ III. TRIEDA JUH
Kolo

Dátum

Súperi

Začiatok

12.

10.04.2011

Lubina kop.

Krajné

15:30

13.

17.04.2011

Krajné

Bukovec

16:00

14.

24.04.2001

Polianka

Krajné

16:00

15.

01.05.2011

Krajné

Vaďovce

16:30

16.

08.05.2011

Pobedim

Krajné

16:30

17.

15.05.2011

Krajné

Chvojnica

16:30

18.

22.05.2011

Jablonka

Krajné

17:00

19.

29.05.2011

Považany

Krajné

17:00

20.

05.06.2011

Priepasné

Krajné

17:00

21.

12.06.2011

Krajné

Lubina

17:00

22.

19.06.2011

Hrachovište

Krajné

17:00

Služba

Občerstvenie

Doprava

Služba

Občerstvenie

Doprava

Služba

Doprava

DORAST II. TRIEDA JUH
Kolo

Dátum

Súperi

Začiatok

10.

24.04.2011

Krajné

Potvorice

13:30

11.

01.05.2011

Tr. Bohuslavice

Krajné

14:00

12.

08.05.2011

Krajné

Považany

14:00

13.

15.05.2011

Částkovce

Krajné

14:00

14.

22.05.2011

Krajné

Hrašné

14:30

15.

29.05.2011

Lúka

Krajné

14:30

16.

05.06.2011

Krajné

Vrbovce

14:30

17.

12.06.2011

Horná Streda

Krajné

14:30

18.

19.06.2011

voľno

STARŠÍ ŽIACI MAJSTROVSTVO OBLASTI
Kolo

Dátum

Súperi

Začiatok

14.

27.03.2011

Dolná Súča

Krajné

10:00

15.

03.04.2011

Krajné

Horná Súča

10:30

16.

10.04.2011

Zamarovce

Krajné

10:30

17.

17.04.2011

Stará Turá

Krajné

10:30

18.

24.04.2011

Krajné

Soblahov

10:30

19.

01.05.2011

Záblatie

Krajné

10:30

20.

08.05.2011

Krajné

Zem. Podhradie

10:30

21.

15.05.2011

Selec

Krajné

10:30

22.

22.05.2011

Krajné

Omšenie

10:30

23.

29.05.2011

Částkovce

Krajné

10:30

24.

05.06.2011

Krajné

Horné Sŕnie

10:30

25.

12.06.2011

Trenč. Turná

Krajné

10:30

26.

19.06.2011

Krajné

Melč. Lieskové

10:30

Ďalšie plánované akcie:
• 25.6.2011 (alebo 2.7.2011) hostíme futbalistov z Chrlíc, priateľský dvojzápas starých pánov a A mužstiev
• Žiacky turnaj (Termín ešte nie je stanovený) – 7. alebo 8. mesiac 2011
• Turnaj A mužstiev (Termín ešte nie je stanovený) – 7. mesiac 2011
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Spomienky na šibačku
Už od pradávna až do dnešných dní sa zachovávajú zvyky
našich predkov k Veľkej noci.
Fašiangy pominuli pochovávaním basy na škaredú stredu –
popolec a nastal 40-dňový pôst.
V tomto období sa nerobili
žiadne plesy a zábavy, dokonca sa aj mladí ľudia nesobášili. Oživenie zábav a radosti sa začalo na Veľkú noc.
Mamy kuchárky začali piecť rôzne dobroty, aby na stoloch nechýbali orechovníky, makovníky, báleše a ďalšie
dobroty. Otcovia rodín mali za úlohu zadovážiť kozliatko,
pokiaľ si ho nechovali doma na spestrenie veľkonočného
obeda.
Dievčatá a mládenci mali iné starosti. Pred Veľkonočným pondelkom dievčatá povyberali najkrajšie slepačie
vajíčka, ktoré poumývali a potom sa začala príprava
skrášľovania a varenia. Zvyčajne sa v záhrade natrhal
bolehlav, z ktorého sa vybrali najkrajšie lístky. Potom sa
tieto lístky poukladali na vajíčko a to celé sa zabalilo do
ľanovej handričky. Takto pripravené vajíčka sa dali do
vody, v ktorej boli šupky z cibule, ktoré mali za úlohu prírodného farbiva a na tvrdo sa uvarili. Po ochladnutí sa
handričky odbalili a po odstránení lístkov z bolehlavu

Zo života obce
Konalo sa:
• dňa 19. decembra 2010 vianočný program FS
Krajnanec
• dňa 31. decembra 2010 Silvester v Požiarnej zbrojnici Krajné a v Požiarnej zbrojnici Matejovec
• dňa 29. januára 2011 slávnosť uvedenia Zborníka
„Krajné v spomienkach...“ v zasadačke Obecného
úradu v Krajnom a v Obradnej sieni Obce Krajné
• dňa 5. marca 2011 pochovávanie basy u HANY
Reštaurácia
• dňa 28. januára 2011 XIV. školský ples ZŠsMŠ

zostali na vajíčku krásne prírodné vzory. Mládenci niekoľko dní pred Veľkonočným pondelkom sa vybrali narezať
vŕbové prútiky na korbáče. Krásne vŕbové prútiky sa
nachádzali na bútľavých vŕbach v Krajnom na hornom
konci pri starom mlyne. Samozrejme tých lokalít, kde
rástli vŕby, bolo v Krajnom a jeho okolí viacej. Po narezaní
prútikov začali mládenci pliesť korbáče. Táto tradícia pletenia korbáčov prechádzala z otca na syna.
Potom nastal ten najočakávanejší deň – Veľkonočný
pondelok. Zvyčajne tomu predchádzala tanečná zábava,
ktorú zorganizovali hasiči z Krajného alebo miestni mládenci a dievčatá. Doobeda nastala pravá šibačka v celej
dedine a okolitých osadách. Pri šibaní chlapci recitovali
veršíky, za čo boli obdarovaní vajíčkom, koláčom a grošom. Mládenci mali upletení veľký korbáč, k tomu patrila
harmonika a spev, ktorý sa ozýval pri prechádzaní od
jednej dievky k druhej. Po vyšibaní každá dievčina obdarovala svojho milého vlastnoručne ozdobením vajíčkom
a na korbáč uviazala mašľu. Potom boli šibači pohostení
pálenkou a pripravenými dobrotami. Po Veľkonočnom
pondelku sa dlhé týždne spomínalo v dedine na krásne
a veselé zážitky z veľkonočnej šibačky.
Ing. Ján Klimek

Uskutoční sa:
• dňa 30. apríla 2011 stavanie mája na Obecnom športovom areáli v Krajnom a v Matejovci
• dňa 8. mája 2011 Deň matiek v Požiarnej zbrojnici
v Krajnom
• dňa 4. júna 2011 Medzinárodný deň detí na
Obecnom športovom areáli v Krajnom
• dňa 26. júna 2011 Strelecké preteky v Borinke

Oznam
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny
č. 2/2011 bude 31. mája 2011, tzn. že príspevky do Krajnianských novín
č. 2/2011 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.
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