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A) Schvaľuje
 1. program Obecného zastupiteľstva
 2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice
 3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie 

za rok 2011 bez výhrad a aby bol prebytok 
hospodárenia za rok 2011 zdrojom rezervného 
fondu vo výške 3.665,79 

 4. predaj pozemku p. č. 232/5 vo výmere 27 m2 
– záhrady – reg. „C“ v prospech Ing. Pavla Bo-
rovského a manželky Boženy Borovskej, rod. 
Mikovej. Uvedený pozemok sa odpredáva za 
cenu stanovenú OZ vo výške 1,85 /m2. Jedná 
sa o prevod v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov – § 9a ods. 6, ods. 8 písm. b). Pozemok 
tvorí časť dvora – záhrady pri rodinnom dome 
č. súp. 37 vo vlastníctve kupujúcich, pozemok 
je oplotený. Všetky náklady a správne poplatky 
spojené s prevodom hradia kupujúci. Kupujúci 
nie sú v obci blízkou osobou osôb uvedených 
v písm. A-f (uvedených v § 9a), odsek 6 zákona 
138/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov

 5. projekt vybudovania detského ihriska v areáli 
ZŠ s MŠ v rámci MAS

 6. projekt vybudovania rekreačnej zóny na Obec-
nom športovom areáli v rámci MAS

 7. finančnú spoluúčasť na projekte vybudovania 
detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ podľa vyhlá-
seného projektu

 8. finančnú spoluúčasť na projekte vybudovania 
rekreačnej zóny na Obecnom športovom areáli 
podľa vyhláseného projektu

 9. úver na vybudovanie detského ihriska v areáli 
ZŠ s MŠ, celková suma bude upresnená podľa 
projektovej dokumentácie

 10. úver na vybudovanie rekreačnej zóny na Obec-
nom športovom areáli, celková suma bude 
upresnená podľa projektovej dokumentácie

 11. splnomocnenie finančnej komisie na výber 
bankového subjektu a na ratifikovanie požiada-
viek víťazného bankového subjektu, ktoré budú 
zapracované do výpisu z uznesenia obecného 
zastupiteľstva, ktoré budú zapracované do výpi-
su z uznesenia obecného zastupiteľstva

 12. predaj pozemku p.č. 3964/7 vo výmere 288 
m2 vodná plocha – geometrickým plánom č. 

30/2012 odčleneného od p.č. 3964/6 vo 
výmere 332 m2 vodná plocha – vo vlastníctve 
obce Krajné v celosti v prospech Vladimíra 
Turana. Uvedený pozemok sa odpredáva za 
cenu stanovenú OZ vo výške 1,85 /m2. Jedná 
sa o prevod v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov – § 9a ods. 6, ods. 8 písm. b). Pozemok 
tvorí časť dvora- záhrady pri rodinnom dome č. 
súp. 175 vo vlastníctve kupujúceho, pozemok 
je oplotený. Všetky náklady a správne poplatky 
spojené s prevodom hradí kupujúci. Kupujúci 
nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených 
v písm. a-f (uvedených v §9a), odsek 6 zákona 
138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov

 13. kúpu pozemku – parc. reg. „E“ p. č. 311/1 
vo výmere 934 m2 záhrady od vlastníka Evan-
jelický cirkevný zbor a. v. so sídlom v Krajnom 
v podiele 1/1. Dôvodom kúpy je skutočnosť, že 
na pozemku je asfaltová komunikácia, ktorá je 
prístupom na ihrisko. Kúpna cena 1,- euro za 
celú parcelu 311/1

 14. kontrolórke obce p. Viere Macúchovej odmenu 
za I. polrok 2012 v sume 70,- 

 15. doplatenie mzdy starostu podľa priemeru mzdy 
v národnom hospodárstve a to na základe zme-
ny priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
platnej od 1. 1. 2012, a to na základe § 3 ods. 
1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí a pri-
mátorov miest po ostatnej novele č. 154/2011 
Z. z. s účinnosťou od 1.6.2011 vo výške 40,-  
mesačne za 6 mesiacov od 1. 1. 2012 – 30. 6. 
2012 spolu 240,- 

 16. mesačný plat starostu obce v súlade § 11 ods.4 
písm. i) zákona č. 369/1990Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov 
obcí a primátorov miest, ktorá ustanovuje 
minimálnu výšku mesačného platu starostov 
zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo 
mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt. 
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemer-
nej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve 
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
SR za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá 

UZNESENIE Č. 2/2012 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 14. 6. 2012.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:



3

UZNESENIE Č. 3/2012 ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, ZO DŇA 30. 8. 2012.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

činí 786,-  a násobku podľa § 4 ods.1, ktorý 
pre obec Krajné je 1,98, čo činí základný plat 
1557,- . Obecné zastupiteľstvo môže tento plat 
rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. podľa § 3 ods. 2 
plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. Poslan-
ci OZ priznali starostovi obce zvýšenie platu 
o 40 % , čo činí 623,- . Plat starostu pozostáva 
z 1.557,-  – základný plat + 623,-  zvýšenie 
platu odsúhlasené obecným zastupiteľstvom, su-
ma celkom plat starostu 2.180.- , na základe § 
4ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest

B) Berie na vedomie
 1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho 

zasadnutia, informácie Ing. Galiovského a p. 
Hudecovej

 2. správu hlavného kontrolóra k Záverečnému 
účtu obce za rok 2011 a Správu o kontrolnej 
činnosti za rok 2011

 3. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 
2011

 4. upozornenia a protest prokurátora. Prepra-
covanie a schválenie VZN č. 3/2008 o mies-
te a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole, o výške 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákla-
dov na činnosť školského klubu detí, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a pod-
mienky úhrady v školskej jedálni a nového VZN 
o podmienkach predaja výrobkov a poskyto-
vania služieb v obci Krajné a VZN o trhovom 
poriadku bude uskutočnené na nasledujúcom 
zasadnutí OZ

 5. informácie starostu obce

C) Neschvaľuje
 1. pridelenie žetónov žiadateľom. Prideľovanie 

žetónov sa bude riešiť na ďalšom zasadnutí OZ

D) Ruší
 1. uznesenie zo zasadnutia OZ č. 7/2008 časť 

A bod 14 zo dňa 11. 12. 2008 „kúpu po-
zemku na LV 2189 – p. č. 311/1 vo výmere 
926 m2 v prospech obce Krajné za 1,-Sk od 
ECAV Krajné, ktorá predaj obci Krajné schváli-
la na zasadnutí konventu dňa 31. 8. 2008“

 2. plat starostu, určeného na zasadnutí OZ dňa 
28. 6. 2011 č. 5/2011 časť D bod 1). k 30. 6. 
2012 vrátane.

Jana Hudecová, 
prednostka OcÚ

A) Schvaľuje
 1. program Obecného zastupiteľstva
 2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice
 3. VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa 

na plnenie povinnej školskej dochádzky v zák-
ladnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výške príspevku na čiastoč-
nú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

 4. VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v obci Krajné 5. VZN č. 4/2012 
Trhový poriadok

 6. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/20111 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady

 7. v zmysle územného plánu obce predbežný 
predaj časti obecného pozemku vo výme-
re 3 000 m2, ktorý bude odčlenený z p.č. 
13 462/100 – výmera 12 6563 m2 – orná 
pôda vo vlastníctve obce Krajné v celosti po 
doručení geometrického plánu, tým že sa 
dodrží línia so susednými pozemkami a znalec-
kého posudku – v prospech Miroslavy Michali-
desovej. Cena bude schválená OZ po doručení 
znaleckého posudku.

 8. predaj pozemku p.č. 232/48 vo výmere 40 m2 
– ostatná plocha – geometrickým plánom č. 
142/12 odčleneného od p. č. 232/612 vo 
výmere 759 m2 ostatná plocha – vo vlastníctve 
obce Krajné v celosti v prospech Ľubice Svitko-
vej. Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu 
stanovenú OZ vo výške 1,85 /m2. Jedná sa 
o prevod v súlade so zákonom č. 138/1991 
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov – § 9a ods. 6, ods. 8 písm. b). Pozemok 
tvorí časť dvora - záhrady pri rodinnom dome 
č. súp. 88 vo vlastníctve kupujúcej, pozemok je 
oplotený. Všetky náklady a správne poplatky 
spojené s prevodom hradí kupujúci. Kupujúci 
nie je v obci blízkou osobou osôb uvedených 
v písm. a – f (uvedených v §9a), odsek 6 zá-
kona 138/1991 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.

 9. MUDr. Gellenovej, Hrachovište oslobodenie 
od poplatkov za prenájom časti budovy zdra-
votného strediska v Krajnom, energie a voda 
v maximálnej výške 500,- /rok, navýšenie 
vzniknutých nákladov bude znášať nájomca 
Gelimed, s.r.o. Hrachovište.

 10. návrh na ocenenie obcou Krajné pri príležitosti 
620. výročia prvej písomnej zmienky o obci 
Krajné podľa predloženého návrhu

B) Berie na vedomie
 1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúce-

ho zasadnutia, informácie Ing. Galiovského 
a p. Hudecovej

 2. Správu audítora o overení účtovnej závierky 
zostavenej k 31. 12. 2011

 3. Správu nezávislého audítora o overení konsolidova-
nej účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2011.

 4. návrh programu k 620. výročiu prvej písomnej 
zmienky o obci Krajné, ktoré sa bude konať dňa 
20. 10. 2012.

Jana Hudecová, 
prednostka OcÚ

Trenčiansky samosprávny kraj obdržal Vaše opa-
kujúce sa žiadosti o zmenu cestovného poriadku, na 
základe ktorých sa uskutočnilo spoločné pracovné 
stretnutie zvolané Obecným úradom Krajné, ktoré 
ho sa zúčastnili zástupcovia OcÚ, TSK, SAD Tren-
čín, a. s. ako aj pisateľ p. Sako.

Na základe Vami zaslaných požiadaviek na zme-
nu cestovného poriadku a návrhov na 
ich riešenie ktoré vyplynuli zo spoloč-
ného rokovania uvádzame, že po ich 
prerokovaní a prehodnotení s doprav-
com SAD Trenčín, a. s. nie je možné 
upraviť čas odchodu spoja č. 4 auto-
busovej linky 304 420, zároveň nie je 
možný ani časový posun spoja z Ma-

ŽIADOSTI O ZMENU 
CESTOVNÉHO PORIADKU – ODPOVEĎ

tejovca s odchodom o 4.35 hod. do skoršej časovej 
polohy, ako aj prepojenie vlakového spoja s odcho-
dom z Nového Mesta nad Váhom o 22.41 hod. 
a s príchodom do Hrachovišťa o 22.55 hod. a au-
tobusového spoja zo Starej Turej o 22.20 hod. 
Zo strany Trenčianskeho samosprávneho kraja je 
možné zabezpečenie úpravy času odchodu vlaku 

Os 3101 s odchodom z Hrachovišťa 
o 5.02 hod. od 9. 12. 2012 tak, aby 
mali cestujúci dostatočný čas na prestup 
z linky 304 421 spoj č. 4. Predmetná 
požiadavka k návrhu na zmenu CP že-
lezníc pre r. 2012/2013 bola vznesená 
aj na parciálnej porade, ktorá sa konala 
dňa 11. 7. 2012 v Žiline.

STERED PR KRAJNÉ
Stered PR Krajné s.r.o. stal sa stredobodom po-

zornosti zástupcov Európskej komisie a Ministerstva 
životného prostredia SR, ktorí spoločne so zástup-
cami regionálnych environmentálnych, poraden-
ských a informačných centier si pozreli 15. 6. 2012 
túto prevádzku v miestnej časti Podprehora. Kona-
teľ spoločnosti Stered PR Krajné s.r.o., Ing. Juraj 
Plesník vo vstupnej hale privítal zástupcov, ktorím 
predstavil všetkých spolupracovníkov a pozvaných 
hostí. Prítomných oboznámil s históriou projektu, 

východiskových podmienok, postupného riešenia 
úloh aj problémov. Vyzdvihol podiel prác svojich 
partnerov a spolupracovníkov na riešení projektu. 
Vo výrobnej hale predstavil na situačnom pláne 
štruktúru prevádzky, proces výroby finálnych výrob-
kov od samotného začiatku, z dovezených odpado-
vých surovín. Potom nasledovala samotná prehliad-
ka pracujúcej linky, ktorá je v skúšobnej prevádzke. 
S funkciou zariadení, technologickým procesom 
výroby oboznámil technológ projektu Ing. Martin 
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Foks. Na záver prehliadky oboznámil prítomných 
Ing. Miroslav Čižmárik s využitím finálnych výrob-
kov v praxi. 

Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fon-
du Európskej únie v rámci Operačného programu 
Životné prostredie. Reči o zťažených pracovných 
podmienkach, horko, smrad a podobné, sú neo-
podstatnené, hluk strojov, ktorý počujete na videu, 
je nasnímaný bez hlukovej izolácie, ktorá sa tam 
pred spustením riadnej prevádzky urobí. Stered PR 
Krajné bude významným podnikom pre zlepšenie 
ekologickej situácie na Slovensku. Viac informácií 
nájdete na stránke obce. 

Ivan Gálik, 
kronikár obce

V sérii letných podujatí poriadaných v obci Kraj-
né sa zachovalo počasie k účastníkom vždy pekne, 
počítam sem aj Koštovku v Matejovci, ktorý je 
miestnou časťou obce. Pekné počasie prialo aj po-
ľovníkom na streleckých pretekoch v Borinke. Tie 
začali pre organizátorov a domácich členov združe-
nia poľovníkov PZ Drieňovica prípravami a trénin-
gom v piatok. Sobota 7.júla 2012 patrila hlavne 
súťažiacim strelcom, prevažne hosťom z minulých 
rokov. Od rána začal boj o nastrieľané desiny v 
Americkom trape, o postup do finálových strelieb. 

STRELECKÉ PRETEKY 2012

Po napínavých streleckých súbojoch bolo nasle-
dovné poradie:1. Ľuboš Popelka, 2. Ľudovít Beňo, 
3. Matúš Pista, 4. Jozef Cimerman, 5. Ján Pista. 
Ján Pista sa zúčastňoval pretekov v Krajnom viac 
ako pred 30. rokmi. Po odovzdaní cien pokračoval 
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Za výdatnej slnečnej podpory, sa 
v sobotu 28. 7. 12 začal 8. ročník špor-
tovo-zábavného poobedia - Krajnianskej 
prúdnice. V hasičských disciplínach si 
medzi sebou zmerali zručnosť, šikovnosť 
i rýchlosť pozvané hasičské družstvá. 
Zúčastnilo sa 7 družstiev už takmer v tra-
dičnej zostave. Tohtoročnou raritou bola 
skutočnosť, že okrem hasičov z družobných Chrlic, 
Hrachovišťa, Matejovca, Babulicovho Vrchu, Sta-
rej Turej a domácich Krajniancov, nastúpilo rodinné 
družstvo Moravcov.

Po privítaní všetkých prítomných a po krátkom 
príhovore starostu obce Ing. Vladislava Šustra 
a starostky družobnej obce Chrlice Bc. Ivany Telec-
kej, sme si minútou ticha uctili nedávno zosnulého 
zaslúžilého člena DPO SR a čestného veliteľa DHZ 
Krajné Janka Dlhého. Potom nasledovalo pouče-
nie o pravidlách súťaže, ktorá sa začala požiarnym 
útokom s vodou vo vylosovanom poradí súťažných 
družstiev. Ďalšia disciplína bola netradičná štafeta 
a na koniec rozvíjanie hadíc na cieľ. Tieto disciplí-
ny absolvovali všetky družstvá i napriek úmornej 
horúčave. Občerstvenie bolo prichystané v dosta-

točnej miere, takisto i vynikajúci divinový 
gulášik, ktorý nám prichystali krajňanskí 
poľovníci.

Po ukončení súťaženia, boli odovzda-
né poháre a diplomy za účasť, nakoľko 
sa jednalo o predvedenie práce hasičov 
zábavnou formou. Pri tejto príležitosti si 
prevzali hasiči a predstavitelia z družob-

ných Chrlic medaile „Za príkladnú prácu“ a historic-
kú knihu „Hasiči na záhorí a Myjavsko-Brezovských 
kopaniciach 1875 – 2010“ s venovaním.

Celkom na záver sme ohlásili pokračovanie tejto 
súťaže, ale pod názvom „Memoriál Janka Dlhého“, 
keďže jeho rodina súhlasila, aby táto súťaž niesla 
meno nášho bývalého dlhoročného člena DHZ 
Krajné. Poďakovali sme hasičským družstvám za to, 
že prijali naše pozvanie, za disciplinovanosť a tr-
pezlivosť, s konštatovaním, že nikto nebol zranený 
ani inak neutrpel ujmu na zdraví, popriali sme 
všetkým šťastný návrat do ich domovov a budeme 
sa tešiť na ďalšie ročníky tohto športovo-zábavného 
súťaženia.

Karel Nedbálek

KRAJNIANSKÁ PRÚDNICA

STRETNUTIE SENIOROV 
PRI PRÍLEŽITOSTI 68. VÝROČIA SNP

Asi pred štvrťrokom si dohodli spoločné stretnu-
tie spevácke skupiny seniorov Dolinka z Hrušového 

program podľa rokmi overeného scenára, tanečnou 
zábavou s osvedčenou hudobnou skupinou Reflex 
z Hradišťa pod Vrátnom. Aj v tomto roku bola 
bohatá tombola, podporená početnými sponzormi, 

aj jedenia a pitia každému po vôli. Viac obrazových 
informácií nájdete na stránke obce.

Ivan Gálik, 
kronikár obce

a Hrachovienka z Hrachovišťa. Najlepší termín 
stretnutia bol 31.august 2012, ktorý mala JDS 
Krajné v pláne podujatí v obci. Za účasti aj ďalších 
členov JDS Hrušové, JDS Hrachovište a domácich 
členov JDS Krajné spoločne v Obecnom športovom 
areáli v Krajnom malou spomienkou pripomenuli si 
68. výročie SNP, ktoré malo v našom kopaničiar-
skom kraji veľký ohlas a podporu. Dolinka neprišla 
v plnej zostave ako ju poznáme, chýbal tu aj Laco 
Grambál, ktorý toto stretnutie organizoval. Zdra-
votný stav mu nedovolil zúčastniť sa. Želáme mu 
skoré zlepšenie zdravotného stavu, aby mohol ešte 
pokračovať vo svojich aktivitách. Počet hostí rozší-
ril aj predseda JDS Hrušové, Branislav Ostrovský. 
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Hostia z JDS Hrachovište sú v Krajnom skoro ako 
doma, často sa obojstranne stretávajú pri rôznych 
príležitostiach. Predsedkyňa Ľudmila Urbančíko-
vá a ďalší členovia Hrachovienky sú s domácimi 
v kontakte pri pravidelných nácvikoch piesní v Hra-
chovišti. Stretnutie otvoril predseda JDS Krajné 
Štefan Horák, ktorý pripomenul pamätné dni, pre 
niektorých členov dni, ktoré si aj pamätajú. Po 
menšom pohostení a občerstvení, od obeda bolo už 
dosť ďaleko, zaspievala Dolinka niekoľko piesní, po 
nich ju vystriedala piesňami Hrachovienka. Potom 

prišli piesne spoločné, niekde s prelínaním textu 
hrušovskej - višňovskej doliny a iné. Vznikla myš-
lienka, aby na prehliadke súborov v Dubnici mohli 
zaspievať aj niečo spoločne. Popoludnie, ktoré bolo 
dosť chladné, ubehlo rýchle, rozchádzali sa už za 
súmraku, stretnutie príjemné, určite sa bude nieke-
dy opakovať. Viac obrazovej informácie nájdete na 
www.krajne.sk 

Ivan Gálik, 
kronikár obce

Od Ing. Pavla Tomku z Vrútok som dostal doku-
ment uvedený v nadpise. Uvádzam len malé útržky:

S určitosťou však možno konštatovať, že rod 
Tomkovcov do roku 1715 v Krajnom nebol. Men-
ný daňový súpis z uvedeného roka obsahuje 83 
poddanských rodín z Krajného, ktorý ale priezvisko 
Tomka neobsahuje. Prvým písomne zaznamena-
ným nositeľom priezviska Tomka v Krajnom bol jej 
obyvateľ v polovici 18. storočia. Túto informáciu 
zápisnične prináša daňový súpis (r.1752) o Michalo-
vi Tomkovi ako hlave rodiny (klanu), ktorý žil v obci 
Krajné v Nitrianskej župe.

V polovici 19. storočia mali Tomkovci v Kraj-
nom dve centrá sústredenia obydlí. Jedným bolo 
miesto v dedine – č.d. 96, 97 a 98 a druhým 

ROD TOMKA Z KRAJNÉHO V 18. A 19. STOROČÍ.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V DRAHUŠKOVE

miestom obydlí boli kopanice Dobrá Mera – č.d. 
166 a 167, ktoré môže byť aj východiskovým 
miestom osídlenia rodu. 

Základným predmetom záujmu boli a sú pred-
kovia vetva Tomkovcov ktorí žili (a žijú) v Krajnom 
v časti označovanej „Vršok“ pri kopaniciach Dobrá 
Mera.

Spracovaný rodostrom rodu Michala Tomku 
(1752) je spracovaný na samostatnom listoch pre 
jednotlivé vetvy v rozsahu podľa dostupnosti údajov. 

Ak má niekto z rodu Tomka záujem o všetky 
informácie napíšte mi na: kronikar@krajne.sk

Ivan Gálik, 
kronikár obce

V piatok 27. 7. 2012 sa v Drahuškove v obci 
Krajné, uskutočnil deň otvorených dverí. Bol sú-
časne oslavou aj jeho 2. výročia. Drahuškovu prišla 
popriať aj Jej Excelencia, veľvyslankyňa Nórskeho 
kráľovstva Trine Skymoen. Presvedčila sa opakova-
ne o užitočne využitej podpore :

„Nórsko poskytlo na vybudovanie tohto priesto-
ru približne 1,5 mil  prostredníctvom EEA gran-
tov. Vždy,  keď dostane projekt finančnú podporu, 
pýtame sa, či sú peniaze dobre minuté, na dobrý 
účel. V tomto prípade nemáme pochybnosti, že tie-
to peniaze boli veľmi, veľmi dobre minuté. Poviem 
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Vám, prečo si to myslím. Toto je moja druhá náv-
števa v Drahuškove. Keď sme sem prišli prvýkrát, 
neboli sme očakávaní. Ako sme prichádzali, vracali 
sa zo svojej pravidelnej prechádzky aj klienti. Ja 
som bola privítaná výnimočným spôsobom. P. Hli-
nová, Vy ste povedali: Madam ste veľmi pekne 
vítaná u nás, budem sa Vám venovať, hneď ako sa 
postarám o svojich klientov... Bola som veľmi rada, 
tomuto privítaniu, pretože presne tak to malo byť. 
Bolo vidieť,  že sa staráte o svojich klientov veľmi 
starostlivo, profesionálne a domácky, tak ako si to 
zaslúžia.“

Medzi gratulantmi nechýbala ani generálna 
riaditeľka Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy 
EÚ Ing. Mgr. Iveta Kopasová, ktorá vyjadrila želanie 
intenzívne pokračovať v spolupráci na projekte aj 
do budúcnosti. Práve projekt Celoživotného vzde-
lávania osôb s autizmom v Drahuškove, ktorý bol 
podporený z ESF a Operačného programu vzde-
lávanie MŠ SR umožnil rozvíjanie aktivít s našimi 
kamarátmi s autizmom ako sú napr. pestovanie 
zeleniny na políčku, chov králikov a sliepok, výrobu 
keramických darčekov a pečenie domáceho pečiva. 

Návštevníci mali najväčší záujem o každodenný 
život v komunitnom centre, o špecifiká správania 
autizmom postihnutých osôb. Zaujímali sa tiež o vý-
robky, ktoré vznikajú v chránených dielňach Dra-
huškova  a mohli si z nich vybrať aj na pamiatku:

Pekne a výstižne to povedal Stanko Štepka, pat-
rón Drahuškova, ktorý vystúpil v programe s divad-
lom Hlavina z Radošiny:

„Drahuškovo je asi jedno z mála miest na Slo-
vensku, kde sa podarilo sny naozaj 
uskutočniť.“

Naši kamaráti s autizmom boli 
počas prehliadky zariadenia na 
prechádzke v Krajnom, aby ich 
množstvo ľudí nerozrušilo, ne-
skôr sa však pridali k programu 
a pozreli si s nami divadlo, ktoré 
hlavne naša Maricka živo komen-
tovala. Pre niektorých kamarátov 

bolo divadlo a návšteva mnohých ľudí výnimočná 
udalosť, ktorú očakávali celý deň. Pre iných to však 
bola ťažko pochopiteľná zmena v každodennom 
rytme, uisťovali sa, že nasledujú známe aktivity dňa 
a to večera a relax. 

Program dňa bol zavŕšený chutným jahňacím 
gulášom z našej ovečky a občerstvením, na ktorého 
príprave sa podieľali aj klienti. Peťo nám nadšene 
vysvetlil, ktorý koláč sám pomáhal piecť. Návštevní-
ci mali takisto možnosť ochutnať z našich domácich 
pleteniek a pečív, ktoré nám v Drahuškove čerstvé 
pečú naše pani kuchárky.

Touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne 
poďakovať pánu riaditeľovi školy Mgr. Medveďovi, 
obecnému úradu v Jablonke, príslušníkom HAZZ 
obce Krajné, zamestnancom obecného úradu Kraj-
né a obecného úradu Jablonka, ktorí nám pomohli 
s technickým zabezpečením Dňa otvorených dverí.
Ďakujeme.
Aby ste si vedeli predstaviť bližšie život u nás, 

pripájame aj postreh našej pani vychovávateľky na 
dôchodku – Majky z Hrašného.

„Pracovala som v zariadení pre ľudí postihnutých 
autizmom. Boli to už dospelí mládenci a dievčatá. 
Keď som odchádzala do dôchodku, lúčenie s nimi 
bolo pre mňa veľmi ťažké. Oni to však nevnímali 
tak ako ja. 

Aký je môj celkový pohľad na prácu s autistami? 
Nádherný, plný emócií a krásnych zážitkov. Niekto 
povie, že takú prácu by nemohol robiť. Možno nie 
a možno je to iba mylný dojem. Treba sa vedieť 
vcítiť do ich sveta, vedieť ich pochopiť, snažiť sa 

porozumieť niektorým ich reak-
ciám, naučiť sa ich milovať celým 
srdcom a pomáhať im žiť bežný 
život. Netvrdím, že je to ľahké, 
naozaj prídu chvíle, keď im nedo-
kážeme porozumieť, nevieme, čo 
prežívajú, z čoho majú strach, čo 
ich rozladí. No sme tu, aby sme 
im pomohli, dali im pocit istoty 
a bezpečnosti. Potrebujú veľa lás-
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ky, empatie a keď aj niekedy kričia, hodia sa o zem, 
potiahnu nás za vlasy, alebo urobia niečo iné, je 
to len na nás, ako im pomôžeme a ako ich upo-
kojíme. Tú lásku a porozumenie, ktoré dostávajú, 
vedia oplácať objatím, pritúlením sa, pohladením, 
úsmevom a to je najkrajšia odmena. Práca v tomto 
zariadení ma obohatila o mnohé krásne zážitky, 
situácie pri rôznych činnostiach, pri hre a zábave, 
pri dlhých prechádzkach. Naučila som sa rozumieť 

tým, ktorým sa naoko rozumieť nedá. Veľké prekva-
penie a radosť som prežila vtedy, keď po nejakom 
čase som prišla na návštevu a moji mladí kamaráti 
ma poznali, tešili sa z mojej prítomnosti a štebotali 
okolo mňa. Nedokázala som sa ubrániť slzám. 

A odmena za niekedy ťažkú a namáhavú prácu? 
Spokojnosť, úsmev a krásny pohľad nevinných očí. 
Naučme sa ich rešpektovať, prijať ich medzi seba 
a pomáhať im žiť.“

Tento článok vznikol preto, lebo možno veľa ľudí 
je zvedavých na to, aké sú podmienky prijímania 
detí do materskej školy. Časová zaneprázdnenosť, 
a možno prirodzený ostych, nám zatiaľ ešte ne-
umožnili vzájomné stretnutie. Touto cestou snáď 
ušetrím čas obom stranám a dostatočne objasním 
systém umiestňovania detí do MŠ. 

Podmienky prijímania sú zverejnené v školskom 
poriadku pre MŠ, ktorý je umiestnený na webovej 
stránke školy v časti Rodičovská zóna, Dokumenty 
školy. Každoročne sú aktualizované a uverejnené na 
stránke školy aj na plagátoch v obci pred zápisom 
do MŠ. Z nich vyplýva, že do materskej školy sa 
prijímajú deti:
 1. prednostne s odloženou školskou dochádzkou 

a deti predškolského veku
 2. ktoré do 1. 9. dovŕšia 3 roky
 3. s trvalým pobytom v obci Krajné
 4. zamestnaných rodičov
 5. ktoré majú v MŠ alebo ZŠ súrodenca

Mrzí ma, že nemôžeme uspokojiť všetkých záu-
jemcov zo strany rodičov, ktorý chcú umiestniť deti 
do MŠ. Je jasné, že kapacita bývalej škôlky bola 
väčšia. No v dnešnej dobe nie je možné vidieť iba 
veľkosť zariadenia. Myslím, že deťom MŠ v terajšej 
budove nič nechýba, okrem pár metrov štvorcových 
v dolnej triede. Naopak, získali oveľa viac a všetko 
v jednom: 
 tepelný komfort,
 estetické prostredie tried a budovy, 
 multifunkčné ihrisko,
 telocvičňu, kde môžu cvičiť aj za zlého počasia
 detské ihrisko, ktoré prerobíme na lepšie, ako 

mali predtým a s lepšími preliezkami,
 jedáleň,
 detskú knižnicu,
 učebne výpočtovej techniky a interaktívne 

vyučovanie,
 úplne nové vybavenie,

ŠKÔLKA
 materiálne zázemie
 zoznámenie sa s prostredím a režimom veľkej 

školy a bezproblémový prechod,
 stretávanie sa s pracovníkmi školy, s budúcimi 

učiteľmi a veľkými spolužiakmi.

Položme si otázku. Čo z tohoto by mali deti 
v budove bývalej škôlky? Veľké priestory, ktoré sa 
v zime nedali vykúriť a peknú trávnatú plochu pri 
budove. Prestavba by bola finančne veľmi náročná 
a na prevádzku by normatívny rozpočet nepostačo-
val. Veď i teraz, akokoľvek so mnou nebude niekto 
súhlasiť, pomáha veľká škola malej škôlke. To vôbec 
netvrdím v zlom, beriem to ako samozrejmosť. 
Vytvoril sa jeden veľký súdržný komplex, ktorý ne-
ustále hľadá, čo sa dá ešte vylepšiť. Spojením oboch 
školských zariadení do jednej budovy sme súčasne 
zrušili náklady na jednu budovu a jednu školskú 
jedáleň. Bez toho, aby sme museli prepustiť čo i len 
jedného zamestnanca. Náklady na samostatné fun-
govanie budovy škôlky boli neúnosné. Ako príklad 
ekonomicky výhodného spojenia uvádzam náklady 
na vykurovanie. V samostatných budovách sme 
spotrebovali za kalendárny rok 42 000 m3 plynu 
v ZŠ a 22 000 m3 plynu v MŠ. V budove terajšej 
školy, kde sa pristavilo schodisko a nadstavilo po-
schodie, potrebujeme 20 000 m3 na celý komplex. 
To je tretina predchádzajúceho odberu a obrovské 
šetrenie finančných prostriedkov, ktoré môžeme 
využiť na iné účely a konečne nám je aj teplo.

Ešte poznámka k počtu detí v MŠ. Keď sme 
začali uvažovať o spojení ZŠ a MŠ v roku 2004, 
sledoval som demografický vývoj v Krajnom a okolí. 
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Počet detí niekoľko rokov neustále klesal a reálne 
hrozilo, že v budúcnosti bude existovať iba jedna 
trieda MŠ. Spojenie oboch škôl malo zmysel iba 
vtedy, ak by sa vytvorili podmienky presunu MŠ do 
budovy ZŠ. Toto sme začali napĺňať v roku 2007, 
keď začal vznikať projekt prestavby školy. V zmysle 
vtedajších platných zákonov bolo možné vytvoriť 
z predškolákov nultý ročník a tým by zostalo v škôl-
ke detí na jednu triedu. Avšak v priebehu prestavby 
sa zmenil školský zákon, znížili sa počty detí v trie-
dach škôlky, kritéria na nultý ročník sa tiež zmenili 
a nebolo možné ho v našich podmienkach vytvoriť. 
Na druhej strane, čo ma príjemne prekvapilo, začal 
narastať počet detí. A tak sme prerobili klub pre 
stredoškolákov a jazykovú učebňu pre I. stupeň 
na druhú triedu pre škôlku. Avšak i tento rok sme 
museli robiť úpravy triedy podľa požiadaviek hy-
gieny, ktorá nám súčasne znížila počet detí v MŠ 
o štyri oproti stavu v minulom roku. No i tak podľa 
vekového zloženia detí v triede a priestorového 
členenia máme povolené umiestniť viac detí, ako 
je to možné v zmysle platnej legislatívy. Verím, že 

v budúcnosti rodičia budú spokojní nielen s prácou 
a rozvojom svojich ratolestí, ale aj včasným umiest-
nením. V opačnom prípade sa spolieham na vaše 
pochopenie.

Snáď sa mi podarilo aspoň čiastočne zodpovedať 
nevypovedané otázky. Pokiaľ máte iné nejasnosti, 
teším sa na stretnutie v škole.

Milan Medveď

Vraví sa, že pes je najlepším priateľom človeka. 
Podľa súčasného postavenia pedagógov v spo-

ločnosti si dovolím potom parafrázovať, že „učiteľ 
sa stáva nepriateľom rodiča.“

Aspoň som si urobil takýto záver z množstva roz-
hovorov, písomných odkazov a telefonátov, ktoré 
absolvujem každý rok na konci klasifikačného obdo-
bia. Sme prísni, vyžadujeme veľa, dávame zápisy za 
vyrušovanie na vyučovaní, známkujeme nespravod-
livo, na inej škole majú žiaci lepšie známky, doma 
všetko vie a v škole to zabudne, skúšajte ho ústne, 
lebo napísať to nevie, skúšajte ho písomne, lebo 
sa hanbí, pýtal som sa na úlohy a na učenie, nič 
nemali,... A množstvo ďalších viet vyjadrujúcich ne-
spokojnosť. To všetko sú argumenty rodičov žiakov 
so zlými známkami. 

Súhlasím. Sme prísni, chceme si udržať disciplínu, 
zadávame úlohy a projekty na vypracovanie, na inej 
škole majú lepšie známky. Vyžadujeme od žiakov, 
aby sa učili, je to ich práca. Aj od dospelých predsa 
vyžadujú zamestnávatelia, aby pracovali čo najlepšie. 
Chceme u žiakov predsa vybudovať pracovné ná-
vyky, zodpovednosť za prácu a výkony. Aby neboli 
prekvapení, keď to od nich budú vyžadovať stredné, 
vysoké školy, pracovné agentúry, zamestnávatelia, 
trh práce. Aby nezostali neskôr neveriacky stáť a ču-
dovať sa, že bez práce, nie sú koláče. Iba ak doma 

PRIATEĽ ČLOVEKA
pri mame a otcovi. Že to robíme správne, hovoria 
výsledky – celoslovenské testovanie, výsledky inšpek-
cie, umiestnenie žiakov na SŠ, odozva našich stredo-
školákov, odozva učiteľov stredných škôl. Ktorá škola 
sa môže pochváliť, že v jednom ročníku triedy bilin-
gválneho gymnázia tvoria bývalí žiaci našej školy štvr-
tinu všetkých prijatých po prijímacích skúškach? Bolo 
by fajn, keby si rodičia, ktorí si prehlasujú žiakov na 
iné školy, porovnali i tieto výsledky. Môže sa stať, že 
u nás priemerný žiak je lepší, ako inde vyznamena-
ný. Zdá sa, že rodičia rómskych detí sú prezieravejší, 
pretože k nám prihlasujú svoje deti, aby sa niečo 
naučili, hoci by ich mohli dať niekam, kde by to mali 
oveľa jednoduchšie. U nás je však iný fenomén, keď 
domáce deti, prihlasujeme inam. Treba sa spýtať 
stredoškolákov, ako sa im darí. V obci sa všetci 
poznáme, tak by to nemalo byť také ťažké. Určite je 
pravdou aj to, že všetci sú omylní. Aj učitelia. Iste nie 
je správne, ak pedagóg telefonuje počas vyučovania, 
odchádza z hodiny, nevykonáva na hodine činnosť, 
ktorú by mal. Ale preto by sme sa mali stretávať 
a dávať si podnety na zlepšenie kvality vyučovania, 
spolupráce a vzájomných vzťahov. Nič tak nemôže 
ovplyvniť myslenie, správanie, formovanie a postoj 
detí ako vzájomné pochopenie a spolupráca rodičov 
a školy. My sme tá spoločnosť, o ktorej hovorím. 
Žiadna imaginárna, za ktorú sa schovávame a vyho-
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várame sa na ňu, že neuznáva učiteľov. Rodič sám si 
nepomôže pri výchove dieťaťa, tak isto ako učiteľ pri 
výchove a vzdelávaní žiaka, pokiaľ nebudeme spolu-
pracovať. Nie je možné, aby rodič hovoril a robil iné 
ako učiteľ a naopak. Poznáte to ako zákon vo vašich 
rodinách. Nie je možné, aby otec hovoril niečo iné 
ako mama. Vtedy si dieťa nevie vybrať kvalitnejšie, 
ale vyberie si to jednoduchšie a ľahšie. To isté platí 
i vo vzťahu škola – rodičia. Učiteľ nie je nepriateľom 
dieťaťa a rodičov, nechce žiakom zle len preto, že 
od nich vyžaduje prácu, prípravu a disciplínu. Rodič 
sa na dieťa pozerá inak – nežne, so slepou dôverou. 
Učiteľ objektívnejšie a nezaujato – vidí i to, čo rodič 
nevidí, mnohokrát ani nechce vidieť. Preto môže 
poradiť, pomôcť. Pedagóg nevraví deťom, aby sa 
na niečo vykašľali, nepočúvali, nezdravili, nepodali, 
odvrávali,...Nechápem, prečo rodič dôveruje viacej 
deťom ako dospelému človeku. Aký môže mať učiteľ 
záujem na tom, aby klamal rodičovi? Asi každý zažil 
na vlastnej koži, že keď sa chcel niečomu vyhnúť, tak 
použil množstvo výhovoriek, prečo sa niečo nedá, 
z niečoho sa vykrútiť že sa to stalo inak. To platí 
aj o deťoch, ba myslím si, že tu sú oveľa tvorivejší 
a vypočítavejší a použijú čokoľvek na svoju obhajobu. 
Bez toho, aby pomysleli na dôsledky. Ak toto na 
rodiča zaberie raz, dvakrát, tak potom si bude mys-
lieť, že takto to funguje všeobecne. Čo mne najviac 
chýba v našej malej spoločnosti v Krajnom, je dôvera 
rodičov a spolupráca. Niektorí rodičia nehľadajú 
možnosti vo svojich deťoch, ale podozrievajú učite-
ľa z nespravodlivosti, zaujatosti, 
nekompetentnosti. A dávajú im za 
vinu zlé výsledky žiakov, potrebné 
doučovanie. Žiakov nie je v drvivej 
väčšine treba doučovať. Aj keď 
nie sú učebnice, učitelia pripra-
vujú množstvo materiálov, máme 
výborné pracovné zošity, internet, 
kamarátov. Stačí byť pozorný na 
vyučovaní. Načo doučovať žiaka, 
ktorý na vyučovaní vyrušuje tak, 
že je ho treba vylúčiť, aby ostatní 

žiaci mohli byť vzdelávaní? Ani tento jav kedysi v ško-
le neexistoval. Žiak sa bál, aby učiteľ rodičovi nepo-
vedal, čo vyparatil. A tiež sme povymýšľali kadečo. 
To bolo tajomstiev, ktoré sa naši rodičia od učiteľov 
nedozvedeli. Lenže vtedy sme vedeli, že bude zle, ak 
sa to doma dozvedia. Verte mi, že žiaci sa správajú 
oveľa horšie ako v minulosti. Že výnimočne telefonu-
jem rodičom. No niektorým som volal už niekoľko-
krát, ale týmto deťom to až tak nevadí...

Každý rok vyzývam k spolupráci najmä rodičov 
slabšie prosperujúcich žiakov. Robíme rodičovské 
združenia, dni otvorených dverí, podujatia a aktivity 
pre verejnosť, máme telefóny, poštovú schrán-
ku, máme internetovú žiacku knižku. Pozývame 
rodičov na riešenie výsledkov a správania žiakov. 
Napriek tomu dostávam výčitky, že som nezavolal, 
že deti majú zlé známky. Myslím, že informovať sa 
o výsledkoch detí, by malo byť naozaj povinnosťou 
rodiča. Zbytočné sú pohovory s rodičmi, kde sa 
písomne dohodneme o kontrole prípravy žiakov, 
domácich úloh, keď hneď na druhý deň príde žiak 
do školy nepripravený a bez písomne vypracova-
nej úlohy. S tým súvisia aj argumenty rodičov zo 
začiatku článku, že doma všetko vedel. Verte, že 
učiteľ chce zistiť, čo žiak vie a nie to, čo nevie. Pre 
zabezpečenie kontroly písomné práce odkladáme 
počas celého roka, tak je možné kedykoľvek do 
nich nahliadnuť. A žiak, ak je pripravený, určite by 
sa prejavil buď písomne, alebo ústne. 

Náš školský vzdelávací program sa nazýva: Mô-
žeme Ťa naučiť mnohým veciam, 
ale nemôžeme sa ich naučiť za 
Teba“. Máme na to vytvorené 
všetky podmienky – materiál-
ne vybavenie, kvalifikovaných 
učiteľov, pestré vyučovanie, 
väčšinu žiakov, ktorí sa chcú 
veľa dozvedieť, veľa skúsiť a veľa 
získať. Potrebujeme na to dôveru 
a spoluprácu rodičov.

Milan Medveď

ZRKADLO ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012
Občanov obce by som chcel v krátkosti obozná-

miť s činnosťou školy v rôznych oblastiach:
V jeseni sa uskutočnil v škole Deň zdravej výživy. 

Zorganizovali sme ŠvP pre žiakov 3. – 9.ročníka 
formou 6-dňového pobytu v lyžiarskom stredisku 
Športcentrum Oščadnica pri penzióne Gájuz zame-
ranú na výučbu lyžovania. Uskutočnili sme zimné 

a letné cvičenie v prírode, didaktické hry žiakov PV, 
dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku vo Vrbo-
vom a na prenosnom dopravnom ihrisku v Krajnom 
pre žiakov primárneho vzdelávania (PV), vzdeláva-
cie vychádzky žiakov PV, návštevu hvezdárne v Hlo-
hovci, legodeň – jeseň , Deň otvorených dverí DOD 
112.sk na záchrannom systéme v Trenčíne, výlety 
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žiakov do Bojníc, Bratislavy, Nitry, Lešnej, čistenie 
potoka v chotári obce, výtvarnú súťaž k Mesiacu 
poľovníctva a ochrany prírody, návštevu výstavy 
trofejí poľovnej zveri, ukážku poľovných psov, soko-
liarov, vernisáž malieb, exkurziu v SOŠ Rakovice, 
cestu náučným chodníkom na Duchonke. V obdo-
bí 6 mesiacov sme znížili množstvo TKO o 50 %. 
Zorganizovali sme besedu s MUDr. Gellenovou pre 
žiakov 7. ročníka o sexuálnej výchove. Žiakom 8., 
9. ročníka sme premietali film „Sovietsky príbeh“ 
o nebezpečnosti ideológii.Vo svojej práci dobre 
spolupracujeme s CPPaP v Myjave – každý druhý 
týždeň mala v škole špeciálna pedagogička konzul-
tačné hodiny so začlenenými žiakmi.

V uplynulom školskom roku sa vrátilo 160 
poukazov zo 161 vydaných. Na škole fungovalo 
12 záujmových krúžkov. Finančné prostriedky sme 
využili na nákup materiálu potrebného pre činnosť 
útvarov a v prevažnej miere na odmeny vedúcich. 
Zorganizovali sme tieto podujatia:výchovný koncert 
pre žiakov Viktor, vystúpenie skupiny historického 
šermu spojenú s výkladom o živote v stredoveku, 
Vianočný deň,karneval s diskotékou, školské ve-
domostné a športové súťaže, program detí ku Dňu 
matiek, Mikulášsky a Vianočný program, darčeky 
k zápisu prvákov, obchod s vianočnými koláčmi, 
Slávik Slovenska  – spevácka súťaž, Podjavorin-
skej pamätník pre 1. – 5.ročník, ukážky zásahu 
požiarnikov, dopravnú súťaž pre žiakov, preventív-
ny program CPPPaP pre žiakov 6. – 9. ročníka. 
prezentáciu a ukážky netradičných športových hier. 
návštevu muzikálu, divadelného predstavenia v Tr-
nave, predstavenia írskych tancov. 

Pedagogický pracovníci sa zúčastnili množstva 
štúdií, seminárov, školení a exkurzií organizova-
-ných MPC, ŠVP CPPaP, KŠÚ a inými vzdelávací-
mi agentúrami.

Škola pomohla obci príspevkami do novín, pri 
akciách ZPOZ, pri príprave darčekov pre senio-
rov a na Deň matiek, pri organizovaní kultúrnych 
a športových podujatí. Zabezpečili sme externý 
dozor na testovaní 9 v Starej Turej. 

Pre rodičov a verejnosť sme zorganizovali plenár-
ne RZ, 2 x Deň otvorených dverí, ples pre rodičov 
a priateľov školy (s úspechom, 168 hostí), Deň 
učiteľov pre bývalých pedagógov, Futbal spája gene-
rácie, Turnaj málotriednych škôl, Deň detí, Deň 
matiek, Mikulášsky futbal, Olympijský týždeň v ško-
le, stretnutie bývalých učiteľov a zaslanie pozdravov 
a upomienkových predmetov.

V materiálnej oblasti sme modernizovali vybave-
nie odborných učební zakúpením 2 interaktívnych 
tabúľ s ultrakrátkou projekčnou vzdialenosťou, 2 ks 
vizualizérov, nástenných máp. Vybudovali sme 

ergonomickú modernú kanceláriu pre ekonómky 
a vedúcu Šj, zakúpili sme nový PC a multifunkčnú 
tlačiareň. Do kuchyne sme zakúpili univerzálny ro-
bot s nadstavcami. Kabinet Tv sme vybavili novými 
futbalovými dresmi, loptami, atletickými a inými po-
môckami. Realizovali sme stavbu nového plota od 
rodinného domu. Vo veľkej triede MŠ sme prebu-
dovali sociálne zariadenie podľa požiadaviek RÚVZ 
a zakúpili sme do predsiene skriňu na materiál. 
Triedu ŠKD II. sme vybavili novým nábytkom. Vy-
maľovali sme výťahové schodisko, nainštalovali sme 
na ňom vitrínky, zakúpili množstvo kvetín. Zakúpili 
sme novú digitálnu videokameru a fotoaparát. Vy-
menili sme podlahu na javisku v telocvični. Kabinety 
sme priebežne vybavovali modernými pomôckami 
podľa požiadaviek učiteľov. 

V oblasti kontrolnej činnosti vedenie školy 
uskutočnilo 16 hospitácií počas školského roka, 
ktoré boli zamerané na vyučovanie SJL, na využitie 
UP, používanie IKT v získavaní zručností a prácu 
žiakov so ŠVVP. Výsledky hospitačnej činnosti sú 
veľmi dobré. Kvalitné vyučovanie na hodinách SJL 
sa prejavuje dlhodobo veľmi dobrými výsledkami 
v testovaní 9, kde dosahujú naši deviataci výsledky 
vysoko nad celoslovenským priemerom. Vyučo-
vanie prebiehalo v pokojnej a aktívnej atmosfére. 
Pracovitejší a aktívnejší boli menší žiaci 1.-6. roční-
ka. Je vidieť, že vo vyučovaní sa interaktívne tabule 
využívajú aj na iných predmetoch ako je informati-
ka, pretože boli na prácu, cvičenia, úlohy a riešenie 
projektov primerane pripravení a nezostali prekva-
pení pri zadaniach. 

V práci so žiakmi so ŠVVP učitelia využívajú 
podľa potreby individuálny prístup, na riešenie úloh 
poskytujú väčší časový priestor, neustále kontro-
lujú prácu a pobádajú k činnosti a udržaniu pozor-
nosti. Kontrola dozorov a činnosť ŠKD bola bez 
pripomienok. 

V tomto školskom roku naša škola bola zaradená 
do medzinárodného testovania PISA 2012 pät-
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ÚSPECHY A REPREZENTÁCIA ŠKOLY A OBCE
Hlavným cieľom a úlohou 

školy je vzdelávanie detí, prípra-
va žiakov na stredné školy a na 
orientovanie sa v súčasnej spo-
ločnosti. V oblasti reprezentácie 

školy sme dosiahli výborné úspechy žiakov v okres-
ných, krajských a celoslovenských súťažiach:

 Hurbanov pamätník
- okresné kolo – Daniela Figurová

Pripravila pani učiteľka Kubišová

 Geografická olympiáda
- okresné kolo 1.miesto – Kristína Talábová
- okresné kolo 3.miesto – Katka Oružinská
- okresné kolo – Martin Konečník – úspešný 

riešiteľ
- okresné kolo 4.miesto – Lucia Kostelná
- krajské kolo 4.miesto – Kristína Talábová – 

úspešná riešiteľka
Pripravila pani učiteľka Danka Marková.

 Dejepisná olympiáda
- okresné kolo 1.miesto – Kristína Talábová
- krajské kolo 1.miesto – Kristína Talábová
- celoslovenské kolo – 1.miesto – Kristína 

Talábová
Pripravila pani učiteľka Danka Marková

- okresné kolo – 1.miesto – Nina Michalidesová
Pripravila pani učiteľka Viera Boorová

 Olympiáda v Sj
- okresné kolo – Kristína Talábová – úspešná 

riešiteľka
Pripravila pani učiteľka Kubišová

 Pytagoriáda
- okresné kolo – 1.miesto – Kristína Talábová 

Pripravila pani učiteľka Gergelová
- okresné kolo – 2.miesto – Marek Konečný 

Pripravila pani učiteľka Karliková
- okresné kolo – 2.miesto – Mirka 

Michalidesová
- okresné kolo – 3.miesto – Martin Jurčo 

Pripravila pani učiteľka Gergelová

 Olympiáda o olympizme 
- krajské kolo – 2.miesto – Daniela Gellenová, 

Lucia Kostelná, Natália Marônková
Pripravila pani Maronová

 Turnaj malých škôl v malom futbale O po-
hár starostu Rudníka – 3. miesto

Pripravil pán učiteľ Medveď

 Školský pohár – turnaj v malom futbale 6. – 
12. ročných chlapcov – 3.miesto 

Pripravil pán učiteľ Medveď

 Klokanko – mat. súťaž – Martina Batková – 
úspešná riešiteľka

Pripravila pani učiteľka Pagáčová
- Filip Plačko – úspešný riešiteľ

Pripravila pani učiteľka Domiňáková 
 Nela Mozoláková, Michaela Naďová – úspeš-

né riešiteľky
Pripravila pani učiteľka Kozárová

 Robotické súťaže TRD a Istrobot
- Teo Dobrucký, Michal Sadloň, Peter Medveď, 

Andrej Štefka, úspešní riešitelia
Pripravil pán učiteľ Ladislav Gergel

nástročných žiakov v kompetenciách z matematiky, 
slovenského jazyka, profesijných zručností, ktoré sa 
uskutočnilo v apríli 2012. 

Pracovníčky RÚVZ Trenčín vykonali audit pra-
covných, technologických a hygienických postupov 
v kuchyni. Nezistili žiadne porušenia, audit sa skon-
čil výborným hodnotením.

V marci 2012 pracovníčky RÚVZ realizovali 
kontrolu všetkých priestorov školy a ostatných za-
riadení. Na základe kladného hodnotenia následne 
RÚVZ schválil prevádzkový poriadok ZŠ, MŠ, Šj.

V máji vykonala inšpektorka ŠŠI Trenčín tema-
tickú kontrolu v MŠ. Záverečné hodnotenie činnos-
ti, programu a plánov bolo výborné.

Dôsledné a podrobné zhodnotenie, analýza 
práce a činnosti školy je v správe školy, pláne práce 
školy a v školskom vzdelávacom pláne školy, ktoré 
sú k nahliadnutiu v škole a na webovej stránke školy 
www.zskrajne.sk.

Milan Medveď
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RODINNÝ FUTBAL

TJ KRAJNÉ – STOLNOTENISOVÝ KLUB

V sobotu 30. 6. 2012 na ihrisku Obecného 
športového areálu v Krajnom sa odohral futbalo-
vý turnaj starých pánov Krajné – Chrlice a potom 
hráčov futbalových oddielov muži, Krajné – Chrlice. 
Toto priateľské stretnutie bolo v poradí už siedme, 

Stolný tenis má v Krajnom dlhú históriu a bohatú 
tradíciu. V posledných rokoch sa však stolnoteni-
sový život v našej obci obmedzil iba na Veľkonočné 
turnaje organizované školou.

V roku 2010 vznikla opäť myšlienka obnove-
nia tejto tradície. Tento nápad patril Romanovi 
Ušiakovi. Na už spomínanom turnaji oslovil ďalších 
hráčov a spoločne sa začali pripravovať na opätov-
ný vstup Krajného do stolnotenisovej ligy. Vďaka 
ústretovosti školy mali títo hráči priestor na tréno-
vanie v školskej telocvični na kvalitných zelených 
stoloch v prvom ročníku zdarma, ostatné potre-

prvé sa uskutočnilo 15. 7. 2006. Začiatok stretnu-
tia plánovaný na 15. hodinu sa oneskoril, pre 
nepríjemnú poruchu autobusu našich hostí. Prvý 
zápas začal o 17. hodine, aspoň slnko tak nepražilo 
a do jeho západu stihli odohrať oba zápasy. Domáci 
starí páni boli úspešnejší, vyhrali 5 : 3. Po krátkej 
prestávke nastúpili A mužstvá. Hneď od začiatku 
bolo vidieť prevahu hostí, veď hrajú doma vo vyššej, 
krajskej triede. Hostia s veľkou prevahou vyhrali 
3 : 6. Návštevníci futbalového turnaja, videli pekné 
športové stretnutia, mohli si vychutnať už tradič-
ne podávané jedlá výbornej kuchyne a zabaviť sa 
v príjemnej spoločnosti. Viac obrazových informácií 
nájdete na stránke obce.

Ivan Gálik, 
kronikár obce

Všetkým žiakom a ich učiteľom ďakujem za 
vzornú reprezentáciu školy a veľa ďalších úspechov 
v budúcnosti.

Osobitne by som chcel vyzdvihnúť vynikajúci 
úspech Kristínky Talábovej, ktorá bezkonkurenč-
ne vyhrala okresné, krajské i celoslovenské kolo 
dejepisnej olympiády. Jej príprava bola tak svedo-

mitá, že na Slovensku sa nenašiel žiak 8. ročníka, 
ktorý by preukázal z dejepisu hlbšie vedomosti 
ako ona. Ocenenie patrí i učiteľkám dejepisu 
Danke Markovej a Vierke Boorovej za prípravu 
a spoluprácu.

Milan Medveď

by si už zaobstarali sami z vlastných finančných 
prostriedkov.

Tak v sezóne 2010/2011 Krajné znovu vstúpilo 
do 6. ligy trenčianskeho oblastného stolnotenisové-
ho zväzu. Členmi a aktívnymi hráčmi v tejto sezóne 
boli: Roman Ušiak – vedúci družstva, Stanislav Pav-
lech, Matúš Ušiak, Michal Pavlech, Andrej Škodá-
ček, Michal Vdoviak, Kristián Hanus, Jakub Sedlák. 
Začiatky neboli ľahké, súperi s mnohými skúsenos-
ťami vysoko víťazili a náš tím bol rád za každý bod 
v jednotlivých zápasoch. Odvetná časť už ukázala, 
že postupne získané skúsenosti zlepšujú aj konečné 
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TJ SLOVAN-ROVNOSŤ KRAJNÉ – HODNOTENIE 
POSTUPOVEJ SEZÓNY 2011/2012 – JARNÁ ČASŤ

výsledky a napokon Krajné v súťaži so 14 účastník-
mi skončilo na 12. mieste. Spokojnosť vládla najmä 
so zlepšením a s podmienkami, v akých sme mohli 
vítať našich súperov.

V novej sezóne 2011/2012 už boli ambície náš-
ho klubu vyššie ako bojovať o predposledné priečky 
tabuľky. Posilou bol skúsený Radoslav Ostrovský 
zo Starej Turej, ktorý tiež vybojoval pre nás mno-
ho bodov. Tak sme sa zaradili medzi tímy v strede 
tabuľky a počas celej sezóny zvádzali kvalitné súboje 
o body. Celkové záverečné umiestnenie na 7. 
mieste jasne naznačuje progres a je aj prísľubom do 
budúcnosti.

Všetkých záujemcov o tento šport chcem po-
vzbudiť, aby neváhali a ak majú chuť, pridali sa 
k nášmu tímu. Verím, že stolný tenis bude mať 
v Krajnom aj naďalej svoje miesto, nájde si svojich 
priaznivcov a podporovateľov a prinesie radosť 
z hry všetkým, ktorí tento šport majú radi.

Mgr. Andrej Škodáček

MUŽI
Jesenná časť s vedú-

cou pozíciou v tabuľke 
vyzerala nádejne, vytvori-
la však aj tlak na celý tím. Do kaž-
dého zápasu sme nastupovali s vedomím, 
že musíme vyhrať, čo je vždy nepríjemné. Aj 
preto prvé zápasy nepriniesli divákom pútavý 
futbal, hralo sa veľmi účelne s cieľom získať tri 
body. To sa v prvých dvoch domácich zápa-
soch proti Jablonke a Hra-
chovišťu po veľkom boji 
aj podarilo, iné pozitíva 
sa ale z týchto stretnutí 
hľadajú ťažko. Výkony 
sa ale postupne zlepšo-
vali. Problémy nastali ako 

zvyčajne u nášho tímu v zápasoch 
na ihriskách súperov. Napriek 

zlepšenej hre sme nedokázali 
vyhrať v Považanoch, v záve-
rečnej snahe sme dokonca 
inkasovali a cestovali domov 

bez bodu. Rovnaké problé-
my mal aj súper v boji o postup z Lubiny 
kopaníc, ktorý prehral na Priepasnom 

hneď v prvom jarnom kole. Po nevydare-
nom závere v Považanoch nasledovali ďalšie 

dva zápasy doma, ktoré mali veľa napove-
dať o tom, kto súťaž vyhrá. Lubina nám 

situáciu v zápase uľahčila, keď hostia 
nastúpili iba s deviatimi hráčmi. Hoci 
sa proti takémuto súperovi niekedy 
nehrá ľahko, úlohu sme s miernymi 

Výsledky muži:
Tabuľka: +Body
Krajné - Jablonka 2 : 0 1. Krajné 16 12 1 3 51 : 14 37 b +13
Krajné - Hrachovište 2 : 0 2. Lubina kop. 16 11 1 4 53 : 25 34 +10

Považany - Krajné 2 : 1 3. Priepasné 16 9 3 4 35 : 27 30 +6

Krajné - Lubina 4 : 1 4. Lubina 16 7 3 6 36 : 34 24 0

Krajné - voľno 5. Hrachovište 16 7 2 7 37 : 38 23 –1

Krajné - Lubina kop. 2 : 0 6. Považany 16 7 2 7 32 : 39 23 –1

Priepasné - Krajné 2 : 1 7. Jablonka 16 7 1 8 31 : 25 22 –2

Krajné - Chvojnica 8 : 0 8. Bukovec 16 2 2 12 19 : 48 8 –16

Bukovec - Krajné 1 : 5 9. Chvojnica 16 1 3 12 16 : 60 6 –18
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problémami zvládli. Tak nastalo očakávanie šlágra 
jari – súboja dvoch vedúcich mužstiev ligy. Lubina 
kopanice prišla s jednoznačným úmyslom zvíťaziť 
u nás tak, ako sme to dokázali my na jeseň u nich. 
V úvode súper ukázal hernú istotu, no my s po-
zornou obranou sme im veľa nedovolili. Cez pre-
stávku sme si povedali, že súpera zlomíme, začali 
sme náporom a prišli pekné šance. Rozhodnutie 
zabezpečil útočník Andrej Lacho, ktorý najprv 
efektnými nožničkami strelil víťazný gól a vedenie 
o chvíľu ďalším pekným gólom poistil. Zápletku sme 
už na konci nepripustili a tak tím, ktorý nás chcel 
v boji o postup predbehnúť, nám v dvoch súbojoch 
nestrelil ani jeden gól. Možno sme sa už niektorí 
videli vo vyššej súťaži, no čakal nás náročný zápas 
v Priepasnom. Obavy sa potvrdili, v Priepasnom 
sa vyhráva ozaj málokedy. Vedenie domácich sme 
zrovnali a mali prevahu, ďalší nešťastný záver nás 
však opäť pripravil o body. Za predpokladu, že 
Lubina kopanice nezaváha, bolo na postup treba 
vyhrať oba posledné zápasy s najslabšou dvojicou 
mužstiev v súťaži. Na poslednú Chvojnicu sme tak 
„vybehli“, že súper sa dlho nevedel dostať z vlastnej 
16-ky a v druhom polčase ani nestíhal rátať góly 
vo vlastnej sieti. Potvrdili sme, že bezgólová remíza 
na Chvojnici bola iba nešťastnou zhodou okolností 
a výhra 8 : 0 bola najvyšším víťazstvom akého-
koľvek tímu v celom priebehu súťažného ročníka. 
Vysoké víťazstvo chutilo oveľa sladšie po správe 
z Lubiny, kde v miestnom obecnom derby domáci 
porazili Lubinu kopanice. Toto predposledné kolo 
teda definitívne rozhodlo o našom víťazstve v súťaži 
a postupe do II. Triedy Juh. V poslednom zápase sa 
prejavila naša uvoľnenosť. Po peknom výkone sme 

strelili pekné góly a na ceste domov sme si mohli aj 
schuti zaspievať.

Hráčsky nebudem nikoho jednotlivo vyzdvihovať, 
bojovali všetci a každý má svoj podiel na celkovom 
úspechu. Najväčšou nepríjemnosťou bolo vážne 
zranenie kapitána tímu Štefana Škodáčka, ktorý 
bude musieť podstúpiť operáciu krížneho kolenného 
väzu a jeho futbalová budúcnosť je neistá. Aj on má 
však nemalú zásluhu na kolektívnom poňatí našej 
hry, tak ako aj jeho kapitánsky nástupca Libor Ja-
vro. Kolektívny duch nám pomohol prekonať ťažké 
chvíle počas sezóny, preto sme sa mohli v jej závere 
radovať.

Káder: Milan Moravec, Jakub Sedlák, Mar-
tin Dlhý, Lukáš Dobrovodský, Branislav Drobný, 
Andrej Ďuriš, Miloš Ďuriš, Ľubomír Elíz, Miloš 
Javro, Libor Javro, Michal Koník, Dominik Kubí-
ček, Andrej Lacho, Ján Macháč, Roman Marek, 
Dominik Medveď, Ján Michalík, Marek Otrubčák, 
Peter Podmajerský, Boris Stratil, Štefan Škodáček, 
Filip Tížik, Samuel Vavák, tréner Andrej Škodáček, 
vedúci mužstva Vladimír Kostelný

Strelci za celú sezónu: Andrej Lacho 13, 
Michal Koník 11, Andrej Ďuriš 6, Boris Stratil 6, 
Branislav Drobný 3, Libor Jvro 2, Roman Marek 2, 
Martin Dlhý 1, Lukáš Dobrovodský 1, Miloš Ďuriš 
1, Ján Macháč 1, Dominik Medveď 1, Ján Michalík 
1, Štefan Škodáček 1, Samuel Vavák 1.

DORAST
12. miesto po jeseni nebolo pre dorast úspe-

chom, ale ani totálnym neúspechom, veď ako nová-
čik si potrebovali v prvom rade dokázať, že majú na 

Výsledky dorast:
Tabuľka: +Body
Krajné - Častkovce 1 : 3 1. Horná Súča 26 20 2 4 90 : 32 62 b +23
Čachtice - Krajné 0 : 0 2. Opatová n/V 26 20 1 5 95 : 35 61 +22

Krajné - Dolná Súča 1 : 3 3. Horné Srnie 26 16 2 8 101 : 59 50 +11

Tr. Turná B - Krajné 2 : 3 4. Tr. Jastrabie 26 15 0 1 88 : 57 45 +6

Kálnica - Krajné 2 : 1 5. Tr. Turná B 26 14 2 10 53 : 61 44 +5

Krajné - Omšenie 2 : 0 6. Nová Ves n/V 26 12 4 10 86 : 54 40 +1

Krajné - voľno 7. Dolná Súča 26 12 4 10 78 : 57 40 +1

Krajné - Opatová n/V. 0 : 2 8. Kálnica 26 12 2 12 71 : 73 38 –1

Podolie - Krajné 1 : 0 9. Častkovce 26 11 4 11 63 : 76 37 –2

Krajné - Selec 2 : 4 10. Selec 26 12 0 14 63 : 78 36 –3

H. Srnie - Krajné 6 : 3 11. Krajné 26 7 2 17 44 : 79 23 –16
Krajné - Tr. Jastrabie 3 : 0 12. Podolie 26 7 2 17 29 : 64 23 –16

Krajné - voľno 13. Čachtice 26 8 1 17 42 : 106 22 –14

Krajné - Nové Ves n/V 3 : 1 14. Omšenie 26 2 2 22 46 : 117 8 –31

Krajné - Horná Súča 2 : 9 TTS Trenčín a Melčice-Lieskové sa odhlásili.
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to rovnať sa tímom vo vyššej lige. Snaha o zlepše-
nie prišla aj zo strany vedenia klubu, ktoré angažo-
valo nového trénera pre dorast, skúseného Ondreja 
Paulíka z Myjavy, ktorý už v minulosti v Krajnom 
pôsobil. Predpoklad bol, aby sa chlapci od neho 
opäť niečo nové naučili, získali iný pohľad na futbal, 
čo sa určite vo viacerých ohľadoch podarilo. Tak-
tiež pribudli dvaja noví hráči, domáci Ondrej Knap 
a hosťujúci Vladimír Baranovič z Hrašného, ktorí 
oživili najmä útočnú fázu.

Po odhlásení Melčíc-Lieskového sa už o vy-
padnutie nebolo treba obávať, viac ako výsledky 
bol podstatný futbalový prejav. Bezgólová remíza 
v Čachticiach s hernou prevahou nášho tímu bola 
dobrým základom. Ďalšie výsledky boli striedavé, 
hra bola podmienená prístupom a dochádzkou hrá-
čov, keď sa tím nedokázal stretnúť na zápase kom-
pletný. Asi najlepšie výkony podali naši dorastenci 
v zápasoch s Trenčianskou Turnou B, Novou Vsou 

n/V a napriek prehre aj s Opatovou n/V. Naopak, 
sklamaním boli zápasy s Podolím a Hornou Súčou.

Celkovo možno tento súťažný ročník hodno-
tiť veľmi pozitívne, pretože sa ukázalo, že práca 
s mládežou má zmysel a môže priniesť výsledky aj 
v A mužstve. Viacerí dorastenci (Samuel Vavák, Do-
minik Medveď, Ján Macháč, Filip Tížik) sa aj vďaka 
skúsenostiam z MO dorastu dokázali herne presadiť 
aj u dospelých a sú spolu s ďalšími prísľubom pre 
futbalovú budúcnosť v Krajnom. Prajeme im, aby vo 
svojej futbalovej snahe pokračovali, svoj nesporný 
talent pre tento šport rozvíjali, a tým potešili nielen 
seba, ale aj futbalových fanúšikov v Krajnom a všet-
kých ľudí, ktorí ich v ich činnosti podporujú.  

Káder: Ľubomír Arbet, Vladimír Baranovič, 
Ivan Boor, Kevin Klein, Ondrej Knap, Ľubomír 
Kohúcik, Marcel Kostelný, Miloš Kovár, Tomáš 
Macúch, Ján Macháč, Dominik Medveď, Dominik 
Parči, Ivan Slezák, Zdenko Suchánek, Tomáš Tom-

Výsledky žiaci: 
Tabuľka +Body:
Krajné - Častkovce 5 : 0 1. Svinná 26 12 1 0 159 : 7 76 b +37
Krajné - Selec 0 : 2 2. Selec 26 20 3 3 112 : 34 63 +24

Krajné - Horné Srnie 0 : 3 3. Horné Srnie 26 19 2 5 84 : 26 59 +20

Bošáca - Krajné 1 : 1 4. Tr. Turná 26 18 3 5 91 : 49 57 +18

Krajné - Tr. Turná 2 : 4 5. Dolná Súča 26 16 4 6 76 : 46 52 +13

Krajné - Horná Súča 0 : 1 6. Krajné 26 12 4 10 61 : 36 40 +1
Melčice-L. - Krajné 4 : 4 7. Bošáca 26 12 3 11 60 : 72 39 0

Krajné - Z. Podhradie 3 : 2 8. Horná Súča 26 11 1 14 62 : 60 34 –5

Záblatie - Krajné 2 : 2 9. Melčice-L. 26 8 7 11 90 : 85 31 –8

Krajné - Dolná Súča 0 : 1 10. Záblatie 26 3 3 14 41 : 78 30 –9

Omšenie - Krajné 0 : 1 11. Omšenie 26 6 1 19 45 : 97 19 –20

Soblahov - Krajné 0 : 3 12. Častkovce 26 3 2 21 32 : 90 11 –28

Svinná - Krajné 3 : 0 13. Z.Podhradie 26 3 0 23 35 : 139 9 –30

14. Soblahov 26 2 2 22 20 : 149 9 –31
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ka, Filip Tížik, Filip Turan, Samuel Vavák – kapitán 
tímu, tréner Ondrej Paulík, vedúci Štefan Mramúch. 

Strelci: Dominik Parči 9, Samuel Vavák 8, 
Dominik Medveď 5, Vladimír Baranovič 4, Filip 
Tížik 4, Marcel Kostelný 3, Ján Macháč 2, Zdenko 
Suchánek 2, Ľubomír Arbet 1, Ivan Boor 1, Peter 
Elíz 1, Kevin Klein 1, Ondrej Knap 1, Miloš Kovár 
1, Ivan Slezák 1.

ŽIACI
Žiacky tím nášho klubu chcel nadviazať na úspeš-

nú jesennú časť. Musel sa však zaobísť bez výborné-
ho brankára Martina Malého, ktorého angažoval do 
žiackych kategórií klub Spartak Myjava. Náhradou 
bol práve z Myjavy Ladislav Kuna, ktorý aj dokázal 
tím podržať, v niektorých zápasoch ale na výkony 
Martina Malého nenadviazal a urobil chyby, kto-
ré náš tím stáli lepší výsledok. Taktiež bolo vidieť 
pokles formy u Adama Dlhého, čo sa prejavilo aj 
v tom, že strelil iba 2 góly, čo bolo o 11 menej ako 
na jeseň. Ostatní hráči sa držali na svojej úrovni, 
kvalitné zápasy im pomohli sa zlepšiť a získali dôle-
žité herné skúsenosti do budúcnosti.

Celkové 6. miesto je obhájením pozície z jese-
ne a je to veľmi pekné umiestnenie, najlepšie zo 
všetkých tímov od Myjavy a Nového Mesta n/V 
(bohužiaľ pre náš okres sme boli jedinou obcou 
v tejto súťaži z okresu Myjava). Výsledkovo však 
nastal mierny pokles, keď oproti jesenným 8 víťaz-

stvám a 25 bodom sme na jar vyhrali iba 4-krát 
a získali 15 bodov. Viaceré zápasy ale boli skutočne 
kvalitné, napríklad s Častkovcami, v Melčiciach-
-Lieskovom alebo v Záblatí. Tesné výsledky svedčia 
o vyrovnanosti súťaže, čo je veľmi dobre, pretože 
najviac skúseností mládežníci získajú v zápasoch, 
kedy musia do posledného hvizdu bojovať zo všet-
kých síl o konečný výsledok.

Nedostatkom jari bola zhoršená dochádzka 
žiakov na tréningy. Je na tréneroch, rodičoch 
žiakov ale najmä na samotných hráčoch, aby 
dokázali, že futbal chcú hrať a svoj prístup zlepšili. 
Verím, že žiacky tím Krajného bude aj v budúcnosti 
predvádzať pekný futbal, na ktorý si ľudia zvykli, 
bude reprezentovať našu obec a náš klub v celom 
trenčianskom kraji a že tréneri vychovajú ďalších 
dobrých futbalistov, ktorých je v okolitých obciach 
„zásluhou“ rodičov a málo zanietených funkcioná-
rov čoraz menej. 

Hráči: Ladisla Kuna, Tomáš Tomka – kapitán 
tímu, Adam Dlhý, Matúš Puškár, Matúš Ušiak, 
Branislav Melicher, Peter Ragan, Alex Klein, Andrej 
Homola, Matej Batka, Martin Herák, Michal Urban, 
Jakub Kostelný, Zdenko Suchánek, Tomáš Puškár. 
Tréner: Marek Puškár, vedúci družstva: Branislav 
Melicher

Strelci gólov: Adam Dlhý 15, Zdenko Suchá-
nek 13, Matej Batka 11, Tomáš Tomka 10, Andrej 
Homola 4, Matúš Puškár 3, Branislav Melicher 3, 
Jakub Kostelný 2.

Záver
Verím, že nová sezóna prinesie najmä u zá-

pasoch mužov vo vyššej lige II. Trieda Juh kvalit-
nejšie futbalové zápolenia na našom ihrisku ako 
aj na ihriskách súperov, to by mala byť najväčšia 
odmena za postup. Dúfam, že tieto zápasy pote-
šia hráčov aj fanúšikov, samozrejme hráči musia 
taktiež prispieť zodpovedným prístupom a kvalit-
ným výkonom, aby sme aj po nasledujúcej sezóne 
mohli byť spokojní.

Tiež ma teší, že napriek problémom sme doká-
zali pripraviť na náročné súťaže aj naše tímy žiakov 
a dorastencov. Žiaci začínajú už piatu sezónu v rade 
v MO (súčasný názov po zmene I. Trieda), dorast 
po reorganizácii už nemusí v lige s názvom I. Trieda 
Juh cestovať až za Trenčín, viacerí kvalitní súperi 
ich však aj napriek tomu dostatočne preveria. Aj na 
zápasy našej mládeže všetkých priaznivcov futbalu 
v Krajnom pozývam s očakávaním príjemného sle-
dovania snahy našich budúcich futbalových hrdinov.

Mgr. Andrej Škodáček
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VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ

OZNAM
• Oznamujeme nájomcom hrobových miest na cintoríne v Krajnom, aby si neodkladali sklenené predmety 

(poháre, vázy, kahance, fľaše) za pomníky z dôvodu bezpečnosti pri údržbe cintorína.
• Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2012 bude 20. novembra 2012, 

t. zn., že príspevky do Krajnianských novín č. 4/2012 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvede-
ného termínu.

POZVÁNKA
• Pozvánka Obec Krajné v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Krajnom a s Obec-

ným zastupiteľstvom v Krajnom pozývajú všetkým občanov na slávnostné zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva v Krajnom spojené s oceňovaním a kultúrnym programom pri príležitosti 620. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, ktoré sa uskutoční dňa 20. októbra 2012 o 14.00 hod. 
v budoveZákladnej školy s materskou školou v Krajnom.

• Obec Krajné a Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom v spolupráci s Evanjelickou cirkvou a. v. 
v Krajnom pozývajú všetkých občanov na Pamiatku zosnulých, ktorá sa uskutoční dňa 1. novem-
bra 2012 o 14:00 hod. v Dome smútku v Krajnom.

Konalo sa:
• dňa 30. júna 2012 futbalový zápas 

s Chrlicami na Obecnom športovom areáli 
v Krajnom

• dňa 7. júla 2012 strelecké preteky v Borinke 
v Krajnom

• dňa 28. júla 2012 Krajnianska prúdnica na 
Obecnom športovom areáli v Krajnom

ZO ŽIVOTA OBCE

VÍTAME NOVORODENIATKA
Matúš Bumbál
Karolína Mihalovičová
Martin Čavojský
Kristián Moravec
Lukáš Maslík
Oliver Vajkuny
Bianka Svitková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Vladislav Šuster – Mgr. Silvia Kusendová
Martin Malek – Michaela Vašků
Emil Bukovčan – Soňa Šišková

ROZLÚČILI SME SA
Alžbeta Čerešňová
Pavlína Kubišová

sendováendová
Štefan Papulák
Elena Kavická
Martin Kovár

Ivan Kolník
Ján Dlhý

POZVÁNKA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

OZNAM


