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ZADARMO

Poskytnutá dotácia
Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR na podporu
a rozvoj športu bola poskytnutá dotácia na výstavbu
viacúčelového ihriska.
Touto cestou ďakujeme za poskytnutie finančnej dotácie.

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 4/2009 z mimriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 31. 7. 2009
A) Schvaľuje
1. program obecného zastupiteľstva dňa 31. 7. 2009
2. Dodatok k § 1 k Deklarácii Česko – Slovenskej
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Uznesenie č. 5/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 27. 8. 2009
Usporiadanie podielu 1/4 - nesprávny zápis
vlastníka RPD Krajné na LV 1868
9) zámenu nehnuteľnosti Jána Zemana zapísanej
na
LV 3848 p.č. 3921 – vo výmere 620 m2 v celosti
(ihrisko)
10) zámenu nehnuteľnosti Alžbety Bukovčanovej
zapísanej na
LV 3888 p.č. 3871/1 – vo výmere 367 m2 v celosti (ihrisko)
p.č. 3871/2 – vo výmere 65 m2 v celosti (ihrisko)
11) vlastnícke usporiadanie pozemkov - vodný
zdroj Jalšie podľa GP 106/07
12) zriadenie vecného bremena od vodného zdroja
Jalšie podľa GP 106/07
13) usporiadanie pozemkov – rezervár v areáli PD
podľa GP č. 117/07
14) zriadenie vecného bremena k rezerváru v areáli
PD podľa GP č. 117/07
15) vlastnícke usporiadanie pozemkov - vodný
zdroj Stanova dolina podľa GP 64/07
16) vlastnícke usporiadanie pozemku - strelnica zapísaného na:
LV 6966 p.č. 847 – vo výmere 8956 m2 v podiele 3/4
17) vlastnícke usporiadanie pozemku – strelnica zapísaného na:
LV 3936 p.č. 233/1 výmera 3557 m2 ostatné
plochy
p.č. 236 výmera 324 m2 zast. plochy podiel 1/1
18) vlastnícke usporiadanie pozemkov – chodník
obci Krajné - podľa GP č. 74/09
Cena nehnuteľností sa stanovuje na sumu 0.3319,- € / m2,
čo predstavuje 10,- Sk/m2, (konverzný kurz 1,- euro –
30,1260,- Sk)
Náhradný pozemok formou zámennej zmluvy sa poskytuje
v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol
pôvodný pozemok a v tom istom katastrálnom území.

A) Schvaľuje
1. Program rokovania OZ
2. Zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. Úpravu prerozdelenia výnosu dane z príjmov na rok
2009
4. 1) kúpu, resp. zámenu podielov Jaroslava Bumbála zapísaných na
LV 3781 - p.č. 3902 výmera 610 m2 podiel 7/24
LV 6898 – p.č. 3849 výmera 624 m2 podiel 7/24
LV 3447 – p.č.. 731 výmera 6798 m2 podiel 1/2
2) kúpu, resp. zámenu podielov Jarmily Phamovej
zapísaných na
LV 3781 - p.č. 3902 výmera 610 m2 podiel 7/24
LV 6898 – p.č. 3849 výmera 624 m2 podiel 7/24
3) finančné vyrovnanie, resp. zámenu v prospech
Jaroslava Bumbála a Jarmily Phamovej za
podiel na
LV 4343 – p.č. 3875 výmera 496 m2 v príslušnom podiele
4) Zámenu podielov Milana Bumbála pozemkov
zapísaných na
LV 3781 - p.č. 3902 výmera 610 m2 podiel 10/24
LV 6898 – p.č. 3849 výmera 624 m2 podiel 10/24
LV 3447 – p.č.. 731 výmera 6798 m2 podiel 1/4
LV 4343 – p.č. 3875 výmera 496 m2 v príslušnom podiele za pozemok vo vlastníctve obce
Krajné zapísaný na LV č. 1 - p.č. 785/7 v celosti.
5) Kúpu podielu Ing. Pavla Hamerlíka zapísaného
na
LV 3977 - p.č. 464/1 v podiele 6/10
6) Kúpu podielu Jána Barana zapísaného na
LV č. 5344 p.č. 10547 výmera 946 m2 orná
pôda podiel 3/15
p.č. 10549 výmera 68 m2 orná pôda podiel 3/15
7) Zámenu podielov Jána Kubíčka areál ochranného pásma v Stanovej Doline zapísaného na
LV 4661 – p.č. 10553 – výmera 2352 m2 orná
pôda podiel 8/12
LV 5307 – p.č. 10541 - výmera 111 m2 orná
pôda podiel 20/48
8) Zámenu podielov zapísaných na
LV 1868 - p.č. 10548 – 3460 m2 – areál ochranného pásma v Stanovej Doline
Ivan Kubiš podiel 1/16
Milan Kubiš, podiel 1/16
Ján Kubiš, podiel 1/16
Anna Kováčová podiel 1/16
Anna Mináriková podiel 1/4
Daniela Roháčková podiel 1/8
Vladimír Jurza podiel 1/8

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce
3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej 31. 12. 2008 pre obecné zastupiteľstvo Obce Krajné
4. informáciu o Liste vedeniu účtovnej jednotky Obce
Krajné o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.
12. 2008
Jana Hudecová
prednostka OcÚ
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Za Jankom Ďurišom..
…. dobojované a boj prehratý …. tieto slová nám rezonujú v hlave od
toho nešťastného dňa 22. 8. 2009.
Dôstojná bola rozlúčka s našim veliteľom DHZ Krajné zbormajstrom
Jankom Ďurišom, ale veľmi smutná, lebo odišiel vo veku rozhľadeného
človeka s mnohými plánmi a predsavzatiami.
Rozlúčiť sa a odprevadiť na poslednej ceste ho prišli aj bratia hasiči z
DHZ Matejovec, Hrachovište, Babulícov Vrch a zástupcovia SDH z družobnej obce Brno-Chrlice.

Je ticho po bolesti,
je celkom blízko ku hviezdam.
Pozdravy na stuhách, vyklonené sviece
a zopár veršov na rozlúčku,
taký je akord odchodu …
Česť Tvojej pamiatke

Posviacka hasičského vozidla v Brne-Chrliciach
čov pri tejto slávnosti pozdraviť aj hasiči z družobného
rakúskeho mesta Laa an der Thaya. Obidve delegácie
boli zastúpené hasičmi a taktiež starostami družobných
partnerov. Veliteľovi domáceho zboru Martinovi Prokešovi sme odovzdali srdečné pozdravy od našich hasičov a upomienkovú plaketu od DHZ Krajné.
Po skončení oficiálnej časti, ktorá prebiehala v miestnom športovom areáli, sme sa presunuli na občerstvenie do priestorov suterénu v zámockej záhrade. Nakoľko sme mali so sebou aj harmoniku, odznela nejedna
pesnička a tým sa vytvorila veľmi priateľská atmosféra.

Od starostu z družobnej obce Brno – Chrlice Ing.
Vladimíra Kučeru sme dostali pozvanie na posviacku
ich nového hasičského vozidla, ktoré sa uskutočnilo
v sobotu 19. 9. 2009 pri príležitosti IV. burčiakových
slávností, ktoré organizuje mestská časť Brno-Chrlice.
Radi sme prijali toto pozvanie,lebo družba medzi našimi obcami je veľmi dobrá a kamarátska. Kontakty
medzi hasičmi, športovcami i dôchodcami sa stále
väčšmi prehlbujú. Vždy sme veľmi vrelo prijatí a rovnakou mierou sa snažíme odplatiť sa im i pri ich návšteve
u nás.
Svätenie hasičského vozidla malo dôstojný priebeh.
V rámci tejto, pre hasičov z Chrlíc veľmi významnej udalosti, boli ocenení medailou „Za zásluhy“ „vyslúžilí hasiči“, ktorí niesli bremeno zodpovednosti hasičskej cti
v predošlej generácii.
Okrem našej malej delegácie, prišli chrlických hasi-

Čo povedať na záver? Snáď len to, že najťažšie je
lúčenie a odchod od vynikajúcich priateľov.
Karel Nedbálek
za DHZ v Krajnom

História hasiãského zboru
(1. ãasÈ)

Hasičský zbor v Krajnom bol podľa dostupných prameňov založený v roku 1894, za pôsobenia notára
Žigmunda Erdelského. Pred jeho založením „červený
kohút“ navštevoval často a opakovane domy i hospodárske budovy obyvateľov Krajného. V roku 1806 vyhorel evanjelický kostol, v roku 1880 vyhorel celý Podvrch
a v roku 1883 zhorel obecný dom. Významným faktorom založenia boli župné nariadenia na prevenciu proti
požiarom. Ďalším faktorom bola občianska prestíž, byť
vojakom, byť hasičom, znamenalo čosi viac, ale boli to
vždy ľudia, ktorí chceli pomôcť druhým v nešťastí.
Hasičský spolok mal aj funkciu osvetovú a kultúrnu.
Prvým veliteľom hasičov bol podnotár Štefan Húska.
V rokoch 1921-1927 prešiel hasičský zbor viacerými
reorganizáciami. Od roku 1926 bol predsedom notársky

tajomník Gejza Dallos a odvtedy sa členská základňa
ustálila. Následne v roku 1930 -1935 sa stal veliteľom
Ján Kovár-Vrbský a tajomníkom notársky adjunkt Jozef
Lieskovský. Ďalším veliteľom hasičov bol Martin Lukáč.
Vtedajšiu základňu tvorilo cca 39 členov.
V roku 1936 sa stal veliteľom a zároveň aj predsedom
Samuel Matyáš, riaditeľ meštianskej školy. V roku 1939
sa vzdal všetkých funkcií v zbore zo zdravotných dôvodov. Po ňom prevzal funkciu hlavného veliteľa Štefan
Moravec – notársky pomocník a predsedom sa stal Ján
Valášek. Podľa záznamov bolo v roku 1941 činných 25
hasičov. Zaujímavosťou v záznamoch je aj kolonka
„hodnotenie jednotlivcov“. V tom čase mal DHZ vo
vlastníctve dve vozové ručné striekačky, ktoré boli
uskladnené vo dvore obecného úradu, bývalej hospo-
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dárskej budovy - maštale a miestnosti pre kočiare
notára Dallosa.
Povojnová éra zboru začala rokom 1948 za predsedovania Jána Valáška, kedy sa veliteľom stal Štefan
Koruna, ktorý 18. 1. 1948 založil DHZ Krajné – Zbehy
a mal ešte aj funkciu oblastného dozorcu. Na zakladaní
hasičského zboru v Zbehoch sa podieľali Ján Otruba
a Štefan Kožák, ktorý po Štefanovi Korunovi prevzal
funkciu veliteľa. Po Jánovi Valáškovi ešte v roku 1948
prevzal predsedníctvo Ján Otruba. V roku 1949 boli založené PZ Podkylava a Doliny. V tomto období boli ďalší
funkcionári: M. Moravec, Š. Lukáč, J. Kovár (Pukes),
Š. Moravec.
V roku 1949 - 50 boli odvezené ručné striekačky na
Myjavu a dodaná PS-8 na dvojkolovom podvozku.
K požiaru PS-8 ťahal Štefan Turan, alebo Samuel Bumbál svojim traktorom Zetor 25, ktorí zároveň pracovali aj
ako strojníci. Po založení strojno-traktorovej stanice
(STS) boli od majiteľov všetky poľnohospodárske stroje
vykúpené, (dostali potvrdenie, nie peniaze), pričom so
svojimi strojmi naďalej pracovali ako zamestnanci STS.
Štefan Koruna v r. 1952 za účasť na Košickom maratóne pre obec zabezpečil PS – 12 na podvozku. Dôležitou súčasťou zboru boli trubači. V Krajnom boli v tom
čase trubačmi: Ján Kovár, Štefan Horák, Štefan KovárLúcký, neskoršie tiež Ján Slezák. V r. 1950 na okresnom
zraze na Myjave bol Štefan Kovár-Lúcký vyhlásený za
najlepšieho trubača z 24 zúčastnených zborov. Zo zápisu v Kronike obce v roku 1953 vieme ďalšie funkcie.
Miestna jednota, Československý sväz požiarnej ochrany: Štefan Švancara – tajomník, Martin Bukovčan –
podpredseda, Pavol Macúch – pokladník, Štefan Horák
– organizačný referent, Štefan Kožák – veliteľ.
V roku 1956 sa Ján Otruba stal okrskovým veliteľom.
V roku 1957 bola pridelená Tatra z Myjavy a pred zrušením okresu Myjava r.1960 zásluhou dobrých vzťahov
z OV – Paracka, Bičian, dodaná T 805 s plnou výbavou
(PS -8 + príslušenstvo) . Prebiehala príprava projektov
na stavbu novej požiarnej zbrojnice. Budovanie požiarnej nádrže na prítoku potoka Jablonka – Podprehora.
Po zrušení okresu Myjava sa dosiahla rýchlo spolupráca s OV Trenčín (Talčik, Fabo) a OV PO (Baďura,
Mikolášek) rovnošaty výzbroj, hasiace prístroje. V rokoch 1950 – 1960 boli funkcionári: J. Otruba, Š. Kožák,
J. Kolník, P. Macúch, Š. Konečník, J. Plesník, P. Pagáč,
Š. Marek, neskoršie J. Dlhý a Š. Kovár. Asi od roku
1955 pracuje pre hasičov ako šofér Ján Lukáč, ktorý
nebol členom organizácie. Po ňom od roku 1963 pracuje pre DHZ strojník, šofér, opravár Miroslav Marônek,
zamestnaný na ČSAD Myjava.
V rokoch 1959-1963 bola postavená hasičská zbrojnica, ktorú si vybudovali sami hasiči, za veľkých zásluh
Jána Otrubu a Pavla Pagáča. V roku 1956 sa veliteľ Ján
Otruba stal okrskovým veliteľom a na funkciu predsedu
nastúpil Štefan Kovár, veliteľom sa stal Ján Dlhý.
Rok 1961 – 1970 najväčší rozvoj členskej základne.
Na súťaži sa zúčastnili vždy 2 požiarne družstvá - účasť
na IMZ (inštruktážno-materiálové zabezpečenie) a všetkých námetových cvičeniach v okrsku. Podpora PZ
v osadách najmä pre Matejovec (P. Papulák, J. Remiáš),
zabezpečenie T-805 valník s plachtou na prevoz požiarneho družstva. Rozšírila sa spolupráca s PZ Hrachovište, Vaďovce, Kostolné, Višňové a najmä Babulicov
Vrch. Darilo sa zabezpečiť financie, poriadali sa zájazdy
po Slovensku pre členov, rodinných príslušníkov, spoločne sa zúčastňovali na májových oslavách, vinobraniach, Strážnických slávnostiach. MNV každoročne zabezpečilo 2 – 3 kusy májov, drevo pri stavbe požiarnej

zbrojnice. Zbor spolupracoval pri zabezpečení osláv
a dožinkového sprievodu roku 1969 (20. výročie založenia JRD), mal podporu od vedenia JRD: J. Tomka,
S. Polák, R. Špaldoň, ale najmä MNV Š. Kolárik,
M. Plesník. Organizácia získavala financie z brigád –
čistenie vodných tokov a výstavba na JRD, dvor Brichtová, tanečných zábav - letné vonku pri starej PZ alebo
pod Lipami na hornom konci, alebo na starom ihrisku,
kde bývali majálesy. Silvestrovské, štefánske zábavy
a rôzne iné bývali v zime v kinosále pri hostinci a výnimočne v telocvični, alebo v lete aj na školskom dvore,
kde dával súhlas riaditeľ školy Matyáš.
V roku 1970 – 75 sa upevňuje spolupráca so školou
na príprave mladých hasičov. V rámci školských športových súťaží sa podieľal na príprave žiakov učiteľ
Braňo Matyáš, na súťaže „Plameň“ organizoval a viedol
žiakov Bohuš Batka. Po roku 1985 prípravu mladých
hasičov na súťaže „Plameň“ organizoval a viedol Pavol
Macúch.
V rokoch 1970 -1980 bola stabilná členská základňa,
ale po roku 1985 vznikali generačné problémy, názorové rozdiely, starnutie členov a slabá vzájomná spolupráca medzi jednotlivými zložkami – telovýchovná jednota, výbor zväzu žien, spory o termíny tanečných zábav v požiarnej sále, roztrieštenosť záujmov, pokles
ochoty pri zabezpečovaní finančných prostriedkov (brigády).
Pri rozvoji JRD bolo plánované budovanie vlastnej
požiarnej zábezpeky, buduje vlastnú techniku (cisterna).
Po roku 1970 prišli zmeny vo vedení obce, bola odsunutá T 805 bez vedomia výboru PZ, namiesto novej
Avie, dodaná staršia s neúplnou výbavou, boli dokupované hadice a iný materiál z vlastných prostriedkov.
K príležitosti osláv 115. výročia DHZ spracoval
Ivan Gálik
(pokračovanie v budúcom čísle)
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Zo života obce
nám pomohli folkloristi Janko Konečný ml., Ondrej Lančarič, Milan a Janko Kubíčkovci a sťahovacie auto z Molitexu. No a najväčšia pomoc prišla z technických služieb
Obecného úradu Krajné. Jednak tým, že nám poskytli
dopravné prostriedky, ale aj svojou silou. Neviem už, koľkokrát vlastne nám pomáhali sťahovať, no som im vďačný, že tie najväčšie a najťažšie kusy sme nemuseli vláčiť
sami. Moja úcta a vďačnosť za toto patrí pani Anne
Kahúnovej, pánom Dušanovi Konečníkovi, Láďovi
Virglovi, Braňovi Mihočkovi, Milanovi Drškovi, Vladovi
Kováčikovi, Štefanovi Bielikovi, Martinovi Moravcovi,
Vladovi Dugovi, Miroslavovi Petrášovi.
Neodpustím si negatívnu poznámku. Presviedčal som
svojich kolegov, že pri sťahovaní naspäť do školy sa toľko
fyzicky nenarobíme, budeme sa venovať plánovaniu
a rozmiestneniu, že obyvatelia Krajného a okolia budú
zvedaví na novoty v škole a preto nám prídu pomôcť. Ku
všetkej úcte k zamestnanosti a pracovným povinnostiam
som sa zmýlil. Namiesto prípravy nového školského roka
sme mali od nosenia vyťahané ruky po kolená a aj preto
sa školský rok začal o 5 dní neskôr. Na mnohé výzvy
o pomoc v rozhlase reagoval pán Ján Figura st., predseda RZ Miroslav Knap, celá rodina zástupkyne pre MŠ
Lenky Bobekovej, páni Vlado Kostelný, Pavol Ferianec,
Miro Hargaš, Jaro Štefka, Ján Karlik so synom Martinom,
Bohuš Batka, Evka Vaváková.
Všetkým úprimne ďakujem za ich pomoc a naše
odbremenenie.
Milan Medveď

Poďakovanie
Tak sme sa konečne presťahovali. Nebolo to ľahké.
Myslel som si, že do novej školy si nasťahujeme nový
nábytok. No pri prestavbe školy takého veľkého rozsahu
sa odkryli ďalšie rozsiahle nedostatky, ktoré bolo nevyhnutné odstrániť. Lenže s týmto sa v projekte prestavby
nerátalo v takom veľkom množstve. V danej situácii bolo
dôležité urobiť maximum pre optimálne fungovanie zariadení, bezpečnosti školy a jej využiteľnosti. Takže finančné
prostriedky na tieto neočakávané výdavky musí znášať
škola z vlastného rozpočtu. Dôsledkom toho je, že na
nový nábytok, pomôcky, tabule a iné zariadenia nezostali
finančné prostriedky. I keď som si predsavzal, že do novej školy nebudeme sťahovať starý nábytok, opak bol
pravdou. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa mi nepodarilo dodržať toto moje rozhodnutie. Štyri týždne nám
trvalo, kým sme opäť všetok materiál presťahovali do
budovy novej školy. Bohužiaľ aj so starým nábytkom. Ale
určite ho v priebehu pár rokov vymeníme za nový, moderný a hlavne ergonomický, ktorý bude vyhovovať požiadavkám výchovy, vyučovania a učiteľom.
Pri sťahovaní boli vyťažení prevažne učitelia, ktorí museli všetko nachystať, vynosiť a uložiť. Veľmi nám pomohli naši žiaci. Som veľmi rád, že sa zúčastnili bývalí
absolventi, ale prišli aj súčasní školáci. Podotýkam, že to
bolo počas prázdnin a od rána, kedy mohli veselo pospávať. Bolo ich veľa, nebudem ich pre nedostatok priestoru menovať. No majú naše uznanie a pochvalu. Veľmi

Rekonštrukcia ZŠ v Krajnom bola realizovaná vďaka finančným prostriedkom EU

skom roku neprebiehalo v našej škole, snažili sme sa
zapájať do všetkých projektov vyhlásených vládnymi
i mimovládnymi organizáciami, ktoré sme objavili na
internetových stránkach, či v dennej tlači.
Všetci obyvatelia, či návštevníci Krajného si určite
všimli priebeh v histórii školy doteraz najväčšieho projektu „Modernizácia a prestavba školy“ financovaného
z prostriedkov EÚ.

Kvetiny
Ďakujeme všetkým našim priaznivcom, ktorí na výzvu
v rozhlase doniesli do školy krásne kvetiny.
Máme veľké nové priestory a je úžasné, keď sa spríjemnia a skrášlia veľkými zdravými kvetmi. Navyše nám
to ušetrí veľké finančné prostriedky. Zostáva ešte veľa
voľného miesta a tak naša prosba a výzva platí aj naďalej. Ak máte doma veľkú rastlinu a nemôžete ju už doma
pestovať, prineste ju k nám a môžete sa z nej tešiť aj
naďalej.
Ďakujeme.
Milan Medveď

Ďalšími úspešnými projektami v roku 2009 boli:
– „Výstavba multifunkčného ihriska“ – spoluautori sú
OÚ a ZŠ s MŠ a dostali sme 40000 €
– „Elektronizácia materskej školy“ – autorkou bola
Lenka Bobeková a získali sme 3300 €
– „Enviroprojekt – Separuj, poznaj a chráň“ – autorom
bol Milan Medveď a získali sme 2600 €
– „Jazykové laboratórium“ – autorkou bola Veronika
Vydarená a získali sme 9300 €

Projekty
Napriek skutočnosti, že vyučovanie v predošlom škol-
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– „Zdravie v školách“ – autorkami boli Ľubka Karliková
a Janka Domiňáková a máme 2600 €
– „Elektronizácia školských knižníc“ – autorkou bola
Ľubka Karliková a získali sme 3300 €.
– „Infovek – Modernizácia vzdelávania“ – vybrali nás
medzi 220 slovenských škôl, ktorým z fondov EÚ
ministerstvo školstva darovalo interaktívnu tabuľu,
dataprojektor a tablet
– „Moderný učiteľ“ – 3 naše pani učiteľky vybrali na
vzdelávanie vo svojom aprobačnom predmete a za to
škola získala 6 počítačov, 3 notebooky, dataprojektor
– „Aprobačné vzdelávanie“ - 2 pani učiteľky sa prihlásili
na rozširujúce štúdium a tým získali pre školu 2 notebooky a 2 dataprojektory.
Všetkým ďakujem za prácu pri príprave projektov,
plnení úloh a realizácii stanovených cieľov. Samozrejme
za prínos do inventára školy, ktorý bude slúžiť na skvalitnenie výchovy a vzdelávania.
Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí venovali množstvo
času príprave ďalších projektov za účelom získania finančných prostriedkov pre školu, no tieto v tomto roku
neboli úspešné. Medzi ne zaraďujeme: Premena tradičnej školy na modernú, Konto Orange, Zelené školské
dvory, Otvorená škola športu, Otvorená škola informatiky, Elektronizácia školskej kuchyne. Čo nebolo úspešné
doteraz, môže sa podariť v budúcom roku. Takže určite
sa zúčastníme výberových kôl opäť.
Milan Medveď

ulici, ktorí v škole nepracujú. Môžete dostať skreslené
alebo nepravdivé informácie.
Milan Medveď

Úspechy žiakov
V školskom roku 2008/2009 naši žiaci získali niekoľko
úspechov v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach:
– Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo 3.miesto – Kristián Hanus
– Šaliansky Maťko – okresné kolo 2.miesto – Lea Marušicová
– Rozprávkové vretienko – okresné kolo 2. miesto – Paja
Bližňáková
– Dejepisná olympiáda
okresné kolo 1. miesto – Kristián Hanus, postúpil do
krajského kola
okresné kolo 2. miesto – Marcel Kostelný, postúpil do
krajského kola
– Literárna súťaž Zem sme my so svojimi právami – víťazné práce uverejnené v zbierke prác - Paja Bližňáková, Soňa Kubusová, Lea Marušicová
Všetkých pripravovala pani učiteľka Viera Boorová.
– Olympiáda z nemeckého jazyka
okresné kolo 2.miesto – Kristián Hanus
Pripravila pani učiteľka Marcel Kečkéšová.
– Geografická olympiáda
okresné kolo 1. miesto – Kristián Hanus,
krajské kolo úspešný riešiteľ
okresné kolo 1. mietso – Miška Miková
krajské kolo úspešný riešiteľ
okresné kolo 2. miesto – Vlado Dlhý, postup do krajského kola
okresné kolo 2.miesto – Lucka Kostelná
Pripravila pani učiteľka Danka Marková.
– Geografická olympiáda
okresné kolo 1. miesto – Dalibor Vydarený, postup do
krajského kola
Pripravil pán učiteľ Ján Figura.
– Matematická olympiáda
okresné kolo 2.miesto – Kristián Hanus
krajské kolo 2.miesto
Pripravovala pani učiteľka Daria Gergelová.
– Chemická olympiáda
okresné kolo 2.mietso – Kristián Hanus
krajské kolo úspešný riešiteľ
Pripravoval pán učiteľ Ladislav Gergel.
– RoboCup – súťaž v programovaní robotov
slovenské kolo 2. miesto Paťo Štefka, Ján Nebeský
slovenské kolo 3. miesto Aďo Štefka, Matúš Domiňák
Pripravoval pán učiteľ Ladislav Gergel.
– Expert – celoslovenská vedomostná súťaž po ročníkoch
6.ročník – 7.miesto - Vikina Dlhá
9.miesto – Miška Miková
7.ročník – 4.miesto – Matúš Domiňák
9.ročník – 12.miesto – Dominik Medveď
– McDonald Cup – turnaj v malom futbale 1.-4. ročník –
3. miesto
– Turnaj o pohár primátora Rudníka v malom futbale
1.-4. ročník – 1. miesto
Pripravoval pán učiteľ Milan Medveď.
Žiakom ďakujem za skvelú a úspešnú reprezentáciu,
kolegom za mimopracovnú činnosť a prípravu žiakov na
súťaže.
Milan Medveď

Normatívy
Využívam možnosť touto formou vysvetliť rodičovskej
a ostatnej verejnosti spôsob financovania nášho školského zariadenia. Všetky časti – ZŠ, MŠ, ŠKD, kuchyňa
sú financované prostredníctvom normatívov. Normatív je
množstvo peňazí, ktoré dostane školské zariadenie od
ministerstva na vzdelávanie, prevádzku a mzdové náklady jedného žiaka. To znamená, že koľko žiakov navštevuje našu školu, toľko financií dostaneme na gazdovanie
v danom školskom roku. Nikto nám nedá ani o euro viac.
Máme možnosť získať peniaze z eurofondov, zo vzdelávacích poukazov a z rôznych úspešných projektov.
O tom som písal v inom článku, no tie sú účelovo viazané
na projekt a nie na prevádzku školy. Sú nenárokovateľné
a môžu, ale i nemusia nám byť pridelené.
Ďalším kritériom je čas. Normatívy sú pridelené na
základe štatistiky vykonanej ku dňu 15. 9. každoročne.
Takže každý žiak, ktorý nenavštevuje našu školu k tomuto dátumu, neprinesie na náš účet žiadnu finančnú
položku. Snáď sa nikto nenahnevá, ak použijem inú
argumentáciu. Ak obchodník predá tovar a nedostane
zaň zaplatené, má stratu. V našom prípade je tovarom
vzdelávanie žiaka. Ak nastúpi do našej školy 5 žiakov po
termíne 15. 9., nedostaneme na tieto deti žiadne financie,
to znamená, že ich vzdelávame zadarmo, čo je našou
stratou. Je to jedno, či v ZŠ alebo v MŠ. Tým by som
chcel odpovedať na otázky rodičov, prečo nechceme prijať deti do škôlky neskôr. Mamičky majú možnosť deti
nahlásiť, potom požiadať o dodatočné prerušenie. Tým si
zachránia rodičovský príspevok a nám normatívy. A deti
môžu nastúpiť v deň dovŕšenia troch rokov. Nebudeme
už podporovať situáciu, keď škôlku navštevujú deti do
troch rokov neprihlásené v termíne a navštevujúce zariadenie. Pri kontrole rodičom zoberú rodičovský príspevok,
škola nebude mať normatív, hrozí nám finančný aj personálny postih. Ak by niekto mal ďalšie otázky, nejasnosti,
prídite sa spýtať nás do školy a neraďte sa s ľuďmi na
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No pohreb nebol vôbec smutný tak, ako to na pohreboch chodí. Bola sláva, hudba, spev a tanec.
Veď sme mohli kričať: „Kráľ umrel, nech žije kráľ!“
Ibaže na slávu sa neprevolávalo kráľovi, ale novej zrekonštruovanej škole. Ten rok, čo trvala prestavba, dal
zabrať všetkým. Majstrom na stavbe, starostovi, riaditeľovi, ale i všetkým pracovníkom školy, žiakom
i rodičom.
Problémy, ktoré s tým boli spojené, sú už za nami.
Teraz nás čakajú už iba príjemné veci.
Nástup do novej školy bol síce o 3 dni neskôr, ale
školský rok mohol začať na 100 %.
Žiaci i pracovníci sa vrátili do nových krásnych priestorov.
Vybavenie tried sa podarilo na 80 % zmodernizovať.
Ak finančné prostriedky v roku 2010 dovolia, tak je
možné, že to dotiahneme na 100 % .
Bude už len záležať na žiakoch, aby si dokázali to, čo
im bolo sprístupnené, udržať nielen pre seba, ale aj pre
svoje vnúčatá. Tak, ako to dokázali ich starí rodičia.

Pochovali sme starú dámu
Narodila sa v roku 1942. Z jej zrodenia mali radosť
všetci, starí, mladí, chlapci i dievčatá.
Bola prínosom pre rodnú obec. Časom sa ukázalo,
akým veľkým prínosom je aj pre okolité obce - Podkylava, Kostolné, Hrachovište.
Každým rokom prijímala nové mladé sily a každý rok
rodila nové ovocie.
Rozdávala vedomosti, nové kamarátstvá, nové pracovné príležitosti.
Bola potrebná, vzácna i zatracovaná.
Združovala množstvo rôznych ľudských osudov.
Prekvitala, zrodilo sa z nej veľa nových všestranne
vzdelaných ľudí, z ktorých mnohí sa znova vrátili do jej
lona a sprevádzali ju do jej posledných chvíľ.
Prišiel rok 2008, nastal veľký zvrat a jej zostarnuté
srdce prekonalo silný infarkt, rok bojovala so zákernou
chorobou až prišiel august 2009 a svoj boj dobojovala.
Nevydržala ten tlak na jej staré opotrebované srdce.
13.septembra 2009 sme ju pochovali. Našu starú
školu.

Anna Maronová

Pozvánka
Vážení občania!
Základná škola s materskou školou Krajné v spolupráci s Obecným úradom Krajné
organizujú

Deň otvorených hodín
a pozývajú
všetkých rodičov, priateľov školy, návštevníkov obce na prehliadku zmodernizovaných
priestorov ZŠ s MŠ Krajné.
Všetky dvere budú otvorené dňa 10. novembra od 8.00 do 16.00 hodiny.
Ste srdečne vítaní.

Základná škola s materskou školou Krajné 173
v spolupráci

s Obecným úradom Jablonka
Vás pozýva na netradičný

MAŠKARNÝ BÁL,
ktorý sa bude konať v sobotu 17. 10. 2009 v KD Jablonka od 19 00 hod.
Do tanca hrá skupina NONSTOP

Vstup iba v maskách!
(Za symbolický poplatok si ich môžete zapožičať v ZŠ s MŠ Krajné)
Vstupné 6,66 € (guláš, minerálka, 1/2 l vína)
Informácie na tel.č.032/7786107
Vstupenky je potrebné zákúpiť do 15.10.2009 v riaditeľni ZŠ s MŠ Krajné

7

70 rokov DruÏstevného domu v Krajnom
V tomto roku sme si pripomíname a oslavujeme
okrúhle a polookrúhle výročia (15. výročie súboru Krajňanec, 115. výročie DHZ Krajné, 65. výročie SNP, ...)
Bývalý redaktor Roľníckych novín Mikuláš Gál z Nitry
nám poslal fotografie a text z novín Nový svet, ročník
1939, kde sa písalo o slávnostnom otvorení družstevného domu. Mohlo to byť koncom septembra alebo
začiatkom októbra 1939. Na túto udalosť si spomína aj
náš rodák a čestný občan, akademik Ján Plesník.
Podľa kronikára obce Štefana Valáška bola táto
budova postavená pod vedením učiteľa Jána Majtása,
horlivého organizátora Potravného a Úverového družstva v Krajnom. Prvé Potravné družstvo v Krajnom založil ešte za Rakúsko-Uhorska evanjelický farár Michal
Bodický. Obchod bol v dome vyše starého obecného
domu na Švancarovci, obchodníkom bol Ján Marek. Pred rokom 1918 po vykradnutí obchod nefungoval.
V obci bol rad ďalších obchodov, hlavne židovských. Za prvej ČSR sa potravné družstvo postupne premiestnilo do
ďalších domov. Posledným družstevným domom bola bývalá pekáreň Michala Knapa, ktorý on kúpil a prerobil na
pekáreň, oproti nej bol postavený nový dom. Bol tu obchod, hostinec s miestnosťou na tancovanie, pošta, na poschodí byty, vo dvore spoločenská miestnosť, doplnená premietacou technikou, využívaná hlavne ako kinosála.
Vonku pred obchodom bola benzínová pumpa, po zavedení autobusovej dopravy Piešťany – Myjava tu bola veľmi
dlho jediná zastávka (pred šenkom). Po roku 1960 začína význam spoločenskej sály upadať pre problémy s premietačmi a návštevnosťou kina. Otvorením novej budovy požiarnej zbrojnice presúva sa kultúrny a spoločenský
život do novej sály. Postavením obchodného domu Jednoty v centre obce, otvorením pošty v novej budove MNV
(28. 8. 1974) význam budovy v obci podstatne klesol. Majiteľ a správca Jednota nemala z prevádzky hostinca
a jedného bytu prostriedky na udržiavanie budovy a preto ju odpredala súkromnému vlastníkovi.
Jurkovičova idea družstevníctva je už len história, idea deformovaná v roku 1938, prekrútená prevratom 1948,
niečo je z nej pretransformované do súčasného postkomunistického kapitalizmu. Niet čo oslavovať.
Kronikár obce Krajné

Priateºské stretnutie
DeÀ za dÀom pomaly sa nám míÀa,
mladosÈ nám odi‰la do diali,
ãlovek si ãastokrát zaspomína,
aÏ z toho srdieãko zabolí.
Odchodu mladosti zabrániť sa nedá, ale roky staroby
skrášliť sa dajú. Krajnianskí dôchodcovia organizovaní
v JDS (Jednote dôchodcov Slovenska) sa stretávajú
pravidelne mesačne, kedy si pripravujú mnohé aktivity,
aby ich srdiečko pri spomienkach bolelo čo najmenej.
Nezanedbateľný podiel majú aj na spolupráci našej
obce Krajné s mestskou časťou Brno-Chrlice. Uskutočňujú sa pravidelné výmenné stretnutia jeden krát za rok.
V tomto roku sa uskutočnila už tretia vzájomná návšteva, ktorá sa konala v našej obci.
Dňa 22. septembra 2009 nás navštívilo 40 členov
klubu dôchodcov mestskej časti Brno-Chrlice, ktorým
sme pripravili príjemný, nenáročný program. Privítali
sme ich tradičným krajnianským spôsobom v priestoroch veľkej sály u p. Haššanovej. Pri tejto príležitosti
nám venovali drobné upomienkové darčeky a krásnu
bábiku v chrlickom kroji. Po malom občerstvení sme sa
vybrali naplniť pripravený program. Už cestou z Košarísk na Brezovú p. Bradlom bolo vidieť prvý cieľ našej
cesty, mohylu gen. Milana Rastislava Štefánika. Chrlickí

priatelia si s úctou a obdivom pozreli nádherná dielo
architekta Dušana Jurkoviča, pod ktorým spí svoj večný
sen syn slovenského národa M. R. Štefánik a dvaja
talianski letci. S uznaním hodnotili aj krásu a čistotu
podbradlanského kraja, ako aj fascinujúci pohľad na jesennú prírodu.
Po príjemnej, i keď pre niektorých náročnej prechádzke, dobre padlo krátke posedenie v agropenzióne
Adam v Podkylave u Pagáčov.
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z Hrachovišťa. Ich päťčlenná spevácka skupina sa
predstavila viacerými ľudovými piesňami, ktoré prítomní
prijali s uznaním. Predsa však najviac sympatií získalo
vystúpenie detského súboru Krajnanček, ktorý sa predstavil svojim programom. Ich vystúpenie sprevádzala
ľudová hudba súboru aj so svojou speváčkou. Za
všetko, čo svojim vystúpením predviedli, im patrí veľké
poďakovanie. Chrlickí priatelia by radi privítali náš
súbor v Chrliciach.
Čas rýchlo ubehol, prišiel čas rozlúčky. Lúčili sme sa
s piesňou na perách. Priatelia z Chrlíc nás pozvali na
návštevu, ktorá sa uskutoční v priebehu budúceho
roka.

Poučným spestrením programu bola návšteva farmy
v Podkylave, kde nás privítal vedúci farmy p. Ing Jozef
Lančarič , ktorý nás oboznámil s jej zameraním, činnosťou a výsledkami. Potom nasledovala prehliadka
farmy, skanzenu a hlavne stajne s koníkmi, ktoré na
farme chovajú a tiež informácia o možnostiach ubytovania a rekreačných možnostiach.
Po peknom výlete nasledoval chutný obed, ktorý bol
pripravený u p. A. Haššanovej. Poobedňajšieho programu sa zúčastnili aj viacerí členovia našej ZO JDS,
pozvaní členovia ZO JDS zo susednej obce Hrachovište, s ktorými máme tiež už viac rokov družbu. Naše
stretnutie prišiel pozdraviť aj starosta našej obce p. Ing
Vladislav Šuster. Priateľom z Chrlíc sme venovali upomienkové darčeky a tiež bábiku oblečenú v krajnianskom kroji. Na tvárach prítomných to vyvolalo úsmev,
vyzeralo to ako by sme boli vopred dohodnutí, malo to
však byť vzájomné prekvapenie.
Do poobedňajšieho programu prispeli aj priatelia

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na úspešnom priebehu nášho spoločného podujatia.
ZO JDS v Krajnom

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 (1. časť)
8. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ LÁTKU

9. ČINNOSŤ V OBLASTI OHROZENIA POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď
sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo
svojich korýt a zaplaví priľahlé územie.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej
došlo k úniku nebezpečnej látky:
• odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah
pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala
zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
• ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a
urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si
dýchacie cesty vreckovkou,
• bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa
stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
• oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe,
zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
• nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
• po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

10. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PRED OHROZENÍM
POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI
• Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou.
• Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia.
• Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko
položených dverí a okien.
• Pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na
2-3 dni.
• Ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie.
• Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat.
• Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.
• Pripravte si evakuačnú batožinu.

VŽDY PLATÍ !!!
➡ Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži
iba na únik z ohrozeného priestoru.
➡ Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere
vetra.
➡ Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na
smer vetra.

11. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V OBDOBÍ POVODNÍ A
ZÁPLAV
• Opustite ohrozený priestor.
• Netelefonujte, len v prípade tiesňového volania.
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• V prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie.
• V prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte
na vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené
vodou.
• Nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

• osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze,
cennosti malých rozmerov,
• osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
• základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
• predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
• náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý
plášť,
• prikrývka, spací vak,
• vrecková lampa, sviečka a zápalky,
• ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a
uváženia (mobilný telefón),
• pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

12. ZÁSADY SPRÁVANIA SA PO POVODNIACH A
ZÁPLAVÁCH
• Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická
narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn,
elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod
vody.
• Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín
zasiahnutých vodou, riaďte sa pokynmi hygienika.
• Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
• Kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.

13. ČINNOSŤ PRI NUTNOSTI URÝCHLENÉHO
OPUSTENIA OHROZENÉHO PRIESTORU

Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu:
• zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové
látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
• objemné predmety, kočíky, periny a pod.,
• domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
• zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

15. ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH
• Správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým
poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu.
• Neplytvajte vodou a potravinami.
• Udržujte čistotu a poriadok.
• Nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte
hlasno.
• Chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte.
• Nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor
ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených
priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
• Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
• Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci
(doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a
pod.).
• Uzamknite byt.
• Presvedčíte 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.
• Použite prostriedky improvizovanej ochrany
dýchacích ciest a povrchu tela.
• Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa
možností kolmo na smer vetra.
• Vždy zachovávajte rozvahu!

16. IMPROVIZOVANÁ OCHRANA
CIEST A POVRCHU TELA

14. ODPORÚČANÁ HMOTNOSŤ A ZLOŽENIE
ÚKRYTOVEJ A EVAKUAČNEJ BATOŽINY
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny:
10 - 15 kg. Odporúčaná hmotnosť evakuačnej
batožiny: do 25 kg pre deti, do 50 kg pre dospelých.
Čo vám nemá chýbať v batožine:
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DÝCHACÍCH

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí,
ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany
sa používajú najmä pri:
– presune osôb do úkrytov,
– úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
– prekonávaní zamoreného priestoru,
– evakuácia obyvateľstva.
Ochrana hlavy
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je
vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť
ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú,
lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom
ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom
flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne
navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo

kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu. Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.
Ochrana trupu
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet
vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu
môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy.
Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené
zapínanie a rôzne nežiaduce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť
(napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú
cez hlavu.

kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo
použite odev v niekoľkých vrstvách.

17. ZÁSADY PRVEJ POMOCI
PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení,
ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom
mieste a ktoré môžu:
– zachrániť život,
– zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu,
– urýchliť zotavenie.
Ako postupovať?
– Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo,
– ako prvého vždy ošetrite najviac postihnutého,
– zabezpečte privolanie sanitky, lekára, alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia.

Ochrana rúk a nôh
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú
gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké
topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné
zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo
tašiek.

Ako poskytnúť prvú pomoc?
– Zastavte život ohrozujúce krvácanie,
– pri bezvedomí - zaistite voľnosť dýchacích ciest,
– pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie,
– pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž
srdca,
– venujte pozornosť protišokovým opatreniam.

Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné
dodržiavať nasledujúce zásady:
– celý povrch tela musí byť zakrytý,
– všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
– na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov

Pamätajte!
– Nepotrebujete osobitné vybavenie – improvizujte!
– Nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba,
nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!
(pokračovanie v budúcom čísle)
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OZNAM
Kopaničiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym prírodným prostredím pohoria Bielych
a Malých Karpát. Pre miestnych obyvateľov ponúka bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí a pre
návštevníkov hodnotne strávený čas relaxácie a oddychu s možnosťou využitia širokej ponuky špecifických produktov a služieb cestovného ruchu typických pre Kopaničiarsky región.
„Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ dňa 21. 8. 2009 obdržala rozhodnutie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry o udelenie štatútu „MAS“ a nenávratný finančný príspevok na realizáciu
„Integrovanej stratégie rozvoja územia“.
Cieľom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia je zvýšiť progresivitu a atraktivitu územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ do roku 2015 dobudovaním infraštruktúry a rozvojom vidieckeho
cestovného ruchu prezentujúceho špecifiká Kopaničiarskeho regiónu.
Platobná agentúra poskytne konečným prijímateľom, ktorí budú realizovať konkrétne projekty asi 3 v rámci
Implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia prostredníctvom MAS – Opatrenie 4.1, nenávratný finančný
príspevok maximálne v sume: 2.086.684,00 EUR. MAS je oprávnená vyhodnotiť projekty len v rámci tejto maximálnej sumy, ktorá nesmie byť prekročená v rámci vopred schválených opatrení stratégie:
• Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
• Obnova a rozvoj obcí
• Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovné ruchu
• Vzdelávanie a informovanie
• Vykonávanie projektov spolupráce
Prvá výzva pre konečných prijímateľov v území Kopaničiarsky región – MAS bude zverejnená do 20 pracovných dní od podpisu zmluvy s PPA.

Zo Ïivota obce:

čia založenia súboru Krajnanec na OŠA
v Krajnom

Konalo sa:
Uskutoční sa:
– 1. 8. 2009 sa uskutočnili oslavy 115. výročia založenia DHZ v Krajnom za účasti prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika
– 1. 8. 2009 sa uskutočnil na OŠA v Krajnom
V. ročník súťažno-zábavného popoludnia
„Krajnianská prúdnica“
– 22. 8. 2009 sa uskutočnila oslava 15. výro-

– 31. 10. 2009 - 21. slávnostný obrad pri
príležitosti Pamiatky na zosnulých v Dome
smútku v Krajnom
– v mesiaci december sa uskutoční vianočný koncert FS Krajnanec

Spoloãenská rubrika
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Obec Krajné
Kalendár zvozu komunálneho odpadu rok 2009/10 – zimné obdobie
dátum
október
november
december
január
február
marec
1
x
x
2
x
3
x
x
4
x
5
x
6
x
x
x
x
7
x
ZKO,plasty
x
x
8
x
ZKO,plasty ZKO,plasty
9
ZKO,plasty
x
10
x
x
11
x
ZKO,plasty
12
ZKO,plasty
x
NO,EO
13
x
x
x
14
x
x
x
15
x
16
x
17
x
x
x
18
x
19
x
20
x
x
x
21
x
ZKO,pap,žel
x
x
22
x
ZKO,sklo
ZKO
23
ZKO,sklo
x
24
x
x
x
25
x
x
ZKO
26
ZKO
x
27
x
x
x
28
x
x
x
29
x
30
x
31
x
x
Bez súhlasu obce je zakázané ZKO ukladať do iných obalov ako sú KUKA popolnice
Nádoby a vrecia vyložiť na stanovište do 07:30 hod!
Obaly s plastov pred uložením do vriec zošliapnite!
Je nutné dodržiavať VZN vo veci separovania odpadu!
NO, EO - nebezpečný odpad, elektronický odpad

x - dni pracovného voľna
ZKO – zmesový komunálny odpad
ZKO – zvážané dodávateľsky - Združením JB
Plasty, papier, železo - zvážané obcou

kontakt:
obecné služby 7786 131, 0905 726 213
Združenie JB Kálnica 032 7798 040,0915 330 222

07/10/09

14/10/09

21/10/09

28/10/09

04/11/09

11/11/09

Žadovica – autobusová zastávka
Luskovica – križovatka nad transformátorom
Svinová – pri autobusovej zastávke

U Januškov – autobusová zastávka
Podvrch – pri obecnej studni
Prehôrka – križovatka

Konkušova Dolina – autobusová zastávka
Vydarená Dolina – autobusová zastávka
Podrienie – pri autobusovej zástavke

Matejovec – pri Piešťanských
Matejovec – križovatka k Chalupám
Matejovec – pri Juhásikovi

Zbehy – pod obchodom
Dobrá Mer – pri Genšiniakovi
Dobrá Mer – Pri Babuškovi

u Marušícov – preloženie – Dobrá Mer u Tomkov
U Ferancov – preloženie – Hodovec
U Vankov – preloženie – Komárno

18/11/09

10/11/09

03/11/09

27/10/09

20/10/09

13/10/09

06/10/09

Krajné, september 2009

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

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)

30/09/09

Krajné obec – zastávka pri ZŠ
– Požiarna zbrojnica
– horný koniec pri zbrode

HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu jeseň 2009

