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roãník 12.

ãíslo 3/2005

cena 5,- Sk

POĎAKOVANIE PREZIDENTOVI
Prezident SR, Ivan Gašparovič, pridelil finančné prostriedky pre súbor Krajňanec.
I touto cestou ďakujeme pánovi prezidentovi za finančný dar.

SLOVO Z ÚST STAROSTU

KDE NIEKTORÍ KONČIA, MY ZAČÍNAME.
A, máme to za sebou! Čo to vlastne máme za sebou?
Tak v prvom rade opäť leto, prázdniny, dovolenky a s tým súvisiace podujatia. Aj keď toto leto
neprialo dovolenkárom, predsa sa našli podujatia, kde si mohol každý niečo nájsť a kultúrne,
športovo alebo spoločensky sa vyžiť. A keď sa vo veľkom svete nič nedialo, dialo sa u nás!
Spoločenské organizácie pôsobiace v obci „neodpočívali“, s veľkým nasadením a elánom pripravovali pre nás domácich, ale aj cezpoľných svoje podujatia.
Tak ako sa všetko ťažko na tomto
svete rodí, ťažko sa rodia aj prvé vety

k Vám, vážení spoluobyvatelia. Myšlienky víria mysľou a nie a nie ich uspo-

riadať! Nechtiac zabudnúť na nič zrovnávam si nedávnu históriu, aby sme si
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ju opäť pripomenuli, potešili, ale aj
poučili sa z nej.
Ale začneme hádam v dovolenkovej
nálade, aby prechod do reality nebol
taký prudký a náročný.
Dovolenka - nedovolenka, hrať sa
musí - povedali si vo vedení futbalového oddielu. Už tradične po ukončení
sezóny usporiadali futbalový turnaj Memoriál Jána Babulica, na ktorom
privítali mužstvá Jablonky, Prašníka
a Šípkového. Na domácej pôde sa
našim chlapcom darilo a dobrá nálada
z vydareného podujatia sa aj medzi
fanúšikmi udržala až do neskorého
večera. Úspešné ťaženie nášho mužstva pokračovalo aj v Jablonke, kde
opäť víťazne „zaviali naše vlajky“. Už
nie s takou slávou absolvovali turnaj na
Prašníku a v Šípkovom, ale v športe je
to už raz tak, víťaz môže byť len jeden.
Spestrením dovolenkovej sezóny bol
aj futbalový zápas Old boys - starých
pánov Krajného a Častej ako aj Podvršanov s „Novomešťanmi“, kde sa
okrem cibrenia futbalovej techniky, cibrili
aj unavené hlasivky. Ale patrí to k životu,
lebo človek nie je len chlebom živý.
Veľký deň pre poľovné združenie
Drieňovica a našu obec sa začal písať
13.08.2005, keď sa v Borine po desiatich rokoch opätovne schádzajú športoví strelci, aby čestnou salvou a slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne
začali písať „novú“ alebo „pokračujúcu“
históriu Krajnianskej strelnice. Predseda
združenia pán Milan Gajar s kmotrom
JUDr. Pavlom Kolárikom zaželali „novorodencovi“ len všetko naj a ako inak
s krajnianskou po krajniansky.
Mnoho a mnoho hodín úmornej
práce členov združenia aj na úkor
osobného voľna, so spoluúčasťou
obce
priniesol
vytúžený
cieľ.
Vymodlené počasie prialo všetkým,
organizátorom, strelcom, ale aj divákom. Po vyhlásení víťazov sa to dlho
očakávané prevalilo a nedočkavý
Donald klub strháva na asfaltový
tanečný parket tanca chtivé dvojice
čo, bolo signálom pre odštartovanie
tradičnej ľudovej veselice.
Ani dobrovoľní hasiči nechcú stáť
mimo spoločenského diania v obci. Im
prináležiacou formou oslávili svoje
pekné jubileum. Stojedenásť rokov od
založenia dobrovoľného hasičského
zboru oslávili netradičnou súťažou, na
ktorej sa zúčastnili hasiči z Hrachovišťa,
na Babulicov vrch, dve družstvá z Matejovca a jedno družstvo z Krajného. Pri
tejto príležitosti boli ocenení za
dlhoročnú obetavú prácu v prospech
organizácie pán Štefan Konečník a pán
Ján Dlhý. Príjemné popoludnie zavŕšili
mladí hasiči diskotékou.
Mnoho miest a obcí môže nám závidieť žijúce Krajné. Aj keď sme ochudobnení o zastrešený kultúrny stánok,
vieme sa vyžiť a zabaviť aj pod holým
nebom. V prvom rade je najdôležitejšie
to, že sme tu v Krajnom všetci Krajňanci, v druhom rade, že všetky podujatia organizujú Krajňanci hlavne pre
Krajňancov a My Krajňanci by sme ich

v tom mali podporovať. Lebo len ten,
kto niečo organizuje, vie povedať, koľko
námahy a odriekania sa je potrebné,
aby podujatie uzrelo svetlo sveta.
Ďakujem nám Krajňanci, že vieme
a chceme žiť!
Príjemné chvíle „nič nerobenia“
strieda pracovné nasadenie, začína sa
nový školský rok, mládež sa rozletí do

de realizovať firma Trimont z Trenčína,
ktorá uspela v rámci verejného obstarávania.
Opravu strechy obecných služieb
budeme riešiť svojpomocne a dodávateľsky, časti krovu a strešné laty dodá
obec, strešnú krytinu kúpi obec, prácu
zrealizujú živnostníci pán Obuch, pán
Janec a pani Michalidesová.

šíreho sveta za novými vedomosťami,
mnohí za pracovnými povinnosťami
a život sa vráti do zabehnutých koľají.
A preto, že práca šľachtí človeka aj
nám prichodí priložiť ruku k dielu. Ale
prv než začneme pracovať, je potrebné vysloviť vďaku, vďaku za to, že
je nám umožnené robiť.
V prvom rade naše poďakovanie
smeruje k prezidentovi Slovenskej
republiky pánovi Ivanovi Gašparovičovi, ktorý myslel na náš Folklórny
súbor Krajňanec a z vlastných prostriedkov prispel finančnou čiastkou
na chod súboru.
V ďalšom naše poďakovanie smeruje
k podpredsedovi vlády a ministrovi
financií Slovenskej republiky pánovi
Ivanovi Miklošovi, za pridelenie
fi-nančných prostriedkov na opravu
strechy obecných služieb. Združením
finančných prostriedkov 350.000,- Sk
z ministerstva financií a prostriedkov
z obecného rozpočtu opravíme zatekajúcu strechu, ale hlavne skultúrnime
vzhľad našej obce.
A v neposlednom rade naše poďakovanie patrí aj ministrovi školstva
Slovenskej republiky pánovi Martinovi Froncovi a prednostovi Krajského školského úradu v Trenčíne
pánovi Ondrejovi Divínskemu, za pridelenie finančnej čiastky 1.160.000,- Sk
na rekonštrukciu kanalizácie a splaškového odpadu v základnej škole.
Páni, prijmite na‰u srdeãnú vìaku
za Va‰e pochopenie.

Okrem týchto väčších investícií nás
čakajú aj aktivity súvisiace so zabezpečovaním riadneho chodu vodovodov, kanalizácie, osvetlenia, cintorína,
techniky a mnohých iných aktivít,
preto opätovne radi prijmeme každú
pomocnú ruku, ale aj dobrú myšlienku
pre napredovanie našej obce.
Spoločnými silami sme do dnešných
dní zrealizovali:
- povolenie na prevádzkovanie strelnice
- na liste vlastníctva obce je dom
v areáli ČOV a nové šatne na športovom štadióne
- v rámci operačného programu 3.4
v oblasti rekonštrukcia a obnova
dediny predložili sme žiadosť na
európsky fond na financovanie
Územno-plánovacej dokumentácie
obce
- Ministerstvo obrany darovalo obci
elektrocentrálu
- Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky v Banskej Bystrici potvrdilo
platobné výmery, ktorými obec vyrubila daňovému subjektu poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2005, ako aj za
daň z nehnuteľnosti na rok 2005, voči
ktorým sa odvolal obyvateľ našej
obce. Miestny poplatok, ako aj daň je
dotyčný povinný uhradiť správcovi
dane (obci) do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
Okrem pozitívnych správ, ktoré nás
tešia, chcem poukázať aj na menej
potešujúce:
- naša obec ani v tomto roku neobdržala finančnú dotáciu z ministerstva
životného prostredia na vodovod,
ČOV a ani na rekultiváciu skládky
- dlhoprstí
odcudzujú
dopravné
značky, ktoré obec inštaluje pre bezpečnosť a plynulosť premávky na
miestnych komunikáciách
- predpokladám, že neznámej osobe sa

Tak a teraz, hor sa do práce, lebo
nás čaká horúca jeseň!
Začiatkom septembra sa začínajú
realizovať v našej obci tri dôležité aktivity. Ako prvú uvediem opravu cesty
v časti Kúty. Z výberového konania
vyšla úspešne firma Cesty Nitra, ktorá
bude opravu realizovať.
Rekonštrukciu kanalizácie a splaškového odpadu v základnej škole bu-
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nepáči, že našu obec skrášľujeme
a z toho dôvodu ničí prácu a majetok
nás všetkých, tým že vytrháva okrasné
rastliny na autobusovom nástupišti
- bolo by už načase, keby naši „piloti“
pochopili že ich jazdecké umenie
nepatrí na obecný športový areál,
kde svojim jazdeckým umením ničia
trávu a rozhadzujú navezený štrk
- obec Krajné splnomocnila Mgr.
Júliusa Meszároša, advokáta, zastupovaním v konaní v právnej veci

žalobcu Ing. Jána Šagáta proti žalovanému starosta obce Krajné o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu č. 63/2005, ktorá je
vedená na Krajskom súde v Trenčíne
A čo dodať záverom, hádam pochváliť prístup väčšiny aktivačných
pracovníkov podieľajúcich sa na
skrášľovaní obce.
Poďakovať sa firme MIROTO, za
spoluprácu pri oprave krytu vrhačiek
na strelnici a pánovi Dušanovi Holotovi

za pomoc pri presadzovaní našich
požiadaviek.
P.S.: ... uvažujem o možnej kandidatúre za poslanca do Trenčianskeho
samosprávneho kraja ako nezávislý
poslanec, kde by som zároveň ako
starosta obce mohol presadzovať
potreby nášho kopaničiarského kraja.
Dúfam že, moju myšlienku väčšina
z Vás odobrí a schváli.
Ing. Vladislav Šuster,
starosta obce

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 11/2005 z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 30.6.2005
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

2. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Krajné

A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o činnosti obecných služieb
3. Správu o finančnom hospodárení obce k 31. 5. 2005
4. Správu o výsledkoch kontrólnej činnosti
5. Informácie o aktivitách OcÚ

C/ PONECHÁVA V PLATNOSTI
1. do 31.12.2005 terajšiu zmluvu na prenájom priestorov
v ZS s dodatkom - úhradu priamo spotrebovanej elektrickej energie nájomcom
D/ DOPORUČUJE
1. Vykonať prieskum záujmu domácností o napojenie sa
na káblový distribučný systém a podľa výsledku rokovať
s dodávateľom.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

B/ SCHVAĽUJE
1. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Krajné

Uznesenie č. 12/2005 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 3.9.2005
spotreba vody /paušál na osobu/ za cenu 15,-Sk/m3,
ostatná spotreba za cenu 7,50 Sk/m3
5. Odpredaj parc. č. 485/X2 pre Pavla Moravca a parc. č.
547/2, 549/3 pre Ing. Annu Moravcovú, cena 25,-Sk/m2
6. Spolufinancovanie vypracovania ÚPD obce vo výške
20% oprávnených nákladov z vlastných prostriedkov,
v prípade dotácie z MVRR
7. Nákup snehovej frézy
8. Nadviazanie družby a spolupráce Obce Krajné
s Mestskou časťou Brno-Chrlice
9. Spolufinancovanie vo výške 5% oprávnených nákladov
na projekt INTERREG IIIA SR-ČR 2004-2005

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2004
3. Správu o informáciách a aktivitách obecného úradu
B/ SCHVAĽUJE
1. Rozpočet na rok 2005 - Zmena č. 1
2. Čerpanie finančných prostriedkov z hospodárskeho
výsledku za rok 2004 na kapitálové výdavky a finančné
investície v roku 2005
3. Odpredaj parc. č. 5432/3 v čiastkach podľa geometrického plánu pre Oľgu Holotovú a Jaromíra
Dobrovodského, cena 20,-Sk/m2
4. Zníženie poplatku za vodu pre Š. Fidricha - priemerná

C/ ZAMIETA
1. Žiadosť o zaplatenie jedného príspevku za pripojenie
dvoch stavieb na kanalizáciu pre Penzión pod vežou.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Z diára starostu
- v dňoch 20. - 23. júna 2005 sa zúčastnil pracovného stretnutia a odborného semináru primátorov miest a starostov
obcí Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti a Združenia
miest a obcí Myjavského regiónu v Liptovskom Jáne
- dňa 2. júla 2005 sa zúčastnil futbalového turnaja na obecnom športovom štadióne v Krajnom
- dňa 4. júla 2005 sa zúčastnil zasadnutia Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Trenčíne
- dňa 9. júla 2005 sa zúčastnil futbalového turnaja na ihrisku
v obci Jablonka
- dňa 15. júla 2005 sa zúčastnil zasadnutia v obci Jablonka
- dňa 16. júla 2005 sa zúčastnil futbalového turnaja na
ihrisku v obci Prašník
- dňa 24. júla 2005 sa zúčastnil spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 125. výročia narodenia gen. Dr. Milana
Rastislava Štefánika v obci Košariská
- dňa 31. júla 2005 sa zúčastnil tradičnej spoločnej slávnosti
Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine
- dňa 13. augusta 2005 sa zúčastnil oficiálneho otvorenia
obecnej strelnice v Borine
- dňa 25. augusta 2005 sa zúčastnil seminára „Vzdelávanie

-

-

-
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v oblasti rozvoja vidieckych komunít (stratégie, partnerstvá, projektový manažment, monitoring) zameraný na prípravu na programovacie obdobie EÚ 2007 - 2013“
Euroregión Biele Karpaty v Nemšovej
dňa 27. augusta 2005 sa zástupkyňa starostu Mgr. Danka
Marková zúčastnila hasičskej súťaže, ktorú usporiadal DHZ
Krajné pri príležitosti 111. výročia vzniku organizácie. Na
tomto podujatí s Bc. Pavlom Macúchom ocenili dlhoročných aktívnych členov p. Štefana Konečníka a p. Jána
Dlhého
na pozvanie doc. Vengloša a p. Stana Gálisa sa dňa
27. augusta 2005 zúčastnil v Považskej Bystrici medzinárodného exhibičného futbalového zápasu medzi
mužstvami MUFUZA (mužstvo futbalových zázrakov)
a AMFORA (amatérske fotbalové rarity)
dňa 28. augusta 2005 sa zúčastnila zástupkyňa starostu
Mgr. Danka Marková Krajských osláv 61. výročia SNP na
vrchu Roh pri Lubine
dňa 31. augusta 2005 sa zúčastnil spolu so zamestnancami Obecného úradu v Krajnom a so zamestnancami
Obecných úradov Polianka, Jablonka, Košariská,
Brestovec, Priepasné športového dňa, ktorý sa konal na
školskom ihrisku pri Základnej škole v Krajnom
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Z kultúry
Konalo sa:
- dňa 13.8.2005 sa konali strelecké preteky Poľovníckeho združenia Drieňovica
v Borinke v Krajnom
- dňa 27.8.2005 sa konala hasičská súťaž, ktorú usporiadal DHZ Krajné pri príležitosti
111. výročia vzniku organizácie
- dňa 31.8.2005 sa konal športový deň na školskom ihrisku pri Základnej škole v Krajnom, ktorý poriadala Obec
Krajné spolu s okolitými obcami
Pripravujeme:
- Stretnutie dôchodcov (stretnutie 70, 75, 80 a viacročných občanov), ktoré sa uskutoční v mesiaci október v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné u p. Haššanovej
- 17. slávnostný obrad pri príležitosti Pamiatky na zosnulých, ktorý sa uskutoční v mesiaci október v Dome smútku
v Krajnom

Slávnostné otvorenie ‰portovej strelnice
nostne otvorili strelnicu prizvaní hostia - starosta obce
Ing. Vladislav ·uster a predseda PZ DrieÀovica p.Milan
Gajar. Krstn˘m otcom strelnice bol znalec z odboru
balistiky JUDr. Pavel Kolárik. SútaÏnej disciplíny v
streºbe sa zúãastnilo 50 strelcov, z ktor˘ch vy‰iel víÈazne
pán Vatrt. Po skonãení súÈaÏe nasledovala ºudová
veselica, ktorá trvala aÏ do nedeºn˘ch rann˘ch hodín.
RNDr. Ladislav Gergel

Po desiatich rokoch sa v sobotu 13. augusta 2005
uskutoãnilo v Krajnom súÈaÏné stretnutie ‰portov˘ch
strelcov v novootvorenej strelnici v priestoroch „Boriny“.
Nová strelnica spæÀa v‰etky potrebné parametre a prísne
bezpeãnostné normy. O otvorenie tohto stánku ‰portov˘ch strelcov sa priãinili prevádzkovateº a majiteº strelnice - obec Krajné a správca strelnice - Poºovné zdruÏenie DrieÀovica Krajné. SuÈaÏí v streºbe na batériu asfaltov˘ch holubov sa zúãastnili strelci zo ‰irokého okolia
a tieÏ z PZ Topoºãany. V dopoludÀaj‰ích hodinách sláv-

„DrieÀovická prúdnica“
V popoludňajších sobotňajších hodinách 27. augusta
2005 sa na ihrisku TJ Slovan Krajné uskutočnila netradičná súťaž hasičov z Krajného a okolia pod názvom
„Drieňovická prúdnica“, ktorá sa konala pri príležitosti 111.
výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru
v Krajnom. Sútaže sa okrem domáceho družstva zúčastnili
hasičské družstvá z Kostolného-Babulicov Vrch,
Matejovca a Hrachovišťa.
Zástupkyňa starostu obce Krajné Mgr. Danka Marková
privítala v mene obce súťažné družstvá a hosti: p. Kamila
Bunčiaka z Hrašného a predstaviteľa Okresného veliteľstva
HZ v Novom Meste n. Váhom p. Bohumila Trúsika.. Pred
samotnou súťažou odovzdala Mgr. Marková najstarším
žijúcim členom DHZ Krajné pánom Štefanovi Konečníkovi
a Jánovi Dlhému pamätné plakety obce za ich dlhoročný
prínos v rozvoji hasičského zboru. Vo svojom príhovore
pán Trúsik pripomenul nezastupiteľné miesto dobrovoľných hasičských zborov pri živelných pohromách, likvidovaní požiarov a nepredvídateľných udalostiach.
Súťažné družstvá predviedli zručnosti v dvoch disciplínach: v štafete a v požiarnom útoku. Minimálne časové
rozdiely potvrdili odbornú pripravenosť a zohratosť všet-

kých družstiev pri ovládaní požiarnej techniky. Napokon
v napínavom priebehu súťaže vyhralo 1. družstvo z DHZ
Matejovec pod velením Petra Kavického. Treba však pripomenúť, že svojou odbornosťou v ovládaní jednotlivých
požiarnych činností sa víťazmi stali vlastne všetky zúčastnené družstvá.
Pre súÈaÏiacich i prítomn˘ch divákov bolo pripravené
obãerstvenie a chutn˘ gulá‰ od skúseného gulá‰majstra
Vladimíra Janeku s pomocníkmi.
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KRAJ≈ANCI NA DONOVALOCH
teľov, ale majú mnoho podobných problémov - údržba ciest
v zime, osvetlenie, vodovody, čistička, europrojekty...
Samozrejme vzhľadom na polohu oboch obcí, sú jednotlivé
problémy trochu iného charakteru. Napríklad snehu napadlo
v tomto roku na Donovaloch viac ako 4 metre, z ktorého bola
počas zimy trvalá pokrývka asi 1,2 metra; najväčšia spotreba
vody býva v nepriaznivých podmienkach v zime pri zasnežovaní
svahov, keďže Donovaly sú zamerané hlavne na zimné športy,
z čoho vyplýva aj hlavný nápor návštevníkov na toto obdobie;
rozpočet obce je niekoľkokrát väčší, ako našej, aj keď obec
v podstate v stredisku takmer nič nevlastní, skoro v celej obci je
elektrické kúrenie...
Okrem toho sa v sobotu dopoludnia konalo aj riadne zasadnutie nášho obecného zastupiteľstva.
Nielen prácou je však človek živý. V menších či väčších skupinkách sme postupne preskúmali tie najkrajšie zákutia okolia
obce. Počasie nám prialo a viditeľnosť z najvyššieho vrchu
Zvolen (1402 m) bola úžasná. Predjesenná príroda núkala
mnoho húb, kvetov a drobných živočíchov. Všade v obci bol
pracovný ruch, ako sa obyvatelia pripravovali na nastávajúcu
sezónu. Najdôležitejšou súkromnou stavbou je nová šesťsedačková lanovka na Novú hoľu (1361 m), obec naopak pripravuje a rozširuje parkovisko v centre.
V nedeľu bol voľný program, ktorý ešte väčšina z nás využila
na prechádzky po prekrásnej prírode. Po obede sme sa rozlúčili
a vyrazili na cestu domov.
Myslím, že tento pracovný výjazd splnil očakávania všetkých
zúčastnených a že v najbližšom čase navštívia Donovalci
naopak našu obec.

Donovaly - malá horská obec, ležiaca 25 km od Banskej
Bystrice smerom na Ružomberok, v nadmorskej výške 1000 m,
počet trvalo prihlásených občanov okolo 150, trvalo bývajúcich
asi 90, sedem osád, veľa chát, hotelov, vlekov ...
Krajné - naša obec takmer 1700 obyvateľov, bývajúcich v 38
kopaniciach.
Čo spája tieto obce? Nuž nielen priateľstvo oboch starostov,
ale aj prvé spoločné stretnutie zastupiteľstiev oboch obcí. Od 2.
do 4. septembra som sa spolu s ostatnými poslancami a pracovníkmi obecného úradu zúčastnila tohto stretnutia.
„Krajňanská strela“ nás spoľahlivo previezla cez Bánovce nad
Bebravou - Prievidzu - Žiar nad Hronom - Banskú Bystricu až
do tejto horskej obce. Pred penziónom Lipa nás privítal miestnou špecialitou „Čučoriedkovým bowle“ zástupca starostu
Pavol Toma. Jeho vtipné zaujímavé rozprávanie nás niekoľkokrát pobavilo.
Piatkový aj sobotný večer sme strávili v družnej debate so
starostom
Donoval
Miroslavom Daňom a jeho
poslancami. Vymenili sme
si informácie o našich
obciach a o činnosti jednotlivých zložiek verejného života - športové
aktivity, kultúra, hasičské
zbory ... Pri tom nás
Donovalci pozvali na futbalový turnaj starých pánov. Zostáva nám ešte trochu času na
prípravu, lebo náš starosta sa vyhrážal, že im ten pohár, ktorý
má byť najväčší zo všetkých, určite vyfúkne.
Obe obce sú rozdielne polohou, rozlohou aj počtom obyva-

D. Marková

V˘voz veºkoobjemového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu - jeseÀ 2005
Krajné obec - ZŠ zástavka
- Požiarna zbrojnica
- Horný koniec pri zbrode

Matejovec - pri Juhásikovi

14.09.05 - 20.09.05

Žadovica - autobusová zastávka
21.09.05 - 27.09.05
Luskovica - križovatka nad transformátorom
Svinová - pri autobusovej zastávke
U Januškov - autobusová zastávka
Podvrch - pri obecnej studni
Prehôrka - na križovatke

19.10.05 - 25.10.05

U Ferancov - preloženie - u Marušícov
U Vankov - preloženie - Komárno

26.10.05 - 01.11.05

28.09.05 - 04.10.05
Osady: Stanová, Jeruzalem, Bukovina, Hodovec, Mitalovec
(kontajnery budú v zime r. 2005 a z jari r. 2006).
Do kontajnerov je zakázané ukladaÈ: kompostovateºn˘
odpad (lístie, zvy‰ky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov),
odpad urãen˘ k separovaniu (Ïel. a neÏel. kovy, papier,
plasty, sklo), nebezpeãn˘ odpad (batérie, pneumatiky, elektronick˘ odpad, oleje, zneãistené obaly, farby, POLYSTYRÉN,...).

Konkušova dolina - autobusová zastávka 05.10.05 - 11.10.05
Vydarená dolina - autobusová zastávka
Podrienie - autobusová zastávka
Matejovec - pri Piešťanských
Matejovec - križovatka k Chalupám

Zbehy - pod obchodom
Dobrá Mera - pri Genšiniakovi
Dobrá Mera - pri Kavických

12.10.05 - 18.10.05

Jubilanti spievali a tancovali
Tanec a spev je tak starý ako ľudstvo
samo. V tvorivosti nášho ľudu sa najvýraznejšie prejavil spev, hudba a tanec.
Hudba a spev sú typické a svojrázne.
Ľudia na dedinách a kopaniciach spievali
nielen pri tanci a zábave, ale i pri práci
a rôznych príležitostiach. Vo svojich
piesňach vyjadrovali svoje city, myšlienky, radosť a žiale. V ich piesňach sa
odrážal ich život.
Keď bola hudba, bol spev, ale i tanec.

Z tancov popredné miesto zaujímal verbunk, myjavský čardáš, ukľakovaná,
kolenový, vyhadzovaná, starobabská
a kováčska. Medzi najobľúbenejšie tance
patril čardáš s rôznymi obmenami
a variáciami. Medzi nájnáročnejšie tance
patril kolenový, ktorý vyžadoval od
tanečníka fyzickú silu nôh. Takisto i tanec
vyhadzovaná je náročný párový tanec,
v ktorom chlapec vyhadzuje párnicu
v rytme na koleno i nad plece.
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Zásluhou činnosti mesta Myjava
v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, Domom kultúry Myjava,
s.r.o., Myjavským osvetovým strediskom, SNM - Múzeum SNR v Myjave
poriadali 17. - 19. júna 2005 pod záštitou
komisára Európskej únie Ing. Jána Figeľa
Folklórne slávnosti: Myjava 2005 Festival európskej tradičnej kultúry. Pod
názvom „Z kraja slivkových kopaníc“,
ktorého autorom bol Jozef Lehocký
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a Lenka Šutorová, účinkovali jubilanti 55-ročný Kýčer z Turej Lúky, 50-ročný
Kopaničiar z Myjavy, Krajňanec z Krajného, Kopa a Kopaničiarik z Myjavy,
folklórne skupiny z Brestovca, Vrboviec
Prietrže.
Jeden z najstarších členov zakladajúceho súboru Kopaničiar, ktorý vystupoval
na slávnostiach bol 85-ročný pán Ján
Jakubec, ktorý hral na kontrabas. Jeho
manželka Katarína bola v súbore kostymérkou a podelila sa so spomienkami
počas jej učinkovania. Tanečníkov jubilantov na vystúpenie zorganizovali Anky
Kubová a Slaná a Janko Suchán. Výdatne
pomáhala Betka Oržková rod. Hradská,
ktorá bola zároveň aj konferencierkou.
Ľudové porekadlo hovorí, že jablko
nepadne ďaleko od stromu. Jej otec Paľko
Hradský bol jedným zo zakladateľov
súboru a tancuje aj jeho vnučka. Takýchto
trojgeneračných tanečníkov bolo viacero.

V speve a v tanci sa predstavili bývalí
členovia súboru od roku 1955 v nasledovnom zložení: Suchán - Hofericová,
Kovačovic - Slaná, Bugarovič - Vdoviaková, Klimek - Szukenyiková, Hajtmánek - Marečková, Jeriga - Kubová, Zeman - Majtánová.
Základnou zložkou každého súboru je
hudba. Bez hudby sa žiaden súbor
zaobísť nemôže. I ľudová cimbalová
hudba súboru Kopaničiar bola jeho
základnou zložkou. Začiatky boli ťažké,
no pod vedením primáša Jána Hluchého, ktorý mal veľké zásluhy na rozvoji
hudby sa súbor rozvíjal. Veľkou posilou
pre súbor bol príchod ľudového umelca
Samka Dudíka v apríli 1956.
Ďalší z jubilantov, ktorý na slávnostiach účinkoval bol súbor Krajňanec.
Jeho história siaha do roku 1992.
V tomto roku dedinka Krajné oslavovala
600 rokov jej vzniku a tu vznikol aj súbor

Krajňanec, ktorý pri týchto oslavách po
prvýkrát vystúpil.
Na myjavských slávnostiach účinkovali v speve a v tanci nasledovní jubilanti:
Štefan Horák - Oľga Lukáčová, Štefan
Lackovič - Emília Valášková, Martin
Moravec - Anna Ďurišová, Ján Náhlik Ľudmila Náhliková, Ján Sedlák - Anna
Zmeková, Emil Valášek - Vlasta Valášková. Súbor jubilantov sprevádzala cimbalová hudba Krajňanec pod vedením
pána Vladimíra Jánoša. Vďaka a spomienka patrí všetkým žijúcim i nežijúcim
zakladateľom súborov.
Tohtoročným folklórnym slávnostiam
prialo aj nádherné počasie. Zakladajúci
členovia súborov sú potešení tým, že ďalší
členovia súborov pokračujú v zachovaní
zvykov a obyčajov z Myjavy, Krajného
a blízkeho okolia a učia našu mládež
poznávať krásu ľudových piesní a tancov.
Ing. Ján Klimek

Ochrana obyvateºov pred moÏn˘mi následkami
chemického terorizmu a bioterorizmu
(dokonãenie z predchádzajúceho ãísla
Krajniansk˘ch novín)
Keď zaznie varovný signál:
Pred následkami ohrozenia obyvateľstva pôsobením toxických chemických
látok a biologických prostriedkov bude
obyvateľstvo varované prostredníctvom
nasledovného varovného signálu civilnej
ochrany:
1. Varovný signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirén a vždy je doplnený
slovnou - hovorenou informáciou o podrobnostiach a charaktere ohrozenia
Po jeho vypočutí:
- sa čo najskôr ukryte, vyhľadajte ukrytie v najbližšej budove (závod, kancelária, obchod, dom),
- ak ste v budove, zatvorte dvere
a okná, utesnite okná, dvere a vetriace otvory v miestnosti prekryte
vodou navlhčenými materiálmi,
- vyhotovte si improvizované prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, očí a kože z vlastných odevných
súčastí a pomôcok a použite ich,
- nepoužívajte vodu z neznámych
a neskontrolovaných zdrojov, používajte len vodu a potraviny chránené
pevnými a uzatvorenými obalmi,
- udržujte čistotu tela i za nepriaznivých
podmienok, zbytočne sa nedotýkajte
podozrivých predmetov a neprehliadajte ich,
- dodržiavajte nariadené hygienické,
protiepidemické a protiepizootické
opatrenia, v prípade príznakov ochorenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku
pomoc.
Po ukončení ohrozenia
2. Signál KONIEC OHROZENIA sa

vyhlasuje dvojminútovým stálym tónom
sirén bez opakovania.
Osobitné upozornenie:
- toxické chemické látky a biologické
prostriedky sa vo forme oblaku šíria
vždy v smere prízemného vetra,
- teroristické napadnutie vyvolá časovú
tieseň, špecialisti zásahových jednotiek integrovaného záchranného systému sa nedostavia okamžite;
dočasne sa musíte spoľahnúť sami na
seba, na kolegov, rodinných príslušníkov a susedov,
- prostriedky individuálnej ochrany kvôli
časovej tiesni dostanete s časovým
odstupom, musíte si vyhotoviť improvizované prostriedky z vlastných
zdrojov,
- pred účinkami toxických chemických
látok si chráňte aj kožu, lebo majú
schopnosť prenikať cez ňu dovnútra
organizmu; chráňte si oči, ktoré sú
najrizikovejšou vstupnou bránou,
- ochrannú masku a jej improvizované
náhrady nepoužívajte na trvalý pobyt
v priestore ohrozenia, iba pri úniku do
bezpečného priestoru s nižším rizikom ohrozenia.
Čo robiť, ak bude nariadená evakuácia:
" pripravte si evakuačnú batožinu (do
25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých)
z materiálov nevyhnutných na prežitie
vrátane zásoby trvanlivých potravín
a nápojov v nepriepustných obaloch
(plast, sklo, kov) minimálne na tri dni,
nezabudnite si vziať lieky,
• uhaste otvorený oheň, vypnite elektrické spotrebiče, uzavrite prívod vody
a plynu,
• po vyhlásení evakuácie si vezmite
evakuačnú batožinu, uzamknite byt
a dostavte sa na určené evakuačné
miesto,
• preprava do bezpečného - neohroze-
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ného priestoru sa uskutočné prostriedkami verejnej dopravy; môžete použiť aj
vlastné vozidlo, riaďte sa však pokynmi
evakuačných orgánov.
4. Anonymné oznámenie
Anonymné oznámenie o uložení bomby
alebo nebezpečnej látky sa zväčša
zameriava na vyvolanie strachu a paniky.
Ako objekt sú zvolené priestory s väčším
sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide
o planý poplach, treba počítať s tým, že
anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.
Čo robiť po anonymnom oznámení
• okamžite oznámte udalosť na linku
tiesňového volania 112, alebo na telefónne čísla 158 a 150,
• ak sa nachádzate v budove, ktorá je
ohrozená, opustite budovu a vzdiaľte sa
čo najďalej od tohto priestoru,
• do budovy sa vráťte až na pokyn
príslušných orgánov.
5. Prevzatie podozrivej zásielky
Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, že ide
o podozrivú zásielku. Takou môže byť
napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka, z ktorej trčia drôty. Po otvorení môže
podozrenie vyvolať sypká hmota, neznámy predmet alebo výhražný text.
Čo robiť po prevzatí podozrivej zásielky
• podozrivú
zásielku
neotvárajte
a netrepte s ňou,
• zásielku uložte do igelitového vrecúška alebo iného vhodného obalu,
opustite miestnosť, umyte si ruky a udalosť nahláste na linku tiesňového volania
112, alebo na telefónne čísla 158 a 150.
/prevzaté z časopisu Civilná ochrana/
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VAROVANIE OBYVATEªSTVA
Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti - tón sirén 2 - minútový
kolísavý tón sirén

územia štátu počas vojnového stavu
a počas vojny. Slovná informácia
v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie
vyhlásené a výraz vzdušný poplach.

Varovný signál: OHROZENIE VODOU
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami
vody - tón sirén 6 - minútový stály tón sirén

Varovací systém sa neskúša:
• v nočných hodinách,
• v dňoch pracovného pokoja,
• častejšie ako raz mesačne,
• spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so
skutočným varovaním obyvateľstva

Signál: KONIEC OHROZENIA
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti - tón sirén 2 - minútový stály tón
sirén bez opakovania

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12:00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania
dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo
tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač!

Varovné signály všeobecné ohrozenie, ohrozenie
vodou a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú
slovnou informáciou. Signál všeobecné ohrozenie sa
vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia

Spoloãenská rubrika
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
NARODENÝM V JÚLI,
AUGUSTE A SEPTEMBRI
50 rokov
Vladimír Malý
Ing. Ladislav Dóša
Ľubica Konečná
Elena Kavická
Pavel Zmeko
Kvetoslava Straková
Anna Parčiová
Milan Otruba
55 rokov
Božena Mramúchová
Jaroslav Mramúch
Štefan Zmeko
Ján Gavura
Ján Sadák
Ľubomír Moravec
Ján Bukovčan
Jaroslav Koban
60 rokov
Vladislav Michalec
Edita Konečníková
65 rokov
Ján Sivák
Anna Lukačovičová
Samuel Drška

Anton Minarech
Božena Žoltická
70 rokov
Anna Sopociová
Ján Sako
Pavlína Pagáčová
Anna Motyčková
Anna Genšiniaková

VITAJTE
NOVORODENCI
Šimon Málek

75 rokov
Alžbeta Čerešňová
Alžbeta Málková
Štefan Boor
Emília Valášková
Božena Bumbálová

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Daniel Dlugoš Zuzana Lančaričová
Michal Bielik Michaela Naďová
Ing. Vladimír Chvaštula Ing. Iveta Valášková
Ing. Pavol Hajtún Radoslava Mydlová
rod. Kuchinková

80 rokov
Štefan Kubíček
Štefan Jakubec
Oľga Kolníková
Anna Ďurišová
Štefan Sivák
Katarína Šagátová

ROZLÚČILI SME SA
Ján Vydarený
Ján Mramúch
Ján Zedník
Milan Obuch
Milan Bumbál
Anna Turanová

92 rokov
Alžbeta Čerešňová
Martin Marek
Ján Šagát

ZLATÁ SVADBA
- 50 spoločne
prežitých rokov:
Karol Tallo
a Alžbeta
rod. Duríšková

93 rokov
Zuzana Kubišová
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TJ SLOVAN KRAJNÉ
ROZPIS JESENNEJ âASTI OBLASTNEJ FUTBALOVEJ SÚËAÎE ROâNÍKA 2005-2006
DOSPELÍ III. Trieda JUH
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dátum
7.8.2005
14.8.2005
21.8.2005
28.8.2005
4.9.2005
11.9.2005
18.9.2005
25.9.2005
2.10.2005
9.10.2005
16.10.2005

DORAST II.Trieda JUH

Súperi
Chvojnica
Krajné
Krajné
MFK Stará Turá B
Hrašné
Krajné
Krajné
Jablonka
Hrachovište
Krajné
Krajné
Polianka
Priepasné
Krajné
Voľno
Vaďovce
Krajné
Krajné
Lubina kop.
Bukovec
Krajné

Začiatok
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
15,00
14,30
14,30
14,00

ŽIACI II.Trieda skupina C
Kolo
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dátum
21.8.2005
28.8.2005
4.9.2005
11.9.2005
18.9.2005
25.9.2005
1.10.2005
sobota
9.10.2005
16.10.2005
23.10.2005
30.10.2005

Súperi
Začiatok
Nová Ves n/V Krajné
10,30
Krajné
AFC Nové Mesto n/V B 10,30
Brunovce
Krajné
10,30
Krajné
Vaďovce
10,30
Potvorice
Krajné
13,00
Krajné
Považany
10,30
Lúka
Krajné
14,00
Krajné
Pobedím
Očkov
Krajné

Hrádok
Krajné
Krajné
Hôrka n/V

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

Dátum
7.8.2005
14.8.2005
21.8.2005
28.8.2005
4.9.2005
11.9.2005
18.9.2005
25.9.2005
2.10.2005
9.10.2005

11.
12.
13.

16.10.2005
23.10.2005
29.10.2005
sobota

Súperi
Krajné
Považany
Nová Ves n/V Krajné
Krajné
Kočovce
Bošáca
Krajné
Krajné
Dolné Srnie
Voľno
Krajné
Beckov
Kostolné
Krajné
Krajné
Bzince p/J
Hôrka n/V
Krajné
ihr. Modrová
Krajné
Tr. Bohuslavice
Krajné
Kálnica
Horná Streda Krajné

Začiatok
14,00
14,00
13,30
13,30
13,00
12,30
12,30
12,00
13,30
11,30
11,30
14,00

ODCHOD AUTOBUSU JE VŽDY HODINU PRED ZAČIATKOM
ZÁPASU !!!

10,00
9,30
11,00
9,30

Športový deň
Dňa 31. augusta 2005 sa konal III. ročník športového dňa obecných úradov v našom mikroregióne. Športový deň
sa konal na školskom ihrisku pri Základnej škole v Krajnom, na ktorom sa zúčastnili starostovia a zamestnanci
obecných úradov Košariská v zastúpení starostky obce Mgr. Anny
Abramovičovej, Jablonka v zastúpení starostky obce Anny
Cigánekovej, Polianka v zastúpení starostom obce Jánom
Dodrvom, Brestovec v zastúpení starostom obce
Pracovný čas
Ing. Dušanom Dugom,
na pošte v Krajnom
Priepasné v zastúpení starostky obce Zuzany Hraj- Pondelok
7:30 - 12:00
nohovej a Krajné v zastú13:30 - 15:30
pení starostom obce Ing. Utorok
7:30 - 12:00
Vladislavom Šusterom.
13:30 - 15:00
Starosta obce Krajné Streda
7:30 - 12:00
Ing. Vladislav Šuster priví13:30 - 17:00
tal všetkých zamestnancov Štvrtok
7:30 - 12:00
obecných úradov, riaditeľa
13:30 - 15:30
ZŠ v Krajnom a zástupkyňu starostu a spoločne sa dohodli na súťažných Piatok
7:30 - 12:00
disciplínach. Pozvaní predviedli svoje zručnosti v streľbe zo vzduchovky na
13:30 - 14:30
terč, potom v stolnom tenise a neskôr sa všetci dobre zabávali pri hraní futbalu alebo pri preťahovaní lanom - zamestnankyne proti zamestnancom
obecných úradov, kde sa jednoznačne víťazmi stalo ženské družstvo.
Pre všetkých prítomných bolo pripravené občerstvenie a chutný guláš,
ktorý pripravoval p. Jozef
Slezák so zamestnankyňami obecného úradu
v Krajnom.
Vydáva Obecný úrad Krajné
Preto ďakujeme všetNáklad 350 ks, štvrťročne
kým, ktorí sa na tomto
Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor
Redakčná rada:
športovom dni zúčastnili
J. Hudecová - šéfredaktorka, M. Bukovčanová,
a veríme, že takto o rok sa
RNDr. L. Gergel - technický redaktor,
stretneme
na
ihrisku
Mgr. D. Marková, M. Macúchová
v obci Košariská.
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Miroslava Macúchová

