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Obec Krajné spolu so žiakmi a pracovníkmi ZŠ s MŠ v Krajnom touto cestou ďakuje

Ministerstvu školstva Slovenskej republiky za pridelenie finančných prostriedkov

na zabezpečenie projektov: 

• Otvorená škola rok 2007 vo výške 163.000,- Sk

• Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc v roku 2007 vo výške 100.000,- Sk

• Mobilné jazykové laboratórium vo výške 250.000,- Sk

Zároveň ďakujeme i KONTU ORANGE za poskytnutie finančného príspevku vo výške

60.000,- Sk na projekt Čarovné hrnčeky.

Súbor Krajňanec ďakuje prezidentovi Slovenskej republiky p. Ivanovi Gašpa-

rovičovi za poskytnutie finančného príspevku vo výške 5.000,- Sk na obnovenie krojov.
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A) Schvaľuje
1. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. odpredaj školy v Žadovici združeniu „Drahuška a my...“ za

cenu podľa vypracovaného návrhu zo dňa 19. 10. 2006
a súhlasí s odstupným 250.000,- Sk pani Oľge Lukáčovej,
za investície do nehnuteľnosti počas rokov kedy tu bývala
a starala sa o uvedenú nehnuteľnosť. Cena nehnuteľnosti
sa bude pohybovať v nasledujúcich cenových reláciách:
budova 1.300.000,- Sk, zastavaná plocha cca vo výmere
2351m2 po 70,- Sk/m2 = 164.570,- Sk, záhrady cca 2000m2

po 40,- Sk/m2 = 80.000,- Sk - upresnenie výmery podľa
geometrického plánu, trvale trávne porasty a ornú pôdu vo
výmere cca 46102m2 po 30,-Sk/m2 = 1.383.060,- Sk,
taktiež po dodaní geometrického plánu.

3. zvýšenie sadzby nájomného za obecné pozemky na 2%
z priemernej ceny užívanej pôdy.

4. odpredaj obecného pozemku p. č. 13462/29 pre p. Jána
Babulica, Krajné 479, tento pozemok sa nachádza ako

súčasť záhrady, je oplotený, za sumu 20,- Sk/m2. Presná
výmera pozemku bude určená geometrickým plánom.
Poplatky spojené s prevodom hradia kupujúci.

5. prenájom obecného pozemku č. p. 855/2 pre p. Ing. Joze-
fa Čechoviča, vo výmere 20m2 pre umiestnenie prenosnej
garáže, odplata bude stanovená v zmysle § 8 bod 7 písm
f) VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie starostu obce

C) Súhlasí
1. so zastavovacou štúdiou Domova komunitného bývania

pre osoby s autizmom a podobného postihnutia Dra-
huškovo.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Z Obecného zastupiteºstva

A) Schvaľuje
1. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. Dodatok č. 1/2007 k VZN č.1/2006 o poplatkoch za

znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečistenia na území obce Krajné

4. rozpočet obce na rok 2008
5. úpravu rozpočtu na rok 2007
6. odpredaj časti obecných pozemkov p. Irene Láterovej,

Jihlava: pozemkov č. 11016/1 vo výmere 32,2m2 a 11016/2
vo výmere 2,2m2 ktoré sú vo dvore rodinného domu č. 669
za sumu 20,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom hradí
kupujúca

7. čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu ob-
ce v roku 2007 na kapitálové výdavky 604.000,- (280 000,-
Obecný športový areál a 324 000,- odkanalizovanie MŠ)
a finančné operácie vo výške 420 000,- Sk

8. spoluúčasť 5% na Architektonickej štúdii revitalizácie
obecných plôch v miestnych častiach obce Krajné

9. vykonávanie zmien v rozpočte starostom obce v rozsahu
200.000,- Sk

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. rozpočet obce na roky 2008 -2009
3. správu kontrolórky obce
4. informácie starostu obce

C) Ruší
1. VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2. § 8 VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území
obce Krajné.

Jana Hudecová

UZNESENIE č. 7/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 18. 10. 2007

UZNESENIE č. 8/2007 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 13. 12. 2007

Zo života obce:
Konalo sa:
� dňa 27. 10. 2007 sa uskutočnil v Dome smútku

v Krajnom 19. slávnostný obrad pri príležitost Pa-
miatky na zosnulých

� dňa 23. 12. 2007 sa uskutočnil v PZ v Krajnom
vianočný koncert súboru Krajňanec 

� dňa 19. 01. 2008 sa uskutočnil v Kultúrnom dome
Jablonka školský ples

� dňa 26.01.2008 sa ukutočnil v budove RPD v Kraj-
nom IX. ročník „Pochovávania basy“

Pripravujeme:
☺ v mesiaci apríl 

63. výročie oslobodenia obce
☺ v mesiaci máj stavanie mája
☺ 11. 5. 2008 Deň matiek
☺ 31. 5. 2008 Deň detí

Odpoveì obci Krajné na ÏiadosÈ z TSK

Dňa 30. 03. 2007 sme obdržali Vašu žiadosť o poskytnutie dotácie na akciu „Rekonštrukcia chodníka pre peších“.
Aj napriek tomu, že oceňujeme verejnoprospešnú činnosť Vašej obce v prospech rozvoja Trenčianskeho

samosprávneho kraja, po kompletnom posúdení všetkých žiadostí na poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK v zmysle 
čl. 5 bod 5 VZN č. 10/2005 v znení zmien a doplnení Vašej žiadosti nevyhovieme.

S pozdravom
Mudr. Pavol Sedláček, MPH

predseda
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FS Krajňanec a organizátori usporiadali IX. ročník „Pochová-

vanie basy“ 26. januára 2008. Poslednú rozlúčku s milovanou

basou urobili v budove RPD v Krajnom za účasti asi 300 „trúch-

liacich“ a ľudovej hudby Zobor. Smútočnú reč aj odobierku ako

v minulých rokoch aj teraz výborne zvádol Ing. Ondrej Lančarič,

so svojimi pomocníkmi pochovali basu riadne, ako sa to patrí.

Ivan Gálik

Pochovávanie basy v Krajnom

Zo Ïivota M· v Krajnom
JeseÀ
Pani jeseň štedro odmenila naše záhrady krásnymi plodmi. A naše šikovné rúčky

s pomocou pani učiteliek, rodičov a starých rodičov vyčarili z nich rôzne postavičky,
zvieratká, príšerky. Tak vznikla v našej materskej škole nádherná netradičná
„jesenná výstavka“. Preto veľká vďaka patrí všetkým zainteresovaným, ktorí vďaka
fantázie, zručnosti a tvorivosti ukázali, že život detí doma i v MŠ je aktívny, tvorivý
a plný fantázie. Výstava sa vydarila a veľmi páčila.

Deti a kolektív MŠ.

Mikulá‰ v materskej ‰kole
Tak ako každý rok začiatkom decembra chodí Mikuláš s ná-

dielkou, tak aj dňa 7. decembra zavítal za zvukov zvončekov do
našej MŠ v Krajnom. Tento raz bez snehu a mrazu a bez koča,
zato s ešte väčším košom darčekov a balíčkov. Piesňami a bás-
ňami spríjemnili deti tento krásny podvečer všetkým prítomným.
Za svoj úspech boli odmenené nielen silným potleskom a milým
úsmevom ale i sladkým darčekom.

Mikuláš svojim vtipným slovom oživil príjemné posedenie
v útulne vyzdobenej triede v povznesenej predvianočnej nálade.
Pre niektoré malé deti bol Mikuláš ozajstným prekvapením.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto predvianočné posede-
nie pripravili, a to hlavne kolektívu MŠ a sponzorom, vďaka
ktorým tohtoročná nádielka bola naozaj bohatá.

S príjemným prežitím vianočných sviatkov, šťastným Novým
rokom a pozdravom „stretneme sa o rok zas, príď Mikuláš
medzi nás“ sme sa so všetkými rozlúčili.

kolektív MŠ

Karneval v materskej ‰kole
„Fa‰iangy, Turice, Veºká noc ide, kto nemá koÏú‰ka zima

mu bude“.
Na známosÈ sa v‰etk˘m dáva, mimoriadne váÏna správa:

„jak kaÏd˘ rok v tomto ãase, karneval tu máme zase“.
Kedže k ďalším ľudovým trádíciam po Vianociach patrí Fa-
šiang, obdobie plesov a veselíc a po ňom nasleduje tradičný
pôst až do Veľkej noci, rozhodli sme sa v našej materskej
škole toto veselé obdobie ukončiť fašiangovým karnevalom.
Všetky deti s pomocou rodičov a pani učiteliek sa na chvíľu
prezliekli do prekrásnych masiek a prežili spoločne prvé
februárové dopoludnie. Stretli sa tu princezné s rôznymi roz-
právkovými bytosťami, zvieratkami a inými postavičkami, aby
sa spolu pri hudbe zabavili. Karnevalová veselica bola spes-
trená rôznymi súťažami. Cez krátke prestávky boli všetci po-
zvaní na občerstvenie, pri ktorom nechýbalo ani sladké po-
hostenie. O dobrú zábavu a pohostenie sa postaral kolektív
materskej školy a rodičia, ktorým patrí veľká vďaka.

L. Bobeková
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Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom je súčasťou
Združenia zborov pre občianske záležitosti http://www.
zpoz.sk/ Človek človeku v Slovenskej republike, ktoré
je dobrovoľnou organizáciou - občianskym združením. Je
to dobrovoľný kolektív vytvorený za účelom zabezpečenia
občianskych obradov a slávností na princípe demokracie
a úcty k človeku.

Obecné zastupiteľstvo prijalo 18. 4. 2007 Všeobecné zá-
väzné nariadenie VZN č.2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ
a odmeňovacom poriadku členov ZPOZu, ktoré stanovuje:
Obsahové zameranie Organizačné zabezpečenie Fi-
nančné zabezpečenie Skladovú evidenciu Dokumentáciu.

História 1953 - 1988. Po prevrate vo februári 1948 poli-
tická a vládna moc začala presadzovať zmeny v politic-
kom, hospodárskom aj kultúrnom živote. Hľadali sa spô-
soby ako vytlačiť cirkevné obrady z významných rodin-
ných udalostí u veriacich a pre tých, ktorí už neinklinovali
k cirkevným obradom, vytvoriť príťažlivejšie formy osláv
ako boli cirkevné. Už začiatkom 50. rokov boli organizo-
vané zbory pre občianske záležitosti pri národných výbo-
roch. V Krajnom bol ZPOZ založený 17. 1. 1953, jeho
predsedom sa stal Ján Zábojník, tajomník MNV (miestny
národný výbor), zakladajúcimi členmi boli Štefan Ochot-
nícky, Michal Pleško, Anna Šúrová, Samuel Konečný, ne-
skoršie prišli Gabriela Imrišková a Alžbeta Vaváková. 

Prvé roky činnosti neboli zvlášť úspešné, bola to len
agitátorská práca. O forme a obsahu občianskych obra-
dov nemali žiadne predstavy. Prvé akcie sa organizovali
len pre členov komunistickej strany, ktorí to brali ako mo-
rálnu povinnosť. Od roku 1950 boli právoplatne uzatvorené
sobáše len občianskou formou, potom mohli mladoman-
želia ísť do kostola na cirkevný sobáš. Podľa rozprávania
pamätníkov z obdobia rokov 1954 až 1955, prišli snúbenci
na miestny národný výbor v sobotu doobeda, alebo aj po
obede s dvoma svedkami. Soboty do roku 1968 boli
pracovné, vyhlásením ČSSR sa prijali voľné soboty (8,5
hodinový pracovný čas), s niekoľkými pracovnými sobota-
mi v roku. Tajomník Ján Zábojník alebo aj predseda Štefan
Ochodnícky boli trénovaní na politické prejavy, tak že
obrad bol formálne úradný. Predseda mal len základné
vzdelanie aj to slabé (informácia od pána Martina Marku
predsedu MNV v roku 1952 - Ochotnícky nevedel čítať).

Matrikára robil Rudolf Špaldoň. Sobášiaci prečítal sľub
mladomanželov, ktorý potom podpísali. Členom komunis-
tickej strany (KSČ), významnejším ľudom v obci“, mlado-
manželom, ktorí nešli na cirkevný sobáš, ak prišlo s nimi aj
niekoľko svadobčanov, zahrali Svadobný pochod z gra-
mofónu. S dokladom o civilnom sobáši mohli ísť mlado-
manželia na cirkevný sobáš. Pre väčšinu rodín začala
svadba so všetkými svadobnými zvykmi až v sobotu po
obede. Na takýto priebeh z novembra 1954 si spomínajú
aj manželia Pavelkovi. Po civilnom sobáši na MNV mohli
vystrojiť svadobnú hostinu so všetkými obyčajmi. Pavelko-
vých sused Martin Vičík zapriahol do voza koňa, ženích
zobral svadobnú družinu, svadobných hostí a išli vypýtať
nevestu Božku od rodičov Kovárových. Vypýtaním nevesty
mohli ísť na sobáš do kostola. Občiansky sobáš, ktorého
sa zúčastnilo až 17 svadobníkov vrátane mladomanželov,
mali 4.2.1956 Karol Marek a Zuzana rod. Bumbálová. 

Prvý občiansky sobáš pripravil ZPOZ 22. 9. 1956 pre
Jána Tomku a Alžbetu rodenú Bumbálovú. Nástupom
nových funkcionárov v roku 1957, predsedom MNV sa stal
Štefan Kolárik, tajomníkom Martin Kovár, podpredsedom
Samuel Kovarčík, ktorí boli delegovaní ako sobášiaci,
vznikol impulz pre dôstojnejšiu prípravu obradu. Členovia
zboru získavali nové skúsenosti spoluprácou s inými
organizáciami v okolí, zlepšovali úroveň, dôstojnosť akcií,
ale aj tak prevládali v rodinách cirkevné obrady. Slávnost-
ne sa začínali odovzdávať občianske preukazy, sľuby
pionierov, prijímanie členov ČSM (Československý zväz
mládeže) za účasti funkcionárov MNV a členov ZPOZ. Prvý
zápis v pamätnej knihe ZPOZ uvítania novorodeniatka je
22. 8. 1959 pre rodičov Vladislava Stanku. Prvý občiansky
pohreb sa konal 25.8.1959 zomrelému Pavlovi Šagátovi.
V roku 1959 sa uskutočnili ešte dva zápisy, v nasledu-
júcich rokoch sa počty zápisov zvyšovali. V roku 1962 ich

bolo už desať. V januári 1960 pri
územnej reorganizácii okresov odišiel
z funkcie tajomníka MNV Martin Kovár,
na jeho miesto nastúpil Milan Plesník. 

Výber z časti Kroniky ZPOZ v Kraj-
nom - I. Gálik

Ivan Gálik
kronikár obce

55 rokov ZPOZ v Krajnom

Stretnutie konfirmandov roãníka 1944
Za niekoľko mesiacov, 20.apríla bude 50 rokov, čo konfirmandi ročníka 1944 prvý krát pristúpili k Večeri Pánovej

v Krajnom. Podľa fotografií bolo 27 dievčat a 22 chlapcov. Niektorí z nich už nežijú, mnohí sú roztratení v šírom svete.
Manželia ktorí si sľúbili vernosť, slávia 50. výročie ako zlatú svadbu. Aj my by sme chceli zlatou konfirmáciou sľúbiť nášmu
Pánu, že vo viere vytrváme. Prosíme ozvite sa nám, príbuzných prosíme, aby dali vedieť konfirmandom, ktorých poznajú na
fotografiách. Kontaktovať sa môžu s Ľubom Vavákom, Jánom Naďom, Vlastou Janekovou, alebo emailom galik@krajne.sk
Ak máte možnosť pozrite si aj www.krajne.sk                                                                             Za organizátorov Ivan Gálik
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ZPOZ pripravil na deň 15. 12. 2007 slávnostné uvítanie detí
narodených v druhom polroku 2007. Rodičia Jána Bandu, Michala

Matejoviča a Nikolasa
Kováčika slávnostným
zápisom do pamätnej
knihy zaviazali sa, že
sa budú vzorne starať
a vychovávať svoje
dieťa. Manželia Kurti-
šoví si prišli slávnost-
ne pripomenúť 50. vý-
ročie sobáša, osláviť
zlatú svadbu. 

Tichá noc, svätá
noc! Všetko spí, všet-
ko sní... bola posledná
pieseň z veľkého
množstva piesní, ko-
lied a hovoreného slo-
va, v kultúrnom prog-
rame folklórneho sú-
boru Krajnanec, 23.
12. 2007 v sále Požiar-
nej zbrojnice v Kraj-
nom. Hlavnou myš-

lienkou vedúcej súboru, Zity Kukučkovej bolo oživiť a priblížiť
zvyky našich dedov a pradedov na dedine, v čase Vianoc. Kto
prišiel, videl a počul, iste neľutoval a odchádzal naplnený dobrým
pocitom, naladený na nastávajúce sviatočné dni. Všetkým
účinkujúcim a organizátorom, FS Krajnanec, FS Krajnanček
a deťom z prípravky, ktorí venovali svoj voľný čas príprave takýchto
kultúrnych prezentácií, patrí naše poďakovanie. 

Pred silvestrovské stretnutie členov JDS Krajné a JDS
Hrachovište sa uskutočnilo 28. 12. 2007 v zasadacej miestnosti
Obecného úradu v Krajnom. V oficiálnej časti schôdze privítal
všetkých prítomných predseda Štefan Horák. Veršom a slovom sa
pripojila predsedkyňa JDS Hrachovište Júlia Kolníková a hosť

Karol Kolník. Po slávnostnom prípitku a niekoľkých piesňach,
prispel ešte raz svojou poéziou Karol Kolník. Jeho vlastná báseň,
Báseň o láske, mala u všetkých veľký ohlas. Potom znova zazneli
piesne, občas vystriedané hovoreným slovom, rôznymi príbehmi
a humorom. Súčasne si mohli pozerať na PC prezentáciu, prehľad
aktivít členov organizácií, počas celého roku 2007. Žiaľ mnohých
členov, ktorí by sa veľmi radi zúčastnili posedenia, navštívila v tejto
sezóne aktuálna choroba, chrípka. Mohlo nám byť ešte veselšie. 

Posledný deň, Silvester 2007 bol oveľa príjemnejší ako
minuloročný. Na zemi bola tenká vrstva snehu, ktorá sa držala od
Vianoc. Teploty aj cez deň pár stupňov pod nulou, hoci zamračená
obloha, ale viditeľnosť veľmi dobrá. Mnohí nedočkavci už od rána
hádzali pirátov a občas vystrelili aj svetlicu. Po obede sa už
intervaly medzi explóziami skracovali, v diaľke bolo počuť aj silné
kalibre. Keď sa zošerilo už častejšie zažiarili nad dedinou svetlice.
Tradične o pol šiestej začali Služby Božie v kostole a po skončení
sa už výbuchy a svetlice niesli celou dedinou, pokiaľ si ich strojco-
via nesadli doma k silvestrovskej večeri. Veľká časť obyvateľov
bola spokojná doma, v rodinnom kruhu, ale hodne ich chcelo
osláviť posledný deň v roku a privítať Nový rok v spoločnosti
s inými ľuďmi. V sále požiarnej zbrojnice sa stretli členovia a rodinní
príslušníci folklórneho súboru Krajnanec, tradične na fare sa zišli
mládežníci, ale v menšom počte ako minulý rok. Asi dve desiatky
oslavujúcich v reštaurácii Pizza STOP v strede obce, v družnej
zábave lúčili sa so starým rokom. Aj v požiarnej zbrojnici v Mate-
jovci sa zišli hasiči, ich rodinní príslušníci a priatelia, aby spoločne
oslávili končiaci rok a privítali Nový rok, roku 2008. 

Pár minút pred polnocou oslavujúci vyrojili sa zo sály,
reštaurácie a okolitých domov v strede obce, aby sa pozreli, alebo
aj prispeli na ohňostrojovú šou. Polnočnú kanonádu ohňostrojov
v strede dopĺňali menšie skupiny na hornom a dolnom konci
dediny, ale aj jednotlivci vo všetkých kútoch. Skoro pol hodinu
trvala scéna rachotu a záplavy farebného svetla, keď sa nakoniec
mnohí už premrznutí rozhodli sa vrátiť späť, do tepla. Takto pre
veľkú časť občanov začal rok 2008.

Výber z kroniky, časť 09. Významné udalosti - I. Gálik

December 2007 v Kronike Krajného

Halloween je veľmi starý sviatok. Jeho história siaha až ku
Keltom. V dnešnej dobe ľudia tento deň slávia rôzne. V nie-
ktorých krajinách si ozdobujú domy, pečú koláče, vyrábajú
dyňové svietniky, v iných sa prezliekajú za strašidlá a chodia
od domu k domu.

V tento deň behali strašidlá-strigy aj v našej škole. Zjavili

sa nielen na chodbách, v školskej jedálni, ale dokonca aj
v školskom klube. 

Práve tu sa konala dňa 30. októbra 2007 halloweenská
párty. Pani vychovávateľky Alžbeta Šimková, Oľga Zemano-

vá a Danka Sasáková pripravili pre deti, ktoré navštevujú
školskú družinu príjemné popoludnie. V zábavných a súťaži-
vých hrách si navzájom zmerali sily nielen prváci a druháci,
ale aj naši tretiaci a štvrtáci.

Súťažili v týchto disciplínach:
- holenie balónových panákov
- kŕmenie jogurtom po slepiačky
- papierová vojna
- najrýchlejší jedák štvrtiny jablka
- stoličkový tanec
- hod pieskovými vrecúškami do kruhu
- pretláčanie rúk
- závod trojnohých
- stavba najväčšieho komína z kociek
- preteky s gymnastickými loptami
Najšikovnejší žiaci, ktorým sa v súťažiach darilo boli

odmenení sladkou odmenou. 

Po skončení súťaživých hier bola pripravená nielen pre
najmenších, ale aj pre žiakov 2. stupňa diskotéka. Bol to
veľmi pekný deň. Ďakujeme pani vychovávateľky!

Paťo Medveď, Marcel Kostelný 
(novinársky krúžok)

Halloween v našej škole
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Dňa 22. októbra 2007 bol Medzinárod-
ný deň školských knižníc. Slovenská pe-
dagogická knižnica vyhlásila súťaž o naj-
zaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
Deň knižníc sa uskutočnil aj v našej škole.
Zapojili sa do neho žiaci prvého stupňa.
Spoločne s pani učiteľkami sa vybrali s roz-
právkou do prírody. Program dňa spočíval
v plnení 4 úloh.

1. ÚLOHA:
Žiaci sa oboznámili so spisovateľom

Rudom Móricom.Prečítali si knihy, ktoré
spisovateľ napísal. Z poľovníckej kapsy,

Rozprávky z lesa a Ako som krstil medve-
ďa. Rozprávať zážitky o zvieratkách bolo
pre deti z prvého stupňa hračkou. Bez
problémov zvládli aj vymaľovanie omaľová-
nok o zvieratkách.

2. ÚLOHA:
Spoločne si pozreli kreslenú rozprávku

Bambi. Deti sa dozvedeli o smutných, ale aj
veselých chvíľach, ktoré zvieratká v lese
prežívajú. Aj zvieratkám je občas veselo, keď
sú šťastné. Aj zvieratkám stekajú z očiek slzy,
keď trpia a sú v nebezpečenstve. Peknou
rozprávkou mali deti možnosť spoznávať, čo
je to príroda a aké zákony v nej platia.

3. ÚLOHA:
Na základe zážitkov, nielen z peknej

rozprávky o jelenčekovi Bambi prváci
a druháci kreslili svoje obľúbené
zvieratko a tretiaci a štvrtáci robili návrh
na obal knihy o prírode.

4. ÚLOHA:
Táto úloha sa uskutočnila vo večerných

hodinách spolu s rodičmi. 
Téma stretnutia: Na Zlovestnom

ostrove
Rodičia spolu s deťmi putovali Krajinou

zdravia, dozvedeli sa, kto žije na Zlovest-
nom ostrove. Boli to 3 piráti: alkohol,
cigarety a drogy. Večer bol plný zaujíma-
vých postrehov a chvíľ. A nielen tento
večer bol zaujímavý, pretože rodičia sa
spolu s deťmi stretli v Krajine zdravia
päťkrát. Spolu s lektorom s pánom Stanom
Slamkom, s jeho bábkou Filipkom a droz-
dom Pipom zažívali večer, čo večer, veľa
nových dobrodružstiev.

A viete, komu patrí poďakovanie? 
Poìakovanie patrí rodiãom, ktorí si

na‰li ãas na svoje deti a vo veãern˘ch
hodinách zavítali do ‰koly a prispeli k fan-
tastickej atmosfére v‰etk˘ch stretnutí.
Vìaka rodiãia! p. Kubaláková, KmeÈová,
Dlhá, Michalidesová, Plesníková, Tomko-
vá, Miklasová, Figurová, Mramúchová
z Krajného, pán Dlh˘ z Krajného, MUDr.
Gellenová, Naìová z Hrachovi‰Èa.

Miška Lehoczká, 
PaedDr. Ľ. Karliková

(novinársky krúžok) 

Medzinárodný deň školských knižníc v našej škole

Milí rodičia!
Nedá mi, aby som nezaregovala na

situáciu, ktorá sa vyskytla v našej škole.
Nikdy som do žiadneho verejného média
nepísala, lebo som nemala dôvod. Ale teraz
je to iné.

Som učiteľkou už takmer 30 rokov, tak si
myslím, že mám už bohaté skúsenosti
s výchovou mládeže a detí. Nesúhlasím
s názorom, že voľakedy boli deti lepšie
a ľahšie vychovateľné. Vždy sa našli deti,
ktoré sa svojim správaním nezaraďovali do
noriem školského poriadku. Je to normálny
jav, ktorý sprevádza celú históriu pedago-
giky. Ale vždy sme si vedeli s takýmito
deťmi v spolupráci s rodičmi poradiť. A tu
nastal problém: v spolupráci s rodičmi!
V ostatnom čase sa táto spolupráca skoro
úplne vytratila. Na schôdzky školy s rodičmi
chodí stále menej rodičov. Niektorých
rodičov som ešte nespoznala napriek
tomu, že svoju terajšiu triedu vediem už
štvrtý rok. Bolo mi až trápne, keď na

triednej schôdzke žiakov deviateho ročníka,
kde sa rozhodovalo o budúcnosti a sme-
rovaní detí po skončení základnej školy,
sme boli my - pedagogickí pracovníci
v prevahe nad rodičmi. Nepáči sa mi, keď
sa nám niektorí rodičia snažia nadiktovať,
ako máme to jeho dieťa učiť. Tak neviem,
načo som študovala na vysokej škole peda-
gogickej, keď tu máme toľko nevyštudo-
vaných odborníkov. Bolí ma, že niektorí
rodičia bezvýhradne veria svojim deťom
bez toho, aby si situáciu overili u iných detí
a podporujú svoje dieťa v dehonestácii
práce učiteľov. Čo keby sme sa spoločne
zamysleli nad tým, ako a koľko sa venujeme
svojim deťom, či im našu lásku nezamie-
ňame za mobily, počítače, oblečenie, pe-
niaze a iné materiálne statky. A keď sa deti
potom necitlivo správajú nielen k sebe ale
aj k dospelým, tak sa zrazu čudujeme. Dieťa
veľmi rýchlo pochopí, čo je preň naj-
výhodnejšie a začne citovo vydierať svoje
okolie. Tu by sa mali spojiť rodič a škola
a problém spoločne vyriešiť a to priamo,
bez okolkov - z očí do očí. Je veľmi zbabelé
a alibistické posielať do školy štátnu

inšpekciu. Veľmi sa nás to dotklo, pretože
inšpekcia v konečnom dôsledku skonšta-
tovala, že sťažnosť bola vo väčšine bodov
neopodstatnená. Preto sa sama seba pý-
tam, čo sa tým vyriešilo? Kto škole a deťom
v nej chcel týmto pomôcť? Uveria nám
rodičia detí, že žiaci našej školy sú vítaní na
stredných školách, lebo tam prichádzajú
dobre pripravení na štúdium? Štyri skutoč-
nosti sa nikdy nedajú vrátiť späť: kameň,
keď ste ho už hodili, čas, keď už uplynul,
príležitosť, ktorú ste prepásli a krivé slovo,
ktoré ste už vyriekli...

Pevne dúfam, že si všetci vstúpime do
svedomia a problémy s výchovou a vzde-
lávaním zvládneme k prospechu našich
detí. Veď nám i vám, milí rodičia, záleží na
tom, aby z nich vyrástli zodpovední, priami
a sebavedomí ľudia a nie klamári, špeku-
lanti, arogantní jedinci a ignoranti. Lebo
verte, že čo do detí vkladáme dnes, nám
raz vrátia. Verím, že sa spolupráca rodičov
so školou obnoví.

Mgr. Daria Gergelová
učiteľka v ZŠ s MŠ Krajné

Otvoren˘ list rodiãom

Oznámenie o zmene hranice katastrálneho územia
obcí Krajné a Podkylava 

Správa katastra Myjava oznamuje zmenu doterajšej hranice katastrálnych území Krajné a Podkylava, okresu
Myjava. Doterajšia hranica katastrálnych území Krajné a Podkylava sa dňom 20. 12. 2007 v úseku medzi hraničnými
bodmi č. 8475260331 a č. 8475260665 ruší. Súčasne sa v tomto úseku určuje nová hranica s priebehom, ako rovné
spojnice v teréne trvalo označených lomových hraničných bodov. Nová výmera katastrálneho územia Krajné je 28945
7825 m2 a nová výmera katastrálneho územia Podkylava je 847 9476 m2.

Katastrálny úrad
Správa katastra Myjava
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„Na začiatku decembra príde opäť čas,
keď čižmičky vyleštené v okne sú u nás.
Kto bol dobrý, ten sa má,  
ten sladkosti dostáva.
Kto však cez rok neposlúcha,
tomu čertík z čižmy kuká.
Preto, milé detičky, poslúchajte mamičky,
aby v ten deň Mikuláša,
bola sladkosť iba vaša.“

Sviatok sv. Mikuláša (6. december) bol pôvodne zároveň dňom
vianočných darčekov. Zvyk s čižmičkami v oknách sa traduje prá-
ve z legendy o tom, ako Mikuláš zachránil tri dievčatá a vhodil im
cez okno dar. Kedysi si deti čistili kapce, či čižmičky, obe topánky
z páru. 

Do jednej dostávali uhlíky, či prútik, do druhej sladkosti a ovo-
cie. Dnes chodieva Mikuláš s anjelom a čertom do domácností, na
námestia, do škôl a pýta sa detí, ako sa správali počas minulého
roka. Deti mu zarecitujú básničku, zaspievajú pesničku a za to
dostanú sladkosti a ovocie.

Mikuláš v našej škole
Mikuláš v našej škole

sa vydaril. Ráno privítal
všetky deti pri vstupe
do školy. Pomáhali mu
dvaja nezbední čerti.
Behali po chodbe a va-
reškou hrozili neposluš-
ným deťom. Keď všetky
deti zasadli do lavíc,
potom Mikuláš, čerti a
anjeli navštívili triedy.
Malí anjeli zarecitovali
pekné básne, zaspievali piesne a privítali Mikuláša v našej škole.
Anjeli rozdali všetkým deťom sladké medovníky. Myslím si, že
tento deň bol pre všetky deti dňom radosti. 

Ďakujeme malým kuchárom a kuchárkam za chutné medovníč-
ky, ktoré nám napiekli.

Lenka Zmeková - (novinársky krúžok)

Svätý Mikuláš

HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu jar 2008

Krajné obec - zastávka pri ZŠ
- Požiarna zbrojnica 19.03.08 25.03.08
- horný koniec pri zbrode

Žadovica - autobusová zastávka
Luskovica - križovatka nad transformátorom 26.03.08 01.04.08
Svinová - pri autobusovej zastávke

U Januškov - autobusová zastávka
Podvrch - pri obecnej studni 02.04.08 08.04.08
Prehôrka - križovatka

Konkušova Dolina - autobusová zastávka
Vydarená Dolina - autobusová zastávka 09.04.08 15.04.08
Podrienie - pri transformátore

Matejovec - pri Piešťanských
Matejovec - križovatka k Chalupám 16.04.08 22.04.08
Matejovec - pri Juhásikovi

Zbehy - pod obchodom
Dobrá Mer - pri Genšeniakovi 23.04.08 29.04.08
Dobrá Mer - Pri Kavických

Dobrá Mer u Tomkov - preloženie - u Potôčkov
U Ferancov - preloženie – Hodovec 30.04.08 06.05.08
U Vankov - preloženie - Komárno

Osady: Stanová, Jeruzalem, Bukovina, u Marušícov, Mitalovec, u Drobných, Nebojsa, Siváci a Tŕnie nebudú
vyvážané z dôvodu, že v nich je pristavený kontajner celoročne alebo v zimnom období. Do kontajnerov je
zakázané ukladať: kompostovateľný odpad (lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený
k separovaniu (žel. a nežel.kovy, papier, plasty, sklo), nebezpečný odpad batérie, pneumatiky, elektrický odpad,
oleje, znečistené obaly, farby,POLYSTYRÉN...)

Obec si vyhradzuje právo zmeny z titulu porušovania VZN o nakladní s odpadmi ako i z titulu zmeny v čase
poskytovania dodávateľských služieb!

Krajné, január 2008
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Pokyny k preskú‰aniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej
republike na rok 2008 

Podľa ustanovenia § 3a, ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje MV SR.

V súlade so znením § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.388/2006 Z.z.. o podrobnostiach na zabezpečovanie
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe
požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len " AuSVV
" ) bude preskúšanie vykonané v uvedených termínoch.

Akustické preskúšanie sirén bude vykonané dvojminútovým stálym tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase
skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov - oznamom v STV, SRo a TA SR. 

Jednotný čas preskúšania je o 12.00 hod.
B) Autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

b1) AuSVV SE - EBO prostredníctvom hromadného diaľkového ovládania
Vykoná : Slovenské elekrárne Bohunice, a.s. Atómové elektrárne Bohunice 
Termín preskúšania: 
11. január, 8. február, 14. marec, 11. apríl, 9. máj, 13. jún, 11. júl, 8.august, 12. september, 10.október, 14. november, 12.

december
Ing. Miroslav Sevald

vedúci odboru CO a krízového riadenia

Západoslovenská energetika, a.s. ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom 
č. 656/2004 Zb.z. § 010 odst.1 vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností, na
ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných
porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 36 zák.
č. 656/2004 Z.z.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 31. 3. 2008. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná
odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z § 10 zák. 656/2004 Zb.z. Využitie drevnej hmoty
po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedenia pre prípad výrubu
a orezu je možné požiadať v lehote min. 35 dní pred ich realizáciou na ZSE, a.s. tel.č.032/6533320.

ZSE, a.s.,Bratislava
Tím služieb regionálnej správy sietí vn,nn Sever

SLV sro Krajné Cenník dopravy dreva z obecných lesov 2008

pásmo miesto dodávky jc cena dodávky

Sk/plm Sk/ 5plm

1. pásmo Krajné 240 1200

2. pásmo Matejovec, Podrienie, Doliny 220 1100

3. pásmo Žadovica 250 1250

4. pásmo Zbehy, Prehôrka, Podvrch, u Januškov 260 1300

Uvedené ceny sú ceny vrátane DPH.

SLV sro Krajné     Cenník palivového dreva     rok 2008 
z obecných lesov    

čp druh jc cena dodávky
Sk/plm Sk/ 5plm

1 drevo palivové ihličnaté 450 2250

2 drevo palivové listnaté 690 3450

3 haluzovina v samovýrobe 238

4 drevo palivové listnaté mäkké 400

*  *  *  O z n a m y  *  *  *  


