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ãíslo 1/2010

ZADARMO

Poďakovanie
Ďakujeme firme p. Drahomíry Michalidesovej za pomoc obci pri rekonštrukcii okolia zdravotného strediska v Krajnom.
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Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 7/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 10. 12. 2009
A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Rozpočet obce na roky 2010 – 2012
4. upravený rozpočet obce na rok 2009
5. VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole
a školských zariadení so sídlom na území obce
Krajné
6. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi
7. Dodatok č.1 k VZN č. 7/2008 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2008 Knižničný
a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom
9. Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o mieste 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 nákladov na
činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
10. kontokorentný úver pre obec z VÚB banky
v sume 40.000,- € na stavbu „viacúčelového
ihriska v Krajnom“, na ktoré finančnou čiastkou
prispel Úrad vlády SR a zároveň s ú h l a s í so
zabezpečením úveru podľa zmluvy o úvere vo
forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka
a podpísania dohody o vyplňovacom práve
k blankozmenke uzavretej Dlžníkom a Veriteľom.
11. predaj obecného pozemku p. č. 17412/14 vo

výmere 446m2 združeniu „Drahuška a my... o.z“.
Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu stanovenú OZ vo výške 1,3277,- €/m2, na základe
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako
prípad osobitného zreteľa: Na zasadnutí OZ dňa
bol Obecným zastupiteľstvom odsúhlasený predaj nehnuteľností občianskemu združeniu „Drahuška a my...“ v znení pod číslom uznesenia
7/2007 zo dňa 18. 10. 2007 časť A bod 2
„odpredaj školy v Žadovici združeniu „Drahuška
a my...“ za cenu podľa vypracovaného návrhu zo
dňa 19. 10. 2006. Z tohto dôvodu je i pozemok
č. p. 17412/14 vo výmere odpredaný
uvedenému združeniu, nakoľko sa nachádza v
tesnom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve
občianskeho združenia. Schválené VZN obce
Krajné číslo 2/2008 zo dňa 30. 10. 2008
uznesením číslo 6/2008 časť A bod 1) záväzná
časť Územného plánu obce Krajné.
12. odmenu kontrolórke obce vo výške 70,- €
13. mimoriadnu odmenu pre poslancov vo výške
34,- €
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce
3. dátumy zasadnutia OZ v roku 2010: 25. 2., 29.
4., 24. 6., 26. 8., 28. 10. a približne 15. 12.
C) Ruší
1. uznesenie č.3/2009 zo dňa 18. 6. 2009 časť A
bod 7 čerpanie úveru na prefinancovanie stavby
viacúčelového ihriska
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 1/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 18. 2. 2010
A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. predaj obecného pozemku p. č. 17412/5 vo
výmere 401 m2 a p.č. 17412/71 vo výmere 90m2 –
podľa GP 5/2010 združeniu „Drahuška a my...
o.z“. Uvedené pozemky sa odpredávajú za cenu
stanovenú OZ vo výške 1,3277,- €/m2, na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e)
ako prípad osobitného zreteľa: Na zasadnutí OZ
bol obecným zastupiteľstvom odsúhlasený predaj nehnuteľností občianskemu združeniu „Drahuška a my...“ v znení pod číslom uznesenia
7/2007 zo dňa 18. 10. 2007 časť A bod 2 „odpredaj školy v Žadovici združeniu „Drahuška a my...“

4.
5.
6.
7.

2

za cenu podľa vypracovaného návrhu zo dňa
19. 10. 2006. Z tohto dôvodu sú i pozemky č. p.
17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 17412/71 vo
výmere 90m2 odpredané uvedenému združeniu,
nakoľko sa nachádza v tesnom susedstve nehnuteľností vo vlastníctve občianskeho združenia. Schválené VZN obce Krajné číslo 2/2008 zo
dňa 30. 10. 2008 uznesením číslo 6/2008 časť A
bod 1) záväzná časť Územného plánu obce
Krajné.
návrh na ocenenie v zmysle Štatútu obce Krajné
podľa priloženého návrhu a dodatku
pridelenie 10 ks žetónov pre p. Juditu Magurovú,
bytom Krajné 467 zo zdravotných dôvodov
pridelenie 10 ks žetónov pre p. Ľudmilu Vavákovú, bytom Krajné 120 zo zdravotných dôvodov
že v prípade ak MO SR ponúkne bezodplatným
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prevodom majetok štátu – Kryty Krajné – majetok, ktorý je na katastrálnom území obce Krajné,
obec majetok štátu prijíma bezodplatným prevodom a zaradí ho do majetku obce Krajné.

2. informácie starostu obce
C) Volí
1. prísediacich na Okresný súd v Novom Meste nad
Váhom a to: Jána Sedílka, trvale bytom Krajné
č. 1 a Štefana Horáka, trvale bytom Krajné 249

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a zmenu ceny vodného a stočného na
rok 2010

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Zmeny v odpadovom hodpodárstve obce Krajné
Z titulu krízy na trhu s druhotnými surovinami, narastania nákladovosti v systéme nakladania s odpadmi nastáva
v zbere plastov VÝRAZNÁ
zmena.
Mikroténové obaly, vrecúška
(“sáčky”), tašky a kelímky obaly tekutých potravín NESEPARUJEME, musia zostať v komunálnom odpade, teda
v popolniciach.
Každá spoplatnená domácnosť dostala bezodplatne
priehľadné vrece, ktoré bude určené VÝLUČNE pre zber
PET fliaš (od 0,3 l až do 2,5 l vody, minerálky, pivo). Do
tohto vreca je nutné umiestniť fľaše bez vnútorného
obsahu, čisté a pokiaľ možno i stlačené. Pri samotnom
zbere bude Vami odovzdané vrece zamenené za vrece
iné, ale prázdne, s ktorým môžete pokračovať v zhromažďovaní ďalších PET fliaš. V prípade, že bude vo
Vami pripravenom vreci k odvozu zjavne iný druh odpadu, nečistota, také vrece nebude odobraté.
Napriek tomu, že nakladanie s ostatnými plastami
zatiaľ zostáva rovnaké, postupne bude zavedený ďalší
selektívny zber komodít ako sú PVC fólie a PVC obaly,
veľké strečfólie a prázdne obaly drogeristického a kozmetického tovaru.
Tvrdé plasty, pôvodne nábytok, hračky a podobné
výrobky budeme zberať dovtedy, dokedy oň budú spracovatelia prejavovať záujem.
Obec Krajné pripravuje systém osobnej zaintereso-

vanosti, ktorý bude sledovať čistotu a množstvo jednotlivých vyseparovaných komodít tak, aby sa separovanie
premietlo adresne každému občanovi ako pôvodcovi
odpadov i v poplatku za nakladanie s odpadmi (napríklad v cene žetóna).
Z dôvodu stúpajúceho počtu reklamácií v čistote vyseparovaných komodít (prímesy, ktoré nemajú nič spoločné so separovanou zložkou) budeme prostredníctvom poverených výkonných pracovníkov dôraznejšie
postupovať vo vyraďovaní zle pripraveného odpadu
k odvozu.
Najúčinnejšie separovanie odpadov sa dá uskutočniť
len pri samotnom zdroji vzniku, teda v každej domácnosti, v každej prevádzke a to práve v čase, keď sa
potravina, zásoba, materiál, výrobok, tovar mení na
odpad a putuje do odpadového koša.
Žiadame občanov z titulu zníženia nebezpečnosti a
rizika pri manipulácii so sklom, aby ho nezhromažďovali
v provizórnych obaloch s väčšou hmotnosťou ako je
15-20 kg. Pri prekročení tejto prípustnej hranice hmotnosti sklo nevyvezieme.
O všetkých zmenách v nakladaní s odpadmi budete
postupne informovaní, o všetkých otázkach týkajúcich
sa odpadového hospodárstva môžete hovoriť s pracovníkmi obecného úradu osobne alebo telefonicky.
Viac ako inokedy platí výzva pre nás všetkých na
zvýšenie osobnej disciplíny a zodpovednosti za životné
prostredie, o ktorom platí, že sa nekončí za hranicou
vlastného pozemku.
Ing. Ľubomír Galiovský, riaditeľ technického úseku

Zmeny v nakladaní s odpadmi na území obce Krajné
Dňa 25. 02. 2010 Správna rada na svojom zasadnutí rozhodla o zrušení organizácie „Združenie obcí pre
separovaný zber regiónu Javorina – Bezovec n.o.“.
Takto ku dňu 01. 03. 2010 zanikla organizácia, ktorej
hlavnou úlohou bolo v sedemnástich zakladajúcich
obciach, Krajné nevynímajúc, zabezpečovať vývoz komunálneho odpadu, realizovať separovaný zber vybraných zložiek odpadu, koordinovať vývoz elektrického,
elektronického a nebezpečného odpadu. V súčasnosti
prebieha výber nového strategického partnera a do
konštituovania zmluvného vzťahu je dočasne pozastavený zber separovaných zložiek ostatného a nebezpečného odpadu. To nebráni skutočnosti pokračovať v se-

parovaní pri zdroji vzniku odpadov, t.j. v domácnostiach
a prevádzkach verejného, neziskového a podnikateľkého sektora. Vývoz komunálneho odpadu z popolníc
a veľkoobjemových kontajnerov pokračuje bez prerušenia ďalej. Do stabilizácie situácie je nutné viac ako inokedy rešpektovať pokyny týkajúce sa spôsobu a času
nakladania so všetkými zložkami komunálneho
odpadu.
Aktuálne informácie z tejto oblasti nájdete tu: verejné
tabule, rozhlas, letáky, doručená pošta, web stránka
obce Krajné.
Ing.Ľubomír Galiovský, riaditeľ technického úseku
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Kríza v odpadovom hospodárstve
pokraãovanie z predchádzajúceho ãísla
Dôsledky hospodárskej krízy v odpadovom hospodárstve.

ratelia si vyhradzujú najmä pre obce, mestá, ale aj združenia obcí a miest nereálny minimálny ročný dodaný
objem, spôsob úpravy (500 kg balíky), dopravu výhradne špeciálnymi vozidlami a pod. Sprísnili sa aj
kvalitatívne podmienky odberu, čo by bolo v poriadku,
keby sa tieto neposudzovali subjektívne, výhradne
v mieste odberu a pod tlakom okamžitého vrátenia,
alebo ponechania si spracovateľom samozrejme po následnom preradení do nižšej cenovej skupiny za minimálnu cenu, prípadne zdarma. Čím monopolnejšie
postavenie spracovateľa, tým dôraznejší tlak aj s prípadným ukončením zmluvných vzťahov.
Pre mestá, obce, združenia obcí a iných to väčšinou
znamená hlbokú pokoru k takémuto spracovateľovi,
alebo na škodu občanov pozastavenie separovaného
zberu. Ako poznám situáciu v SR väčšinou obce
a mestá sa prikláňajú k prvému variantu.

Pokles príjmov obcí a miest realizujúcich separovaný zber:

Papier
Kartón
PET číre
PET farebné
PE fólia číra
PE fólia far.
Zmes. plasty
Sklo číre
Sklo farebné
Kovové obaly

Príjmy v roku 2007
v Sk/t
Príjmy
Príjem za
za predaj prísp. z RF

Príjmy v roku 2008
v Sk/t
Príjmy
Príjem za
za predaj prísp. z RF

2 600
2 400
12 000
9 500
12 000
11 000
2 500
1 800
1 050
2 500

500
0
5 000
3 000
2 200
1 000
0
1 780
1 045
500

1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800
1 800

720
720
1 440
1 440
1 440
1 440
1 440
720
720
1 800

Celkom pokles
v Sk/t
Za predaj a
z príspevkov
z RF
-3 180
-3 480
-7 360
-6 860
-10 160
-10 360
-2 860
-1 100
-1 085
-2 000

Okrem toho ekonomiku obcí a miest pri nakladaní
s odpadom zhoršujú aj:
- platobná disciplína platcov poplatkov za odpad
- platobná disciplína odberateľov (spracovateľov) za
dodaný odpad
- splatnosť obligatórneho príspevku z Recyklačného
fondu
- dostupnosť podporných fondov (okrem Euro fondov)

Ak spočítame rastúce náklady a znížené príjmy, tak
celková strata obcí a miest bola pri vyseparovaní:
1t papiera
3 665 Sk/1 t (121,65 €/1 t)
1t kartónu
3 865 Sk/1 t (132,61 €/1 t)
PET fľaše číre
7 560 Sk/1 t (250,94 €/1 t)
PE fólia číra
10 360 Sk/1 t (348,88 €/1 t)
Sklo číre
3 478 Sk/1 t (115,40 €/1 t)
Kovové obaly
2 460 Sk/1 t ( 81,65 €/1 t)
Poznámka: stav cien bol k 1. 7. 2009
Obdobné straty mali obce aj u iných komodít. Obciam a mestám rástli náklady aj z poplatkov za uloženie odpadu (TKO )na skládkach.

Všetky tieto negatívne dôsledky krízy na úrovni obcí
a miest v odpadovom hospodárstve sa prejavujú (a
očakáva sa ich ešte výraznejší dopad) najmä v:
- strate záujmu obcí a miest o efektívne (ale aj čoraz
nákladnejšie) nakladanie s odpadom
- zvyšovaní poplatkov občanov a nákladov ďalších
držiteľov odpadu (organizácie, podnikateľské subjekty)
- znížení prostriedkov na podporu rozvoja separovaného zberu, negatívnych zmenách postoja občanov
k nakladaniu s odpadom, spomalení zvyšovania
environmentálneho povedomia (občania, žiaci, pracovníci)
- nedostatočnej a netradičnej príprave koncepčných
a nižších pracovných noriem a materiálov (VZN,
POH, územný plán)

Rast nákladov obcí a miest za zneškodňovanie
odpadov na skládkach:
Mesto, obce

Obce v okrese
Vranov nad Topľou
Obce v okrese
Nové mesto nad Váhom
Obce v okrese Levice
Obce v okrese Prešov
Obce v okrese Komárno
Obce v okrese Galanta

Náklady na zneškodnenie 1 t odpadu na skládkach
V roku 2007
V roku 2009
Nárast nákladov
v Sk/t
v Sk/t
v Sk/t
778,00

1 172,00

+394,00

1 230,50
916,34
1 080,00
855,20
977,00

1 331,26
966,29
1 252,60
1 005,15
1 030,30

+100,76
+49,95
+172,60
+149,95
+53,30

Okrem zníženia výkupných cien sa výrazne zhoršili aj
odbytové podmienky vyseparovaných odpadov. Odbe-

(prevzaté)
pokračovanie v budúcom čísle

Zo života obce:

- dňa 7. apríla 2010 65. výročie oslobodenia obce
v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
- dňa 30. apríla 2010 stavanie mája na Obecnom
športovom areáli v Krajnom a v Matejovci
- v dňoch 7. a 8. mája 2010 Hasičské preteky v BrneChrliciach
- dňa 9. mája 2010 Deň matiek
- 29. mája 2010 Medzinárodný deň detí
- v mesiaci jún strelecké preteky v Borinke

Konalo sa:
- dňa 13. februára 2010 pochovávanie basy u p. Haššanovej – HANY Reštaurácia
- dňa 13. februára 2010 XIII. Školský ples v Kultúrnom
dome Jablonka
Uskutoční sa:
- dňa 1. apríla 2010 pingpongový turnaj v Základnej
škole s materskou školou v Krajnom
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Činnosť obecných lesov za rok 2009
V roku 2009 sme v obecných
lesoch Krajné vykonali ťažbu dreva
v rozsahu 2208 m3, z toho bolo
989 m3 ihličnatého dreva a 1219 m3
listnatého dreva. Z celkového objemu ťažby bolo 635 m3 náhodných
ťažieb /sucháre, zlomy a inak značne poškodené stromy/, čo predstavuje 28,76 % celkovej ťažby. Jednalo sa najmä o
smreky poškodené lykožrútom a vetrom, borovice poškodené sypavkou, buk a dub poškodený skorým snehom zo začiatku novembra a tiež dub poškodený tracheomykózou, ako aj smrekovec poškodený snehovými a vetrovými zlomami.
Ťažbou v obnovných porastoch bolo odkrytých 1,30
ha plochy na zalesnenie a spolu s plochou z roku 2008
sme zalesnili 1,91 ha. Čo sa týka starostlivosti o zalesnené plochy a mladé nárasty, bola vykonaná ochrana
proti burine okopávaním v rozsahu 2,30 ha a príprava

plôch pre obnovu v rozsahu 0,99 ha. V rámci hygieny
porastov bola uhádzaná haluzina po ťažbe ihličnatých
stromov, ktorá bola následne spaľovaná, aby sa zabránilo množeniu podkôrneho hmyzu, ktorý nám robí problémy. Tieto práce v pestovaní a ochrane boli vykonávané aktivačnými pracovníkmi, práce v ťažbe dreva boli
vykonávané dodávateľsky.
Predaj dreva bol nasledovný: guľatinové sortimenty
listnaté predstavovali 254 m3, ihličnaté 650 m3, vláknina
listnatá bola predaná v množstve 193 m3, ihličnatá
231 m3, palivové drevo listnaté 659 m3 a palivové ihličnaté 143 m3.
V roku 2010 chceme občanom ponúknuť predaj paliva vo forme vlákniny t.j. kusy 2-6 m dlhé, ktoré by si
nakrátili sami. Tento sortiment je lacnejší ako 1 m polená a najmä lacnejšia je jeho doprava, nakoľko nakládka
aj vykládka sa robí mechanizovane a nie ručne.
Ing. Ľubomír Mikláš, vedúci obecných lesov

Niet im čo závidieť (dedinským starostom)!
Už v roku 1919 píše Max Weber vo svojom prejave
Politika ako povolanie nasledujúcu úvahu: „Možno povedať, že predovšetkým tieto tri vlastnosti sú pre každého politika rozhodujúce: vášeň, zodpovednosť, miera.“ Starostovi obce nastupujúcemu do funkcie sú tieto
vlastnosti už vopred podvedome jasné a v priebehu
jeho funkčného obdobia sa o ich dôležitosti mnohokrát
presvedčí.
Starosta obce - či je tou obcou malá podhorská
osada alebo podľa počtu obyvateľov už takmer menšie
mesto - je aj v ponímaní obyvateľov predovšetkým dedinským starostom; pre mnohých občanov je práve starosta prvou osobou, na ktorú sa obrátia v každej situácii. Bez pátosu a zveličovania možno úlohy dedinského
starostu rozdeliť do troch hlavných kategórií. Ako „prezident“ plní reprezentatívne úlohy. Víta hostí z domova
i zo zahraničia, kladie vence pri oslavách Slovenského
národného povstania, pyšne ďakuje svojim občanom
pri kultúrnych či športových podujatiach. Vtedy takmer
každý občan chce svojho starostu vidieť pekne oblečeného a upraveného - jednoducho ako sympatického
usmiateho reprezentanta. Ak pri jeho prejave nakoniec
aj vypadne nejaká tá slza dojatia, je podujatie vnímané
ako vydarené. Nuž a veru viackrát sa stane, že niektoré
pasáže z jeho prejavu sú kritizované. Ako „predseda
vlády“ riadi celú obec. Na obecnom úrade má svoje
dedinské ministerstvá a svojich úradníkov; dohliada na
odpad a životné prostredie, podporuje školstvo, buduje
a opravuje komunikácie, buduje sociálnu sieť - všetky
úlohy vždy v podvedomí s otázkou, čo na to povie rozpočet. Ako predseda parlamentu vedie svoje malé zastupiteľstvo. Argumentuje, presviedča, hľadá kompromisy a konsenzy. Skoro sa až ponúka slovo bojuje. Ale
veruže bojuje za dobrú vec.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie. Ponúka možnosť ovplyvniť budúcnosť obce. Toto povolanie vyžaduje vášeň. Vášeň pre zavádzanie nových
a neoverených myšlienok a postupov, napríklad nový
sociálny program; vášeň pre budovanie nových detských ihrísk, organizáciu Dňa detí či Mikulášsky večierok s pomocou nadšených dobrovoľníkov; vášeň pre
nadväzovanie nových partnerstiev so zahraničnými obcami. Vtedy dedinskému starostovi nesmierne pomôže

podpora poslancov obecného zastupiteľstva. V takýchto fázach sa často stretáva aj s nepochopením či nedôverou. Mnohokrát občanov viac upokojí zachovanie
zabehaných koľají, niečo nové a nevyskúšané budí síce
záujem, avšak aj otázky „ako to len bude“" a u niektorých aj trochu škodoradosti v zmysle „počkáme si, kým
sa nepopáli“. Vtedy si dedinský starosta musí aj trikrát
všetko spočítať, preveriť, zohľadniť dopady a nakoniec
s odvahou a odhodlaním začať. Ani vo vysokej politike
to nie je inak. Pekným príkladom sú slová manželky
amerického prezidenta Michelle Obamovej. Pri rozhodovaní o podpore kandidatúry amerického mesta Chicago na usporiadanie olympijských hier povedala
svojmu manželovi: „Bude zle, keď to urobíš. Bude zle,
keď to neurobíš. Ja som skôr na strane tých, čo niečo
urobia.“
Byť dedinským starostom je krásne povolanie. Vyžaduje zodpovednosť za vlastné činy a rozhodnutia.
Dedinský starosta musí do života presadiť aj celoštátne
zákony a nariadenia, ktoré sa týkajú občanov; či už sú
to nové poplatky na cintoríne, zavedenie novej meny
euro, triedenie viacerých zložiek komunálneho odpadu.
Zodpovednosť mu bráni sľubovať nemožné a nesplniteľné. Podvedome súhlasí s rezolútnym odkazom bavorských starostov ich ministerskému predsedovi, keď
sa na jeho večné vládne sľuby dali počuť: „Na obecných úradoch sa musí robiť to, čo sa občanom predtým
vysvetlilo a oznámilo. Byť za niečo a súčasne proti tomu
si starostovia nemôžu dovoliť.“ Zodpovednosť často
veľmi ťaží. Nedá spať, berie chuť do jedla, vnáša do
rodiny nervozitu. Oberá o sily, prináša vrásky na tvári,
vyžaduje dlhé popoludnia a víkendy strávené na obecnom úrade. Vtedy bremeno vládnutia obzvlášť tlačí.
Vtedy dedinský starosta uvažuje ešte viac, prepočítava;
stretáva sa s občanmi a vysvetľuje.
Byť dedinským starostom je krásne povolanie. Vyžaduje však aj mieru. Mieru v konaní a plánovaní. Dedinský starosta vie, že by bolo pekné, keby naraz opravil
všetky miestne komunikácie. Je si vedomý tečúcej strechy v jedálni. Trápi ho nevyregulovaný potok a vysoké
stromy v okolí cintorína. Vie sa vcítiť do pozície mladých
rodín túžiacich po vlastnej streche nad hlavou aj do
mysle starších obyvateľov obávajúcich sa o dôstojné
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dožitie v starobe. A tak mu nezostáva nič iné, len rozdeľovať dostupné zdroje na viacero rokov alebo viacero
oblastí. Mnohokrát ho bolí kritika, prečo niečo ešte
stále nie je a kedy to už konečne bude. Dotknú sa ho
reči o ničnerobení a ľahostajnosti. A pred každým zasadnutím obecného zastupiteľstva sa pripraví na
mnohé dlhotrvajúce problémy, ku ktorým môže zase len
zopakovať tú istú argumentáciu.
Sú situácie, ktoré dedinského starostu urobia šťastným. Patria medzi ne poďakovania občanov za vyriešenie dlhotrvajúceho alebo pálčivého problému. Patria
medzi ne slzy dojatia starších občanov pri ich návšteve
na Mikuláša, keď sa milej návšteve potešia viac ako
sladkostiam v balíčku; veru nájdu sa aj osemdesiatročné starenky, ktoré sčista-jasna spustia „Mikulášku,
dobrý strýčku...“. Medzi šťastné chvíle patrí aj krik detí
na novopostavenom detskom ihrisku či poďakovanie za
sladkosť na Deň detí; radosť vyvolá aj obrovský úspech
miestnych ochotníkov, ktorí divadelnou hrou venovanou
histórii obce oživia staré spomienky. Dedinský starosta
je šťastný, ak podobrom hospodárení v uplynulom roku
zostane na obecnom účte nejaká tá rezerva do budúcnosti. Šťastie vyvolá aj úspech po náročnomvyjednávaní s podnikateľmi, ktorí nakoniec radi prispejú na
nové lavičky v obci či stôl pre hráčov stolného tenisu.
Pocit radosti však vyvolá aj taká maličkosť, akou je
hojná účasť občanov na kultúrnom podujatí, organizácia ktorého stála nemálo síl aj finančných prostriedkov.
Nuž a asi ani netreba zvlášť pripomínať, že aj úspešné
projekty, ktoré obstáli v tvrdom boji, prinesú radosť,
napríklad v podobe multimediálneho CD. Takéto okamihy robia život starostu šťastným a ak po nich nasleduje dokonca potľapkanie po pleci alebo poznámka
„starosta je dobrý chlapík", zostávajú dlho v pamäti.
Vďaka nie je častá, dokáže však aj starostu motivovať
k ďalším činom a dáva pozitívnu odozvu, ktorú každý
potrebuje.
Dedinský starosta si je vedomý, že vykonáva verejnú
funkciu len určitý čas. Počas funkčného obdobia sa
naučí znášať aj neoprávnenú a prehnanú kritiku. Mno-

hokrát je však smutný a zaskočený. Mrzí ho upodozrievanie; neuznanie dlhej a náročnej práce; zľahčovanie
ťažko dosiahnutého úspechu po mnohých pokusoch
a sklamaniach. Mnohým klebetám sa ťažko ubráni,
najmä tým, ktoré hovoria, že niečo urobil alebo povedal,
hoci to tak nebolo. Rodinní príslušníci dedinského starostu vedia, aké náročné je jeho povolanie. Sú to práve
oni, ktorí ho vidia prichádzať domov unaveného a nervózneho; práve oni sú tými, ktorí mu veľa ráz podajú
prvú pomoc. Avšak chápu ho a podporujú. Im patrí
veľká vďaka. Spolu s ním sa pripravia aj na ďalšiu
stránku výkonu verejnej funkcie - na stratu súkromia
a zvyknú si na to, že sú v dedine viac na očiach.
Dedinský starosta si (aspoň v duchu) sám pre seba
vypracuje vlastnú stratégiu prístupu k rozvoju obce
a prístupu k jej občanom. Mnohokrát sa v tejto stratégii
vyskytuje podpora miestnej demokracie, oceňovanie
ľudskej práce a jej plodov, zodpovedný prístup k občanovi, trvalo udržateľný rozvoj obce. Je predsa ľudské,
ak aj dedinský starosta chce, aby po ňom niečo dobré
zostalo. A práve dôsledné dodržanie tejto stratégie je
náročné. Hovorilo sa o tom aj na jednom stretnutí
VOKA v Banskej Bystrici, kde sa zástupcovia istého
mesta, v ktorom si založili akčnú skupinu dozvedeli, že
nie je až také ťažké ľudí nadchnúť pre niečo nové; ťažké
je pokračovať v začatej práci po tom, keď prvotné
nadšenie opadne a treba ju robiť každý deň.
Vášeň. Zodpovednosť. Miera. Nielen týmito, ale aj
mnohými inými vlastnosťami musí starosta obce oplývať. Niektoré si prinesie z predchádzajúceho povolania,
niektoré získa pri výkone svojej náročnej úlohy. Byť
dedinským starostom je krásne povolanie. Odchádza
sa z neho ťažko. Pri odchode je starosta ešte vďačnejší
tým, ktorí neváhali a v každej situácii podali pomocnú
ruku a s povzdychom „odchádzam s ľahkým srdcom;
demokracia totiž udeľuje posty len na „určitý čas“ (Jutta
Limbách, bývalá riaditeľka Goetheho inštitútu) sa rozlúči. Chvála patrí dedinským starostom!
Jeden bývalý starosta
(prevzaté)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2010

Oznam

Akustické preskúšanie sirén bude vykonané dvojminútovým stálym tónom v nasledujúcich termínoch vždy o 12:00
hod.: 8. január, 12. február, 12. marec, 9. apríl, 14. máj, 11. jún, 9. júl, 13. august, 10. september, 8. október, 12. november, 10. december
Akustické preskúšanie sirén vykonávajú Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, OZ Atómové elektrárne Bohunice.

UPOZORNENIE!
Obec Krajné, 916 16 Krajné č. 52, prevádzkovateľ pohrebiska v Krajnom,

Vás touto cestou upozorňuje,
že vstup s vozidlom do areálu pohrebiska v Krajnom je možný len v týchto prípadoch:
• na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do Domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie
rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiaceho zariadenia
• na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového
miesta
• na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami na miesto pochovania
• na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.
Ak potrebujete vstúpiť vozidlom na pohrebisko, dostavte sa vopred v pracovnom čase na Obecný úrad
v Krajnom, kde Vám kompetentný zamestnanec prevádzkovateľa poskytne kľúče od vstupnej brány
a potrebné inštrukcie.
V súrnych prípadoch volajte na čísla :

032/ 7786121, 0905 369340, 0907 507578, 0905 938160, 0905 726213
6
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OBEC KRAJNÉ – OBECN¯ ÚRAD KRAJNÉ
916 16 Krajné ã. 52

Civilná ochrana obyvateºstva
príruãka pre obyvateºstvo obce Krajné
ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE
OHROZENIA (3. časť)

b) po vzniku mimoriadnej udalosti Krajné – Vaďovce – Stará Turá – Myjava.
Druh prepravy:
Preprava obyvateľstva je zabezpečovaná cestnou
prepravou v spolupráci s fyzickými a právnickými osobami v okrese na základe objednávky evakuačnej prepravy osôb v dopravnom zabezpečení evakuácie.

18. KAM ÍSŤ V PRÍPADE VYHLÁSENIA EVAKUÁCIE?
V prípade ohrozenia v dôsledku
• havárie na jadrovom zariadení (ďalej len „JZ“)
Jaslovské Bohunice,
• a ďalších mimoriadnych udalostí, ktorých dôsledkom je ohrozené obyvateľstvo
sa na území obce Krajné vyhlasuje evakuácia.

Miesta činnosti evakuačnej komisie a evakuačných zariadení:

V prípade havárie JZ Jaslovské Bohunice sa počíta
s potrebou dlhodobej evakuácie všetkých obyvateľov
obce Krajné.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (napr. havária
vozidla prepravujúceho nebezpečné látky, lokálna povodeň, požiar, ...) sa počíta s potrebou krátkodobej evakuácie osôb z ohrozenej časti obce Krajné do neohrozených priestorov v obci Krajné.
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva 2 minútovým
kolísavým tónom poplachových sirén (pri povodni 6 minútovým stálym tónom sirén), reláciou v obecnom rozhlase, televízii a rozhlase.
Hlavnou úlohou evakuácie pri havárii JZ Jaslovské Bohunice je odsun ohrozených osôb, domácich
zvierat, prípadne majetku a vecí z obcí obvodu ObÚ
v Novom Meste nad Váhom nachádzajúcich sa v 21 km
pásme od jadrového zariadenia JE Bohunice V-2 a 25 km
pásme od jadrového zariadenia JE Bohunice V-1 do
vopred určených priestorov a po vopred určených
trasách
a) pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti ako predbežné ochranné opatrenie - pokiaľ sa predpokladá šírenie rádioaktivity
na územie obvodu
b) po vzniku mimoriadnej udalosti - v nadväznosti na
ukrytie, pokiaľ sa na území okresu usadilo nebezpečné množstvo rádioaktívnych látok.

Evakuačná komisia obce

Evakuačné stredisko

Krajné

1 - Autobusová stanica
Krajné
2 - Konkušova dolina
3 - Matejovec
4 - Zbehy
5 - Luskovica
6 - Dobrá Mera
7 - U Januškov

Obecný úrad
Krajné

Miesto ubytovania
evakuovaných
mesto Myjava

Evakuačné strediská zabezpečujú organizáciu a plynulé riadenie odsunu evakuovaných do určených miest
ubytovania evakuovaných (MUE) v meste Myjava.
Obec Krajné spresňuje plán evakuácie v súlade
s § 11 vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.z., k 31. decembru
predchádzajúceho roku. Organizácie na území obce za
svoj objekt ho písomne a vo forme tabuliek predkladajú
obci do 15. januára. Predmetom spresnenia plánu je aj
odborné zabezpečenie evakuácie.
Evakuáciu osôb a materiálu vyhlasuje, riadi a odvoláva starosta obce, v jeho neprítomnosti ním poverený
zástupca. Na evakuácii osôb a materiálu sa podieľajú
zamestnanci podľa predurčenia starostu obce.
Za organizačné, materiálne a technické zabezpečenie evakuácie zodpovedá starosta obce.
Po vyhlásení evakuácie postupujte nasledovne:
• Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
• Pripravte si a vezmite so sebou evakuačnú batožinu podľa bodu 14.
• Uzamknite byt.
• Presvedčite sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej
situácii.
• V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti,
starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im.
• Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď.,
kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
• Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov,
ktoré zabezpečujú evakuáciu.
• Vykonajte presun do evakuačného strediska.

Priestor evakuácie:
Na základe dokumentu „Určenie umiestnenia evakuovaných osôb na území kraja Trenčín“ z ObÚ v Trenčíne číslo 2008/6546-3 zo dňa 23. mája 2008 sú pre
obyvateľstvo ohrozeného priestoru územného obvodu
ObÚ v Novom Meste nad Váhom určené nasledovné
priestory umiestnenia a počty evakuovaných osôb:
Evakuovaní z obce Krajné budú umiestnení do miest
ubytovania v meste Myjava.
Trasy presunu:
Obyvateľstvo obce bude odosielané podľa rozdeľovníka z Evakuačných stredísk č. 1 - 7 po trasách:
a) pri bezprostrednom nebezpečenstve vzniku mimoriadnej udalosti Krajné - Myjava

pokračovanie v budúcovm čísle
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Putovná v˘stava
„Vykurovanie biomasou“ v obci Krajné
V dňoch 15. - 18. 12. 2009 sa v priestoroch Obecného úradu Krajné uskutočnila putovná výstava „Vykurovanie biomasou“, ktorá bola zorganizovaná v spolupráci s Katedrou energetickej techniky Žilinskej univerzity v Žiline. Putovná výstava je súčasťou projektu
Podpora lokálneho vykurovania biomasou. Projekt je
riešený v rámci Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007-2013 a je spolufinancovaný
Európskou úniou. Partnerom projektu je Výskumné
energetické centrum VŠB-TU Ostrava. Projekt sa týka
susediacich regiónov SR a ČR (Žilinský, Trenčiansky,
Trnavský, Juhomoravský, Zlínsky, Moravskosliezsky kraj),
najmä obcí, lokálnych a regionálnych orgánov, ktoré
majú perspektívu využiť alternatívne zdroje energie.
Pozornosť je zameraná aj na drobných podnikateľov
a občanov, ktorí disponujú dostatočnými zásobami
energeticky využiteľnej biomasy (odpad z píl, výroba
nábytku) a ktoré sa zatiaľ energeticky nevyužívajú alebo
majú dostatočné možnosti pre cielené pestovanie biomasy (energetické byliny, rýchlo rastúce dreviny).
Publikácie, ktoré
boli venované obecnej knižnici, sa zameriavajú na možnosti
energetického využívania biomasy z pohľadu jej dostupnosti,
technológií a ekologických aspektov a
zároveň mapujú sú-

časný stav, ako aj problémy spojené s využívaním tohto
obnoviteľného energetického zdroja.
Hlavným cieľom projektu Podpora lokálneho vykurovania biomasou je nadviazať a ďalej rozvinúť činnosť
vytvorených a fungujúcich poradenských a konzultačných centier v oblasti energetického využívania biomasy, ktoré sa nachádzajú na Žilinskej univerzite v Žiline a VŠB-TU Ostrava, a to viac aplikačne. Služby
Konzultačného centra biomasa
- poskytovanie bezplatných poradenských služieb
v oblasti spaľovacích zariadení, druhov, vlastností
a dostupnosti palív na báze biomasy,
- každoročné organizovanie odborných seminárov
a exkurzií,
- na požiadanie možnosť odborných prednášok
z oblasti prípravy a využívania biomasy.
V prípade záujmu o konzultácie alebo o informácie
týkajúce sa problematiky využívania biomasy na energetické účely, je možné sa obrátiť na poradenské centrum:
Konzultačné centrum biomasa, Katedra energetickej
techniky, Strojnícka fakulta, ŽU v Žiline, Univerzitná 1,
010 26 Žilina, tel.: 0915 997 250, 041/5132858, e-mail:
ket@fstroj.uniza.sk, www.biomasa-info.sk

Mladí robotici z Krajného nesklamali ani v tomto roku
Po minuloročnom úspechu na celoslovenskej súťaži v
stavbe a programovaní robotov sme sa aj v tomto roku
zúčastnili celoslovenskej robotickej súťaže RoboCup Junior 2010, ktorá prebiehala počas jarných prázdnin v dňoch 25.-27.
februára 2010 v Strednej odbornej škole
elektrotechnickej v Liptovskom Mikuláši. Našu školu v tejto prestížnej súťaži úspešne
reprezentovali piati žiaci školy, ktorí navštevujú školský záujmový
krúžok v rámci robotického klubu RCC (Robotic
Construction Club). Pre vlastnú súťaž sme zostavili tri
súťažné tímy – RCC1 (bratia Patrik - 9. trieda a Andrej -7.
trieda Štefkovci), RCC2 (Peter Medveď - 7. trieda)
a RCC3 (štvrtáci Filip
Dlhý a Martin Plesník).
Najlepší výsledok dosiahol tím RCC1, ktorý
v kon-štrukcii a programovaní robotov získal
v kategórii Primary (základné školy) 2. miesto
medzi pätnástimi súťažiacimi tímami. V súťažnej kategórii Rescue

– Záchranár milo prekvapili najmladší štvrtáci, ktorí sa
umiestnili na peknom 7. mieste medzi trinástimi súťažiacimi družstvami. Tento rok sme po prvýkrát súťažili aj v
kategórii robotický futbal – Soccer, kde sme iba zbierali
cenné programátorské skúsenosti a po prehre s víťazom
turnaja 0:10 a ďalších tesných prehrách 1:2 a 2:3 sme
skončili na celkovom 4. mieste. Poďa-kovanie za
úspešnú reprezentáciu školy v tejto celorepublikovej
súťaži patrí nielen spomínaným žiakom, ale aj ich
rodičom (manželia Štefkovci a Ján Medveď), ktorí nás na
súťaž aj z nej bezpečne dopravili svojimi vlastnými
autami a podporovali počas jednotlivých súťažných kategórií. Chcem za deti poďakovať aj riaditeľovi školy
v Krajnom za to, že záujmovému krúžku robotiky poskytuje na škole potrebnú materiálnu aj morálnu podporu.
Pre ďalších záujemcov o robotiku oznamujeme, že dvere
RCC Krajné sú a budú vždy pre nich na škole otvorené.
Na konci mesiaca marca
nás čaká ďalšia robotická
súťaž v Trenčíne –
Trenčianske robotické dni
2010, na ktorú sa intenzívne pripravujeme a aj
na nej máme cieľ uspieť
čo najlepšie.
RNDr. Ladislav Gergel,
učiteľ a vedúci RCC Krajné
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Ohliadnutie sa ...

II. stupňa v Martine, ktoré úspešne absolvovali. Žiaľ
z našich radov odišiel po tragickej udalosti, dlhoročný
člen a zároveň doterajší veliteľ DHZ Krajné a to práve
v čase, keď sme spolupracovali s folklórnym súborom
Krajňanec pri jeho 15. výročí založenia.
Počas roka sme uskutočnili 11 zásahov aj s technickými výjazdmi. Pravidelne sa zúčastňujeme na zasadnutiach OV DPO v Myjave, ako aj na jarnom a jesennom
IMZ (Intruktážno-metodické zamestnanie). Našou milou
úlohou je aj ozdobovanie obecného vianočného stromu. Úlohou v zimnom období bolo zazimovať a držať
techniku v stave zásahuschopnosti. Nastáva čas započať s prípravou VČS, na ktorej budeme bilancovať nielen splnenie, ale aj podlžnosti v plnení plánu hlavných
úloh. Na VČS budeme povyšovať a oceňovať tých členov zboru, ktorý majú podieľ na tom, že história DHZ
v Krajnom stále pokračuje a bude len na nás závisieť, či
budeme môcť aj naďalej kráčať so vztýčenou hlavou
a hrdo sa hlásiť k hasičskej rodine.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým aktívnym
členom zboru za prácu, ktorú vykonali v tomto roku
a taktiež poďakovať starostovi a obecnému zastupiteľstvu za podporu v našej práci. V neposlednom rade
vďaka patrí i rodinnému zázemiu členov a taktiež veľká
vďaka našim priaznivcom a sponzorom, bez pomoci
ktorých by sme všetky naše vytýčené ciele určite nemohli splniť.
Karel Nedbálek, tajomník DHZ Krajné

V tomto období bilancujú organizácie svoju minuloročnú činnosť. DHZ Krajné tak urobil 20. 2. 2010 za
účasti väčšiny svojich členov a pozvaných hostí. Nie je
možné ani žiaduce vymenovať všetky aktivity a body
Plánu hlavných úloh pre rok 2009, ktoré sme si vytýčili,
ale spomeniem len tie hlavné.
Rok 2009 sme začali výročnou členskou schôdzou
24. januára, na ktorej sme odhlasovali najzávažnejšie
body plánu práce. Prvoradým bodom bola dôstojná
oslava 115. výročia založenia DHZ Krajné. Termín
oslavy bol určený na 1. augusta, ale dovtedy nás čakalo
ešte veľa roboty. V jarných mesiacoch sa zabezpečovala funkčnosť techniky a zároveň sa pracovalo na
obnove klubovej miestnosti. Koncom apríla sme stavali
máj a v prvú májovú sobotu sme sa už tradične zúčastnili v družobnej obci Brno-Chrlice memoriálu Leopolda
Šroma, význačného hasiča a rodáka z Chrlic. Na súťaži
sme boli úspešní a doviezli sme pohár za III. miesto
v súťaži družstiev. Mesiac máj sme ukončili váľaním
mája, priebežne prebiehal zber starého železa. Pri
oslave MDD sme predviedli ukážkové cvičenie s deťmi,
ktoré sú sústredené v družstve Plameniakov. Dokončoval sa náter podhľadov na obecnom športovom
areáli. Zúčastnili sme sa na PPHD (Previerka pripravenosti hasičských družstiev) v Myjave s jedným družstvom a dvomi rozhodcami. Prerábala sa časomiera
a sklopné terče slúžiace pri súťažiach v štafete a pri
požiarnom útoku s vodou. Odstraňovali sme následky
kalamitných situácií. Zúčastnili sme sa svojou asistenciou pri ozvučení OŠA na medzinárodnom podujatí
Slovenského boxer klubu.
Za účasti prezidenta DPO SR a okresných funkcionárov sme oslávili už spomínané 115. výročie založenia
DHZ Krajné s odovzdaním historickej zástavy a záslužných stužiek. Zúčastnili sme sa s našou časomierou na
10. ročníku súťaže O pohár starostu v Cetune - Hrubej
Strane. Dorobila sa klubovňa a šatňa pre hasičov. Dvaja
členovia DHZ sa zúčastnili skúšok vedúcich mládeže

Zápis budúcich prvákov
Každý rok v čase od 15. januára do 15. februára na
území Slovenskej republiky prebiehajú zápisy budúcich
prvákov. Dátum 1. február 2010 bol najvhodnejší termín
na zápis v našej škole. Keďže boli polročné prázdniny,
všade zavládlo ticho. Len chvíľami bolo počuť po chodbách štebotať budúcich prvákov, ktorí si prezerali našu
školu. Nová, s najmodernejším vybavením, komu by sa
nepáčila, kto by sa netešil. Veď chodiť do takej školy je
radosť. Spokojnosť vyjadrovali aj rodičia, ktorí sa spolu
s ratolesťami zúčastnili zápisu. Zasadnúť do ozajstných
školských lavíc bol pre deti obrovský zážitok. S veľkým
elánom sa púšťali do plnenia pripravených úloh.
Deti riešili matematicko – logické úlohy, ktoré sa
týkali priestorovej orientácie, priraďovania predmetov
k číselnému radu, mali poznať farby a geometrické tvary.
Jazykové úlohy boli zamerané na zisťovanie správnej
výslovnosti, lebo v poslednom období nám prichádza
do školy veľa detí s poruchami reči. Rodičia by mali viac
s deťmi komunikovať, čítať im rozprávky a čo najmenej
dávať možnosť sedieť pri počítačoch aťď.
V neposlednom rade sme pri zápise sledovali a hodnotili aj výtvarné a hudobné schopnosti. Nakresliť seba

samého alebo svoju mamičku, či ocina nebolo pre všetkých jednoduché. Zaspievať pieseň zvládli všetci a rozpoznať zvieratká bola tiež pre niektoré deti ťažká úloha.
Taký moriak dal zabrať všetkým, lebo nikto toto domáce zviera nepoznal. Vyzerá to tak, že moriak sa stratil
z našich dvorov a o niekoľko rokov nebudeme vedieť,
že také zviera vôbec existovalo.
Ak mám na záver zhodnotiť tohtoročný zápis budúcich prvákov za všetky pani učiteľky z 1. stupňa treba
zdôrazniť, že deti boli výborne pripravené po všetkých
stránkach a preto veľké
poďakovanie patrí pani učiteľkám z našej materskej
školy, ktorú deti navštevujú.
Veríme, že všetkých deťom sa
v našej škole páčilo a 2. septembra 2010 s úsmevom na
tvári zasadnú do prváckych
lavíc.
PaedDr. Ľubica Karliková
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LVVK a ozdravovací kurz v Novoti v školskom roku 2009/2010
Napriek tomu, že tohtoročná zima sa podobne ako
po minulé roky rozbiehala pomaly a tvárila sa rozpačito,
počasie posledných januárových dní dávalo tušiť, že
tento rok sa nám lyžovačka určite musí vydariť. Takže
po poriadku.
V sobotu 30. januára v raňajších hodinách po doslovnom naprataní autobusu pasažiermi, lyžami a batožinou
za silného sneženia ,odchádzali sme práve s takýmito
pocitmi od našej školy v Krajnom smerom cez Považie
a Kysuce na Oravu. Už ani presne neviem koľký lyžiarsky kurz, navyše do nám dôverne známeho strediska
v dedine Novoť na hornej Orave sa začal.
Po príchode do Novoti v popoludňajších hodinách,
vybalení batožiny a zvítaní sa s personálom miestneho
agropenziónu, sme sa tentoraz v rekordne rýchlom
čase ubytovali. Po večeri a večernom rozkaze sa účastníci kurzu oboznámili s organizáciou a programom

prvého večera a celého pobytu, sa uskutočnila ako zvyčajne, zoznamovacia diskotéka.
Prvý výcvikový deň, t.j. v nedeľu doobeda sme zahájili, ako býva zvykom, rozdelením žiakov do družstiev
podľa výkonnosti. Boli medzi nami aj takí žiaci, ktorí
absolvovali lyžiarsky kurz už 4. či 5. raz, čo bolo pochopiteľne vidieť na ich lyžiarskom umení. Veríme, že
zostanú tejto peknej tradícii verní dovtedy, kým budú
našu školu navštevovať. Niektorí možno aj dlhšie, ale to
zatiaľ nepredbiehajme. Tí žiaci, ktorí nevedeli lyžovať
a jazdiť na vleku, sa naučili prvé základné pohyby, prvé
oblúčiky na lyžiach a tí, ktorí lyžovať vedeli, sa v lyžovaní zdokonalili. V stredu sme boli prinútení počasím
z dôvodu silného sneženia a vetra výcvik prerušiť kvôli
bezpečnosti a zdraviu žiakov, pre ktorých bol pripra-

SúÈaÏili sme v STV
V utorok 12. 1. 2010 sa malí futbalisti našej školy
zúčastnili natáčania populárnej športovej relácie pre
deti Góóól v Slovenskej televízii v Mlynskej doline.
Súpermi im boli rovesníci zo ZŠ Malženice. Sily si zmerali v piatich disciplínach futbalovej zručnosti. Po oboznámení sa so štúdiom si mladí futbalisti vyskúšali
súťažné disciplíny a čakali na hlavného moderátora,
ktorým bol známy športový komentátor Marcel
Merčiak. Počas príprav na natáčanie narastala aj tréma
našich športovcov. Trošku sa nám triasli aj kolená, no
a máličko sa to prenieslo aj do športového zápolenia,
keď sa nepodarilo všetkým ukázať, ako zvládajú futbalové zručnosti bez stresu. Začali sme veľmi dobre, keď
sme na začiatku mali prevahu, no konečný výsledok bol
v náš neprospech o jediný gól. Výborné výkony predviedol brankár Martin Malý, Tomáš Tomka a Lucka
Kostelná, ktorá bola vyhlásená za najlepšieho hráča
nášho družstva. V štúdiu bola skvelá a hlučná atmosféra, ktorú vytvárali naši vlajkonosiči a roztlieskavačky.
Moderátori a celý štáb boli príjemní, trpezliví a chápaví,
keď sa niekomu nepodarilo urobiť to, čo sa očakávalo.
Bol to pekný deň plný nových zážitkov, množstva svetiel, mikrofónov, kamier. Videli sme, ako sa vyrába det-

vený náhradný program – hranie biliardu, stolného
tenisu, či obľúbená návšteva bazéna. Vo štvrtok sme si
však znovu do sýtosti užili lyžovania a po poslednom
popoludňajšom výcviku sme sa príjemne unavení rozlúčili s našimi známymi vlekármi a lyžiarskym svahom
v Zákamennom. Pravidelne po večeri sme si vyhodnocovali každý výcvikový deň a voľný čas nám spestrovali
naše siedmačky spolu s chlapcami DJ-mi kultúrnym
programom a súťažami.
Svojou trochou zábavy do programu sa snažili prispieť aj samotní inštruktori.
V piatok sme sa venovali baleniu batožiny, kontrole
čistoty a poriadku na izbách a vyhodnoteniu kurzu
lyžiarskymi inštruktormi. Po poslednom obede a rozlúčení sa s personálom sme sa vydali na spiatočnú
cestu do Krajného.
Dobré snehové podmienky, dobre upravený lyžiarsky
terén, prevažne pekné počasie, ústretovosť vlekárov,
ale hlavne snaha a disciplinovanosť žiakov prispeli
k tomu, že lyžiarsky výcvik prebiehal hladko, bez komplikácií a úrazov a právom ho možno označit za jeden
z najvydarenejších.
Poďakovanie za hladký a bezproblémový priebeh
zatiaľ nášho posledného LVVK a ozdravovacieho kurzu
však patrí hlavne lyžiarskym inštruktorom z radov učiteľov - p.Domiňákovej, p. Sasákovej, p. Medveďovi a
p. Figurovi za organizáciu celej akcie a vedenie výcviku,
p. Gellenovej za lekársku starostlivosť a pomoc pri
výcviku a p. Dlhému za bezpečnú dopravu na Oravu a
bezpečný návrat do Krajného.
Mgr. Ján Figura
ská relácia, ako pracujú moderátori, kameramani,
vizážisti, ako režisér riadi natáčanie. Zistili sme, že to,
čo vidíme 20 minút v televízore, sa v skutočnosti natáča
3 hodiny. Že aj moderátori sa mýlia a tiež niekoľko-krát
opakujú svoj výstup a že je to tiež ťažká práca. No a na
záver nás ešte zobrali do miestnosti, kde režisér, strihači, zvukári, produkcia vyrábajú reláciu a na množstve
malých obrazoviek nám ukázali naše výkony. Som
veľmi rád, že aj žiaci našej školy mohli ukázať verejnosti
svoju futbalovú šikovnosť, že získali veľa nových skúseností a reprezentovali svoju školu a obec v STV.
Ďakujem týmto aj mojim kolegom – pani učiteľke
Zlatici Tomkovej a pánovi učiteľovi Andrejovi Škodáčkovi
za to, že obetovali svoj čas a pomohli mi pri zabezpečení
pedagogického dozoru
a takisto za
povzbudzovanie malých športovcov.
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XIII. ‰kolsk˘ ples
Už po trinástykrát naša škola usporiadala školský ples. Ľudia
z Krajného i zo susedných miest a obcí sa prišli zabaviť 13. februára
2010 do kultúrneho domu v Jablonke. Tohtoročný ples sa konal
v predvečer Svätého Valentína a tak sa aj celý niesol v duchu tohto
sviatku. Do tanca nám už tradične hrala skupina NONSTOP
z Myjavy. Všetkým zúčastnením nechýbala dobrá nálada a chuť
tancovať. Mnohí sa tešili z bohatej tomboly, ktorú vyhrali hneď pri
príchode na ples alebo pri hlavnom žrebovaní. Nechýbalo ani
Valentínske prekvapenie v podobe torty.
Srdečne ďakujeme všetkým priateľom školy, ktorí darovali pozornosti do tomboly.

Mgr. Milan Medveď, riaditeľ školy

Fašiangy a tradičné pochovávanie basy v Krajnom
Ľudové zvyky a tradície fašiangov, konanie hudobného sprievodu obcou obnovila so skupinou nadšencov zo súboru Krajňanec Zuzana Bieliková. V minulosti,
pred šesťdesiatimi a viac rokmi, chodili rozveseľovať
občanov počas dňa, v predvečer fašiangovej zábavy,
menšie skupinky alebo aj jednotlivci muzikanti od domu
k domu. Najpočetnejšou hudobnou skupinou bývali
miestni Parčiovci, potom kapela pod vedením Samuela
Otrubu alebo neskôr kapela Pavla Ančíca. Dlhú dobu
bol koledovníkom huslista Poláček z Luskovice, taký
náš menší krajňanský Samko Dudík. Takýchto sólo
muzikantov bolo v minulosti v obci viac. Tí hrávali častejšie v hostinci družstevného domu, kde sa schádzalo
najviac ľudí, kde bola aj malá spoločenská miestnosť.
Ku koncu päťdesiatych rokov bolo už nedôstojné vyhrávať po domoch, akože žobrať. Industrializácia spoločnosti vytlačila zo života kroje aj ľudové obyčaje.
Podobne aj fašiangová zábava už v čase I. ČSR dostávala podobu maškarného plesu. Takto to opisuje kronikár Štefan Valášek (rok 1941), presný opis textu:
Predtým bývaly aj maškarné plesy vo fašiangy, maškarné
kostýmy sa vypožičiavaly z Piešťan. Bývalo tam 15 – 20
maškár. To patrí k pokroku venkova vraj. Ako tak: polnočným zavretím „šenkov“ a zákazom alkoholu to slovenský
štát predsa len urobil zbytočným – nemožným.
Večerný program v sále reštaurácie Hany, jedenáste
„Pochovávania basy“ bolo zvládnuté priamo profesionálne. Po kultúrnom vystúpení súboru Krajňanec s pás-

mom ľudových zvykov na záver fašiangov, otvorili hudobníci FS Krajňanec tanečnú zábavu. Po nich hlavné
slovo prevzala muzika Zobor až do pol noci. Potom sa
opäť dali do práce majstri remesla „basopochovávania“. Viac ako hodinu trval akt rozlúčky, kadidlo dymilo
až do konca ceremoniálu, nevyhaslo ako minulý rok. Na
rozlúčke chýbali niektoré známe tváre z minulých rokov,
opäť prišli vyjadriť sústrasť skalní pozostalí. Viac na
www.krajne.sk
Ivan Gálik

V¯ZVA
Západoslovenská energetika, a.s. ako správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie
v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst. l. o energetike a o zmene niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

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 Zb.z. v platnom znení.
Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 04. 2010
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. v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné
požiadať v lehote min. 35 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s. tel.č. 032/6533320 - p. Benko
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava
Tím regionálnej správy energetických zariadení Sever
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HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu jar 2010
Krajné obec

- zastávka pri ZŠ
- Požiarna zbrojnica
- horný koniec pri zbrode

24/03/10

30/03/10

Žadovica
Luskovica
Svinová

- autobusová zastávka
- križovatka nad transformátorom
- pri autobusovej zastávke

31/03/10

06/04/10

U Januškov
Podvrch
Prehôrka

- autobusová zastávka
- pri obecnej studni
- križovatka

07/04/10

13/04/10

Konkušova Dolina
Vydarená Dolina
Podrienie

- autobusová zastávka
- autobusová zastávka
- pri transformátore

14/04/10

20/04/10

Matejovec
Matejovec
Matejovec

- pri Piešťanských
- križovatka k Chalupám
- pri Juhásikovi

21/04/10

27/04/10

Zbehy
Dobrá Mer
Dobrá Mer

- pod obchodom
- pri Genšeniakovi
- Pri Kavických

28/04/010

04/05/10

U Marušícov
U Ferancov
U Vankov

- preloženie - Dobrá Mer u Tomkov
- preloženie - Hodovec
- preloženie - Komárno

05/05/10

11/05/10

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, marec 2010

TJ SLOVAN KRAJNÉ
ROZPIS JARNEJ ČASTI OBLASTNEJ FUTBALOVEJ SÚŤAŽE TRENČÍN ROČNÍK 2009-2010
DOSPELÍ III. TRIEDA JUH
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dátum
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010

8.
9.
10.
11.

23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010

DORAST II. TRIEDA JUH

Súperi
Začiatok
Krajné
Jablonka
Polianka
Krajné
Krajné
Vaďovce
Pobedím
Krajné
Krajné
Chvojnica
Očkov
Krajné
Krajné
Lubina
kopanice
Bukovec
Krajné
Lubina
Krajné
Hrachovište Krajné
Krajné
Priepastné

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum
28.3.2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010
20.6.2010

Súperi
Začiatok
Turá Lúka
Krajné
Voľno
Považany
Krajné
Voľno
Horná Streda Krajné
Krajné
Vrbovce
Voľno
Krajné
Lúka n/V
Voľno
Krajné
Hrašné
Kostolné
Krajné
Krajné
Lubina
Mor. Lieskové Krajné

STARŠÍ ŽIACI MAJSTROVSTVO OBLASTI
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dátum
28.3.2010
4.4.2010
11.4.2010
18.4.2010
25.4.2010
2.5.2010
9.5.2010
16.5.2010
23.5.2010
30.5.2010
6.6.2010
13.6.2010
20.6.2010

Súperi
Začiatok
Krajné
Stará Turá
Trenč.Turná Krajné
Krajné
M. Lieskové
Horná Súča Krajné
Krajné
Častkovce
Tr.Jastrabie Krajné
Krajné
Podolie
Z.Podhradie Krajné
Krajné
Soblahov
Zamarovce Krajné
Krajné
Dolná Súča
Krajné
Selec
Horné Sŕnie Krajné

Oznam
Redakčná rada oznamuje občanom a prispievateľom našich novín, že
uzávierka ďalšieho čísla novín (č. 2/2010) bude 31. mája 2010, t. zn. že
svoje príspevky do Krajnianských novín č. 2/2010 odovzdajte na
Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA

ROZLÚâILI SME SA

Matej Mozolák
Michal Lančarič
Šimon Lovecký

Ján Novotný
Anna Medová
Milan Kovár
Milan Bukovčan
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