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UZNESENIE Č. 4/2012 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

V KRAJNOM, ZO DŇA 13. 12. 2012.

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

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

zápisnice
 3. zmenu rozpočtu na rok 2012 vrátane progra-

mov a podprogramov v zmysle 
• ustanovenia § 14 ods. 2 písm. zákona 
č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

• územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa priloženého návrhu:

Rozpočet na 

rok 2012 v €

Rozpočtové 

opatrenia 

starostu 

obce

Návrh na 

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v €

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 v €

Bežné príjmy 794 870 +420 + 38 071 833 361

Kapitálové príjmy 2 000 +10 000 – 1 200 10 800

Finančné operácie 

príjmové 

0 0 0

Príjmy spolu 796 870 0 844 161

Rozpočet na 

rok 2012 v €

Rozpočtové 

opatrenia 

starostu 

obce

Návrh na 

1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v €

1. zmena 

rozpočtu na 

rok 2012 v €

Bežné výdavky 761 584 + 50 124 811 708

Kapitálové výdavky 3 900 10 420 0 14 320

Finančné operácie 

výdavkové

15 120 0 15 120

Výdavky spolu 780 604 0 841 148

 4. rozpočet Obce Krajné vrátane programov 
a podprogramov podľa prílohy na rok 2013:

Rozpočet na rok 2013 v €

Príjmy spolu 818 186

Bežné príjmy 816 186

Kapitálové príjmy 2 000

Finančné operácie príjmové 0

Výdavky spolu 816 128

Bežné výdavky 801 008

Kapitálové výdavky 0

Finančné operácie výdavkové 15 120

Hospodárenie obce 2 058

 5. VZN č. 5/2012 o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady

 6. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majet-
kom obce Krajné

 7. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 
obce Krajné 

 8. prenájom v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších právnych predpisov z dôvo-
du hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva 
v tom, že obec v súčasnej dobe uvedené pozem-
ky nevyužíva a prenájmom bude postarané o ich 
udržiavanie a využívanie p. Dane Kudláčovej a p. 
Jaroslavi Duroškovi, trvale bytom Brestovec na 
prenájom majetku obecného pozemku parcela 
EKN č. 10112 – vo výmere 15 940 m2 – vedená 
ako orná pôda v skutočnosti trvale trávny porast 
s výškou nájomného 0,0022 €/m2 na dobu 10 
rokov, s klauzulou predkupného práva pokiaľ to 
bude v súlade s platnou legislatívou.

 9. realizáciu Programu Európa pre občanov 2007 
– 2013 

 10. predĺženie kontokorentného úveru
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ KRAJNÉ

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

zasadnutia, informácie Ing. Galiovského a p. 
Hudecovej

 2. rozpočtové opatrenia starostu obce.
 3. monitorovaciu správu rozpočtu k 30. 6. 2012
 4. stanovisko kontrolórky obce k Rozpočtu obce 

na roky 2013 – 2015
 5. viacročný rozpočet vrátane programov a pod-

programov podľa prílohy na roky 2014 – 2015:
 6. informácie starostu obce

C) Poveruje 
 1. poveruje obecný úrad aby zabezpečil po orga-

nizačnej, právnej a ekonomickej stránke prená-
jom majetku obecných pozemkov parcela EKN 
č. 10112 – vo výmere 15940 m2 – vedená ako 
orná pôda v skutočnosti trvale trávny porast 
obce s výškou nájomného 0,0022 €/m2

 2. starostu obce, aby s nájomcom uzatvoril nájom-
nú zmluvu a aby zabezpečil zverejnenie nájom-
nej zmluvy

Jana Hudecová 
prednostka OcÚ

s predsedom Bc. Macúchom. Mali sme aj niekoľko 
jubileí, na nikoho sme v tomto roku nezabudli. Prijali 
sme troch nových mladých členov a to je známka, 
že generačný problém, ktorý ohrozuje skoro každý 
dobrovoľný hasičský zbor, sa nám darí odďalovať. 
A ďalej nakoľko účasť členov bola 64 %, bol zvolený 
do výboru nový mladý člen Kristián Hanus za zomre-
lého Janka Dlhého, takže výbor je zasa 9 členný.

V diskusii odzneli podnetné návrhy k ďalšej prá-
ci, ale aj návrh na zvýšenie členského poplatku a to 
z 5 € na 7 € na príspevkového člena. Tieto návrhy 
členovia jednomyseľne odsúhlasili. Na záver pred-
seda návrhovej komisie predniesol návrh uznesenia 
z VČS. Celkom na záver pozval tajomník všetkých 
na malé občerstvenie, ktoré nám zaistil jubilant 
Janko Kubalák.

Karel Nedbálek

Nakoľko sme chceli začať nový rok od čistého sto-
la, vykonali sme VČS 22. 12. 2012, na ktorej sme si 
odobrili vykonané a predostreli úlohy, ktoré nás čakajú 
v roku 2013 a nie je ich málo. VČS otvoril predseda 
Bc. Macúch Pavol, privítal starostu obce Ing. Vla-
dislava Šustera a delegáta OV DPO Myjava Jaroslava 
Stančíka, ako i hostí, ktorými boli novo prihlásení 
adepti DHZ, minútou ticha sme si uctili pamiatku náš-
ho najstaršieho člena Janka Dlhého, ktorý nás v stre-
de roka náhle opustil. Po tomto otvorení odovzdal 
vedenie schôdze tajomníkovi zboru. Pokračovali sme 
podľa rokovacieho poriadku a schváleného programu. 
Na VČS okrem správ za uplynulé obdobie, prednese-
nej predsedom zboru, správy o hospodárení predne-
senej pokladníkom a správy revíznej komisie sme do 
plánu hlavných úloh, na podnet prítomného starostu 
obce, zakotvili ďalšie tri úlohy, ktoré sa týkajú hlavne 
asistenčných služieb pri akciách konaných v obci, ale 
aj prevencie v obci a v susednej obci.

Ale ani tohtoročný plán práce nebol ľahký, no 
splniť sa podarilo takmer všetko, až na jesennú hru 
Plameň. Túto sme pre nedostatok času, vzhľadom 
na iné povinnosti ako bolo IMZ a skúšky I. stupňa 
VHM (vedúcich hasičskej mládeže), už nevládali 
zorganizovať. Aj minuloročný rest, inventarizácia 
v zbore, bola riadne vykonaná. 

Preventívne prehliadky sa konajú každých 5 rokov 
u fyzických osôb a každé 3 roky u právnických osôb.

VČS sa niesla i v znamení povyšovania a tiež oce-
ňovania, ktoré previedli veliteľ Jaroslav Batka spolu 

Rozpočet na rok 
2014 v €

Rozpočet na rok 
2015 v €

Príjmy spolu 818 186 818 186

Bežné príjmy 816 186 816 186

Kapitálové príjmy 2 000 2 000

Finančné operácie príjmové 0 0

Výdavky spolu 814 804 815 224

Bežné výdavky 799 684 800 104

Kapitálové výdavky 0 0

Finančné operácie 

výdavkové

15 120 15 120

Hospodárenie obce 3 382 2 962
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V kronike obce Krajné zaznamenal kronikár Ján 
Gabriž medzi mnohými udalosťami z oslobodenia 
obce aj túto, ktorú chcem doplniť. Ak mal kronikár 
aj viac informácii o udalosti, pravdepodobne to 
nemohol napísať úplne objektívne. Prepis textu je 
pôvodný, bez jazykovej a gramatickej korekcie.

Nemecká beštialita – polia na Dráhach.
A ešte sa vrátim k Nemcom, ešte sa vrátim 

k nemeckej beštialite. Doobeda v deň oslobode-
nia na poliach, na „Dráhach“, medzi hradskou na 
Myjavu a cestou odbočujúcou na Mitalovec /neďa-
leko cesty, zatáčky myjavskej cesty do ľava / našla 
skupina ruských zdravotníkov na čele s lekárom 
a jeho manželkou zraneného nemeckého dôstoj-
níka, ktorý tam skuvínal. Ruskí lekár ho hneď 
začal ošetrovať, ale Nemec v nestráženom okam-
žiku vytiahol skrytú pištoľ a zastrelil ošetrujúceho 
lekára pred očami všetkých – i jeho manželky. 
Za milosrdenstvo sa odplatil – to bola hitlerova 
výchova a to by boli robili s nami so všetkými. 

A trest, ktorý ho za to stihol, bol naozaj spravod-
livý, poliatie benzínom a zapálenie. Iné si ozaj 
nezaslúžil.

Na túto udalosť si spomína, aj keď s neprí-
jemnými pocitmi, Milan Medveď. Vtedy mal 16 
rokov, stále žijúci neďaleko v osade U Medveďov. 
Nik z obyvateľov osád nebol očitým svedkom tra-
gédie, informácia o priebehu sa šírila sprostred-
kovane a z neskoršieho pohľadu v teréne mohla 
sa udalosť udiať takto. Ako „chalani“, neuvedo-
movali si úplne riziko v ich zvedavosti, museli byť 
všade. 

Počas večerného a nočného ústupu si chcelo 
družstvo (10) nemeckých vojakov odpočinúť v ne-
jakom prístrešku na Mitalovci. Unavení zaspali 
a neskoro ráno sa chceli dostať poľnou cestou, 
malým úvozom na hradskú do lesa Dubník. Táto 
cesta nie je zhodná s dnešnou. Cesta na Mita-
lovec odbočovala skoro o pol kilometra nižšie. 
Odklonená dolu skoro paralelne s hradskou 
prechádzala nad „Cabulinou“, kde z nej odbočo-
vala cesta na Žadovicu. Kúsok pred Mitalovcom 
je totožná so súčasnou cestou. Už na svitaní boli 
rumunskí a ruskí vojaci v dedine a postupovali 
smerom na Myjavu. V tom čase na hradskej už 
hliadkovali ruskí vojaci a Nemci sa tam chceli 
prebiť. Pri ceste, na začiatku lesa stál mohutný 
dub a za ním sa kryl ruský guľometčík. Nemci 
s ľahkými zbraňami keď museli z úvozu vyjsť na 
otvorený terén, nemali proti nemu šancu. Nie-
ktorí boli mŕtvi, niekoľkí boli ranení. Osadami 
U Medveďov, U Hajtúnov prechádzalo družstvo 
ruských zdravotníkov, keď počuli streľbu, išli na 
to miesto. Nemci nejavili známky odporu, tak 
zdravotníci chceli poskytnúť pomoc raneným. 

POĎAKOVANIE

OSLOBODENIE OBCE KRAJNÉ 7. APRÍLA 1944

Jednou z najkrajších ľudských vlastností 
je spolupatričnosť. Táto vlastnosť vari 
najvýraznejšie vystupuje do popredia pri 
hasičskej práci, ktorá dáva nemálo príleži-
tostí prejaviť ju nielen slovom, ale i činom. 
Hasič pri svojej práci je človekom v tom 
najlepšom zmysle slova. Veď nielen, že 
pomáha chrániť materiálne hodnoty, ale 
neraz nasadzuje svoj život, aby zachránil život 
svojho spoluobčana. Najdôležitejšie je však to, že 
každý z nás vždy podá pomocnú ruku tým, ktorí to 

najviac potrebujú. Tato humánna myšlienka 
sprevádza hasičov v ich každodennom 
živote nepozerajúc na to, či sa jedná 
o dobrovoľného alebo profesionálneho 
hasiča.

A tak aj preto Dobrovoľný hasičský 
zbor Krajné v mene hasičov ďakuje za 

podporu všetkým, ktorý nás podporili 
akýmkoľvek spôsobom v našej činnosti. 

za výbor DHZ Karel Nedbálek
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Keď išiel ošetriť ruský lekár, major, nemeckého 
veliteľa, tento vytiahol pištoľ a lekára zastrelil. 
Takýto čin rozhneval zdravotníkov, ktorí ostat-
ných ranených vojakov dobili, dotĺkli ich zbraňa-
mi. Svedectvom bola odhodená, polámaná pažba 
nemeckej pušky. Nemeckého oficiera poliali 
benzínom a zapálili. Ruský veliteľ mal v sku-
pine zdravotníkov manželku, ktorá bola v tom 
čase v osade U Tížikov a nebola priamo sved-
kom manželovej smrti. Obyvatelia od Hajtúnov 

a Medveďov odviezli ich telá aj s ďalšími do lesa 
Dubník, kde vykopali spoločný hrob a Nemcov 
pochovali. Viac ako pred dvadsiatimi rokmi 
prišla skupina hľadačov nemeckých vojenských 
hrobov, aby vyhľadali tento hrob. Hoci vtedy žilo 
ešte niekoľko občanov, ktorí priamo prežili túto 
udalosť – pochovávanie vojakov, nepodarilo sa 
hrob objaviť. Aj takáto bola vojna.

Ivan Gálik, kronikár obce Krajné

VÁŽENÍ OBČANIA!

JESENNÉ VARIÁCIE

Upozorňujeme Vás, že na základe zákona 
č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti § 19 
ods. 3, 4, 7, 8, 9 a § 54b ods. 5 je povinný každý 
držiteľ spoločenského zvieraťa a to: psa, mačky 
a fretky dať ho nezameniteľne označiť – čipovať 
u veterinárneho lekára do 30. 9. 2013

Citácia dotknutých § §19 a 54b:

§ 19 Identifikácia zvierat
(3) Spoločenské zvieratá musia byť identifikované 

a ich identifikačné údaje sa vedú v centrálnom 
registri spoločenských zvierat. Počítačovú data-
bázu pre centrálny register spoločenských zvierat 
prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov 
Slovenskej republiky.

(4) Systém identifikácie a registrácie spoločenských 
zvierat obsahuje
a) individuálnu identifikáciu spoločenského 

zvieraťa, 
b) počítačovú databázu pre centrálny register 

spoločenských zvierat, pre ktoré sú vystavené 
pasy spoločenských zvierat, 

c) pasy spoločenských zvierat, 
d) evidenciu vedenú povereným veterinárnym 

lekárom.
(7) Ku všetkým údajom a informáciám, ktoré sa 

týkajú systému identifikácie a registrácie zvierat, 
musí byť umožnený prístup Európskej komisii.

(8) Označovať psy, mačky a fretky schváleným 
transpondérom môže len veterinárny lekár.

(9) Psy, mačky a fretky musia byť nezameniteľne 
označené101) a ich identifikačné údaje sa vedú 
v centrálnom registri spoločenských zvierat.

§ 54b Prechodné ustanovenia 
účinné od 1. novembra 2011
(5) Označenie podľa § 19 sa nevzťahuje na psov, 

mačky a fretky narodené do 31. októbra 2011, 
ktoré sa označia do 30. septembra 2013. Táto 
výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky 
narodené do 31. októbra 2011, ktoré sa uvádza-
jú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo do 
držby inej osoby.

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce

Dňa 13. 11. 2012 sa po druhý krát uskutočnilo 
v našej materskej škole tvorivé popoludnie rodičov 
a detí pod názvom „Jesenné variácie“. Mamičky 

a ich malí pomocníci opäť predviedli, že fantázii sa 
medze nekladú a premenili obyčajné jesenné plody 
na neobyčajné rozprávkové bytosti a zvieratká. 
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Mamičky sme aspoň na chvíľu odtrhli od každo-
denných povinností a deti sa zase tešili na strávené 
chvíle, ktoré mohli prežiť s mamou v materskej 
škole. Všetkým zúčastneným by som sa chcela 
touto cestou poďakovať za to, že si našli trocha voľ-
ného času, aby strávili s nami a deťmi jedno jesen-
né popoludnie. Zároveň im prajem veľa tvorivých 
nápadov a tešíme sa na ďaľšie spoločné stretnutia. 
Verím, že z tohto stretnutia sme si všetci odniesli 
veľa pozitívneho. O tom aké sú naše mamy a deti 
šikovné a tvorivé svedčia i tieto fotografie.
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
V mesiaci december 2012 sa žiaci 4. 

ročníka našej školy zapojili do výtvarnej 
súťaže „ Aká bude Európa 2013,“ ktorú 
vyhlásilo Informačné centrum EUROPE 
DIRECT Senica. Cieľom súťaže bolo na-
vrhnúť námet na vreckový kalendárik. Ko-
misia hodnotila práce v troch kategóriách: 
1. kategória: materské školy
2. kategória: 1. stupeň základné školy a základné 

umelecké školy
3. kategória: 2. stupeň základné školy a základné 

umelecké školy

Dňa 23. januára 2013 sa v Senici 
konala vernisáž všetkých výtvarných prác. 
Pani učiteľka Karliková a p. učiteľka Vyda-
rená sa zúčastnili tejto výstavy. Práce boli 
nádherné, odborná porota mala naozaj 
veľmi ťažkú prácu pri výbere najlepších 
výtvarných prác.

Naši štvrtáci boli ocenení za kolektívnu 
prácu. Blahoželáme!

Ľubica Karliková

MIKULÁŠSKE POSEDENIE.

ZDOBENIE MEDOVNÍČKOV.

Už sme o tom premýšľali veľa ráz.
Kde parkuje so saňami Mikuláš?

Kde parkoval, to sa nám žiaľ nepodarilo zistiť, is-
té však je, že 5. 12. 2012 prišiel do našej materskej 
školy s velikým košom a vrecom 
plným balíčkov. S rozžiarenými 
ale aj uplakanými očkami sme 
po celodennom cestovaní una-
venému Mikulášovi ukázali, akí 
sme šikovní a čo všetko sme sa 
naučili. Vo sviatočnej atmosfére 
zneli básne, piesne a tančeky 
s rôznou tematikou. Nadše-
nému publiku, ktoré tvorili 
mamičky, oteckovia, babičky, 

Aj my sme sa rozhodli 
radostne prežívať blížiacu sa 
atmosféru Vianoc a spestriť si 
chvile strávené pečením a zdo-
bením medovníčkov. V jedno 
decembrové popoludnie sa 
naše mamičky stretli v mater-
skej škole, aby spoločne so 
svojimi deťmi predviedli svoje 
cukrárske umenie. Spoločný-
mi silami vyzdobili množstvo 

deduškovia i ostatní rodinní príslušníci sa páčili i na-
še herecké výkony v divadelnej rozprávke „O re-
pe“. Odmenou za námahu bol potlesk spokojných 
divákov a sladká odmena z rúk samotného Mikulá-
ša. Domov sme spolu s rodičmi odchádzali spokoj-

ní, no zároveň unavení a plní 
dojmov so stretnutia s dedkom 
Mikulášom. A už vôbec sme 
nepátrali po tom ako prišiel, 
na čo prišiel ako a kde odišiel. 
Teraz sa budeme tešiť na ďalšie 
stretnutie zase o rok. No dotiaľ 
nás čaká ešte veľa, veľa práce, 
učenia a poznávania. A kto vie? 
Možno o rok už zistíme, kde 
parkuje Mikuláš. Možno...

medovníkov, ktoré sme použili 
nielen na výzdobu vianočného 
stromčeka, ale zároveň si na 
nich pochutnávali mlsné jazýč-
ky našich najmenších. Z roz-
žiarených očí detí bolo vidieť 
a cítiť, že i táto aktivita mala 
veľký úspech. Deti sa tešili, že 
mohli opäť prežiť jeden netra-
dičný deň s mamou v mater-
skej škole.
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Zima vbehla za vrátka, vyplašila vtáčatká.
Sneh sa sype, vietor hudie, čo len s nami teraz 
bude?
Nezhyniete moji malí, kŕmidlá sme na strom 
dali.

čo vtáčkom najviac chutí. Zároveň pozorujeme, 
ktoré druhy vtákov u nás prezimovávajú a ich 
správanie v boji za potravou. Spoznali sme i niekto-
ré nové druhy vtákov napr.: stehlík zelený, stehlík 
pestrý, glezg hrubozobý, ktoré sa stali pravidelnými 
návštevníkmi našich kŕmidiel.

Vďaka tejto aktivite podporujeme u detí envi-
ronmentálne cítenie, rozvíjame osobnostné kvality 
dieťaťa – potrebu starostlivosti, pocit zodpovednosti, 
podporujeme vzájomnú spoluprácu rodič – dieťa. 
Ale vďaka tejto aktivite naše vtáčky v tejto krásnej 
ale  tuhej zime určite nebudú hladovať. 

O tom, že i naši ockovia sú šikovní a tvoriví sved-
čí i táto fotografia.

KARNEVAL V ŠKOLE

VTÁČIE BÚDKY

Skončilo sa fašiangové obdobie. Každoročne 
ho ukončíme v našej škole karnevalom. Dňa 30. 
januára 2013 telocvičňa hýrila maskami, všade 
sa ozývala hudba a detský smiech. Na karnevale 

sa predviedlo 52 masiek. Malé princezné sa pýšili 
nádhernými šatami, čarodejnice a kúzelníci čarov-
nými paličkami a kominári vniesli do celej zábavy 
radosť. Všetky masky boli nádherné. Niektoré deti 
si ich pripravovali spolu s rodičmi doma, iné ich 

V mesiaci január sme ockov našich detí zapojili 
do projektu „Vtáčie búdky“, ktorého cieľom bolo 
v spolupráci rodič – dieťa zhotoviť kŕmidlo resp. 
búdku pre vtáčiky z rôzneho odpadového materiálu. 
Zhotovené búdky deti priniesli do materskej školy 
a spoločne sme ich vyvesili v areáli školskej záhra-
dy. Pravidelne ich dopĺňame vhodnou potravou. Na 
prikrmovanie používame mak, orechy, slnečnicové 
zrno, ľanové semienka, jablká i sadlo a pozorujeme, 
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mali požičané z požičovne. Odborná porota mala 
ťažkú úlohu pri rozhodovaní, ktorá maska bola naj-
nápaditejšia a najkrajšia. Ocenených bolo dvadsať 
masiek, ostatné boli odmenené malou vecnou ce-
nou. Medzi najkrajšie a ocenené masky patrili tie, 
ktoré si zhotovovali deti doma. O krásnu výzdobu 

telocvične a všetky súťaživé hry počas karnevalu 
sa postarali naše pani učiteľky zo školskej družiny. 
Karneval plný hier a príjemnej hudby zanechal 
hlavne u malých detí neopakovateľné zážitky.

Ľubica Karliková

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD PO DEDINE

Už sa Fašiang kráti, už sa nenavráti.
Tento rok sa už iste nenavráti, ale na ten ďal-

ší tu bude opäť. Skončilo sa 
obdobie zabíjačiek, karnevalov 
a plesov a nasleduje 40 dňový 
pôst. Tohtoročné fašiangy sa 
teda definitívne skončili a my 
už len s úsmevom budeme 
spomínať na náš škôlkársky 
karneval, ktorý pre deti pri-
pravil celý kolektív materskej 
školy. Tradičný karneval sa 
uskutočnil v dopoludňajších 
hodinách v priestoroch materskej školy. Trieda MŠ 
sa pomocou šikovných rúk detí a učiteliek preme-
nila na farebne vyzdobenú karnevalovú sálu, ktorá 
sa zrazu namiesto detí a pani učiteliek zaplnila 
spidermenmi, levmi, betmanmi, princeznami, vílami 

a ďalšími zvieratkami, príšerkami a rozprávkovými 
postavičkami. Spoločne prežili nezabudnuteľné ča-

rovné dopoludnie plné hudby, 
tanca, súťaží a smiechu. Počas 
krátkych prestávok na od dych 
sa všetky masky občerstvili 
sladkými i slanými maškrtami 
a výborným ovocným čajíkom. 
Sladkou bodkou za končiacim 
sa karnevalom a odchádzajúcim 
fašiangom bola veľká torta, 
ktorú deťom upiekla pani ku-
chárka Marta Hargašová, a na 

ktorej si všetci veľmi pochutnali. Každá maska bola 
ešte odmenená malou sladkou odmenou, ktorú si 
deti odniesli domov. Teraz nám už len zostáva tešiť 
sa na príchod ďalších fašiangov a s nimi aj nášho 
tradičného škôlkárskeho karnevalu.

Členovia folklórneho súboru Krajnanec pripravili 
v sobotu 9.februára 2013 fašiangový sprievod po 
dedine.
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20.1.2013- 25.1.2013 sa žiaci našej školy zú-
častnili LVVK v penzióne Gájuz Oščadnica.

Hoci začiatok cesty poznačili problémy s autobu-
som, všetko ostatné už bolo v pohode.

Ubytovanie bolo v nadštandardne vybavených 
3-5 posteľových izbách. Izby boli vybavené sprchou, 
WC, televízorom. Stravovanie bolo zabezpečené 
priamo v reštaurácii, boli to chutné a dostatočné 
veľké porcie i s duplou. 

Vlek sa nachádzal pár metrov od penziónu, tak-
že nebol žiaden problém s prepravou.

Lyžiari boli rozdelení do 4 skupín. 
1.skupina lyžovala pod vedením p. učiteľa Figu-

ru, 2.skupinu viedla p. uč. Domiňáková, 3.družstvo 
svahom preháňala p.uč. Sasáková a 4.skupinu – za-
čiatočníkov, s veľkou trpezlivosťou zdvíhal zo svahu 
pán riaditeľ Medveď. Maskotom na svahu bol krásny 
bernardín Cézar, ktorý s láskou skákal po našich 
deťúrencoch, niektorým i „trhal“ zuby.

Štyri dni na svahu priniesli veľké zmeny. Deti, 
ktoré nedokázali ani vstať, keď spadli , boli na konci 

už odvážne a tí, ktorí sa prišli zdokonaliť, na konci 
už excelovali. 

Večer si deti krátili čas programom, ktorý si sami 
pripravili. Inšpiráciou bola televízna Partička a ďal-
šie scénky vytvárané formou otázok. Deti boli veľmi 
vynachádzavé a dokázali sa navzájom dobre poba-
viť. Svojou troškou prispeli i pedagógovia. Okrem 
toho si všetci mohli prezrieť svoje výkony na svahu 
zachytené kamerou. Načreli i do archívu z minulo-
ročnej lyžovačky. 
Ďalšou výhodou tohto ubytovacieho zariadenia 

bol bazén. Deti sa vybláznili v teplej vode a otužilci 
sa schladili vyváľaním sa v snehu. 

Všetky deti boli veľmi milé, snaživé a poslušné. 
Boli by sme radi, keby im tieto vlastnosti vydržali 
počas celého školského roka. 

Domov sme sa vracali všetci spokojní, veselí 
a lyžiarsky zdatnejší. 

Je iba na rodičoch, aby ďalej v súkromí rozvíjali 
to, čo sa deti počas LVVK naučili, nakoľko je určite 
pre ne veľmi dôležitý pohyb na čerstvom vzduchu 
a voľný čas strávený v prítomnosti ich najbližších.

LYŽIARSKY KURZ 
ZŠ S MŠ KRAJNÉ 2013 V OŠČADNICI

LVVK OŠČADNICA

V mesiaci január sme my, žiaci ZŠ s MŠ v Kraj-
nom, absolvovali lyžiarsky kurz v Oščadnici. Je 
to prekrásna lokalita, ktorá sa nachádza v oblasti 
Liptova. Množstvo možností, ktoré nám táto krajina 
ponúkla, sme v plnenej miere využili. Na dni, ktoré 
sme tu strávili, si určite mnohí z nás budú dlho 
pamätať. 

Na tento kurz sme všetci šli s rovnakým cie-
ľom, t. j. naučiť sa lyžovať, poprípade tí, ktorí už 
vedeli lyžovať, zdokonaliť sa a prežiť príjemné chvíle 
so svojimi kamarátmi, spolužiakmi. Našu lyžiarsku 

skupinu tvorili žiaci, povyberaní z rôznych ročníkov, 
to znamená, že sme nadviazali mnohé nové priateľ-
stvá so žiakmi i z iných tried. 

Kurz sa nám začal v pondelok, kedy sme si na 
svahu neboli vôbec istí, no postupne sme zo seba 
obavy a strach otriasli a začali sme sa cítiť veľmi 
príjemne. Rozdelili sme sa do skupín podľa úrovne 
našich schopností v lyžovaní. Naši učitelia, ktorí sa 
o nás celý ten čas starali, boli veľmi milí a starostliví. 
Zo všetkých síl sa snažili odovzdať nám ich skúsenosti 
z lyžovania a naučiť nás všetkých čo najlepšie lyžovať. 
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Tento šport sa, prirodzene, nezaobíde bez veľké-
ho počtu pádov, a teda i úrazov. V našom prípade 
však ku žiadnym vážnym úrazom neprišlo, no pády 
boli najmä u tých, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát 
a nevedeli ešte veľmi lyžovať. No v takomto prípade 
nám vždy podal náš pedagogický dozor pomocnú 
ruku. Milé slová a ich starostlivosť nás vždy rozveselili 
a nepríjemné okamihy z pádov razom zmizli. 

Po každom dni strávenom na svahu sme sa večer 
vracali na hotel, kde nás čakali naše izby, ktoré nám 

boli pridelené a boli sme s nimi veľmi spokojní. Kaž-
dý večer sme sa spolu všetci stretli a zrekapitulovali 
sme si, ako sme prežili celý deň. Tiež vďaka našim 
učiteľom sme si večer mohli pozrieť na videu  náš 
celodenný výkon na lyžiach, ktorý snímali počas 
nášho výcviku. Celkový dizajn hotela bol krásny 
i služby, ktoré nám boli poskytované, boli na veľmi 
dobrej úrovni. 

Kristína Priebrachová, 9.trieda

 Tiešňové volanie (jednotné číslo – požiar, 
pohotovosť, polícia, záchranná služba): ..............112

 Polícia Myjava: ................................................158
 . .........................034/6212333, 034/6213333
 Pohotovostná zdravotná služba: .........................155
 Lekárska pohotovosť 

nemocnica Myjava: ........................ 034/6979272
 Zdravotné stredisko – 

MUDr. Jana Gellenová  .................. 032/7786125
 Lekáreň Krajné – Mgr. Eva Eľková  .....032/7786212
 Požiarníci:  ......................................................150

 OHZ Krajné: 
p. Bc. Pavol Macúch tel. ........... 032/7786128, 
mob.  ....................................... 0908/503687

 Hasičská stanica Myjava, 
ohlasovňa požiarov: .................. 034/6212222

 Vodovody a kanalizácie:
 poruchy v pracovný čas: 

7:00 hod. – 15:00 hod. tel. ....... 032/7408523

 mimo prac. času – 
p. Ján Nebeský mob.  ................ 0907/507578

 čistička odpadových vôd 
p. Ján Nebeský mob.  ................ 0907/507578

 Pohrebná služba:
 p. Martin Moravec  ........................ 0905/369340
 p. Ján Nebeský  ............................. 0907/507578
 Autobusová doprava Myjava

 Ján Makiš – Gama  ........................ 0905/971592
 Milan Makiš  .................................. 0905/890511
 p. Vladimír Kováčik ....................... 0905/726213
 p. Ing. Ľubomír Galiovský  .............. 0905/358322
 p. Ing. Vladislav Šuster, 

starosta obce  ................................ 0908/034643
 Plyn: hlásenie poruchy  ..................0850 111 727
 Elektrina: hlásenie poruchy 

z celého Slovenska  ........................0800 111 567
 Povodie Váhu stály dispečing  ......... 033/7724590
 Informácie o telefónnych číslach v SR  ............ 1181

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA



VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ
Náklad 600 ks, štvrťročne

Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor

Redakčná rada:
J. Hudecová – šéfredaktorka, RNDr. L. Gergel – technický redaktor, 

Mgr. D. Marková , Bc. M. Matejovičová, A. Batková, Ing. Peter Kaminský
Registrácia: MK SR, EV 448/08

ISSN 1339-1097

16. ŠKOLSKÝ PLES

VÍTAME NOVORODENIATKA
David Barszcz
Vanesa Parčiová
Šimon Šutvaj
Lucia Lančaričová
Adriana Šusterová
Patrik Pilát
Melánia Ardanová
Matias Malek

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
ROZLÚČILI SME SA
Viera Géblová
Božena Bumbálová
Anna Trgalová
Zuzana Kubíčková
Miroslav Dunajčík
Zuzana Papuláková
Štefan Mocko

Č Á

9. 2. 2013 sme už 
šestnástykrát plesali. V KD 

v Jablonke sa vo večerných 
hodinách začali schádzať 

skupinky, ktoré tvorili krásne 
upravené dámy v prenádherných 

róbach a páni v oblekoch. Všetci prišli za zába-
vou a dobrou hudbou v podaní hudobnej skupiny 
NONSTOP a Ľudovej hudby Janka Karlika. 
Všetci prítomní si so sebou okrem občerstvenia 
priniesli dobrú náladu . Tá im vydržala až do sko-
rých ranných hodín. 

Bolo to veľmi príjemné stretnutie mladých 
i starších. Všetci našli spoločnú reč vo víre mo-
derného tanca a pri ľudových piesňach , ktoré 
spolu s muzikou krásne prezentovali členovia FS 
Krajňanec i ostatní hudobne nadaní hostia.
Ďakujeme všetkým sponzorom nášho plesu. 
Zároveň by sme chceli poďakovať pani staros-

tke Obce Jablonka za spoluprácu. 

Už teraz sa všetci tešíme na ďalší ples. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili 

príprav tohto plesu.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2013 bude 15. mája 

2013, t. zn. že príspevky do Krajnianských novín č. 2/2013 odovzdajte na Obecnom úrade 
v Krajnom do uvedeného termínu.


