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ZADARMO

Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
Dňa 27. novembra 2010 nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí. I naši občania budú mať možnosť voliť
nového starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva.
Miestna volebná komisia, v ktorej zapisovateľka je menovaná Bc. Miroslava Matejovičová, uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 18 zák. č. 346/1990 Zb.
o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov do 23. októbra 2010. Oznámenie o čase a mieste
konania volieb bude občanom doručené do 2. novembra 2010.
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce môžu podávať kandidátne listiny podľa § 16
a § 21 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov najneskôr do 3. októbra
2010 do 24:00 hod.
Veríme, že voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27. novembra 2010 budú mať pokojný a plynulý
priebeh. Výsledky volieb budú uvedené v budúcom čísle Krajnianskych novín ako i spôsobom v mieste obvyklým.
Bc. Miroslava Matejovičová

Referendum 2010
Na základe Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 zo dňa 6. júla 2010, ktorým vyhlásil
referendum, dňa 18. septembra 2010 oprávnení občania rozhodli o otázkach:
1. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb
a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským
rozhlasom?
2. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
3. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
4. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu
obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
5. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
6. Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
Pre informáciu uvádzame, že právo hlasovať v referende mali občania SR, ktorí v deň konania referenda dovŕšili
18 rokov veku a v čase konania referenda sa zdržiavali na území SR.
Oprávnení občania zapísaní v zozname pre hlasovanie v referende, boli o čase konania referenda, okrsku a mieste,
informovaní v zmysle zákona doručením oznámenia.
Prekážkami pri výkone hlasovacieho práva sú:
- obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí
- výkon trestu odňatia slobody
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
Pre hlasovanie v referende v našej obci určil starosta obce okrsky a miestnosti nasledovne:
okrsok č. 1 – zasadačka Obecného úradu v Krajnom
okrsok č. 2 – Hasičská zbrojnica Matejovec
Výsledky referenda 2010, ktoré sa konalo dňa 18. septembra 2010, vidieť v nasledujúcej tabuľke:
počet oprávnených občanov na hlasovanie
počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky
počet odovzdaných hlasovacích lístkov
počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov
počet odovzdaných neplatných hlasovacích hlasov
účasť v percentách
otázka č. 1 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
otázka č. 2 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
otázka č. 3 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
otázka č. 4 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
otázka č. 5 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
otázka č. 6 počet hlasov „ÁNO“
počet hlasov „NIE“
Účasť voličov na referende za celú obec Krajné bolo 22,66 %.

Krajné
1000
220
220
220
22
Krajné
196
18
216
3
209
6
199
13
151
58
176
26

Matejovec
333
82
82
82
24,62
Matejovec
64
11
77
2
77
3
67
8
62
15
60
15

Bc. Miroslava Matejovičová

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom podľa § 9 zákona SNR č. 349/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 24. júna 2010 č. 3/2010 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v
Krajnom bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Volebný obvod zahŕňa:
Okrsok č. 1 – súp. č. 1 – 451, 696 – 857, 860 – 873, 901 – 968
Okrsok č. 2 – súp. č. 452 – 695, 858, 859, 875, 880, 890, 1045, 1047
Bc. Miroslava Matejovičová
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Zverejnenie počtu obyvateľov obce Krajné
Obec Krajné podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obci v roku 2010 zverejňuje týmto počet trvalo prihlásených obyvateľov v obci Krajné.
V obci Krajné je ku dňu 31. augusta 2010 trvalo prihlásených 1585 obyvateľov.
Bc. Miroslava Matejovičová

Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 3/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 24. 6. 2010
A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie
za rok 2009 bez výhrad.
4. vysporiadať schodok hospodárenia za rok 2009
návratným zdrojom financovania vo výške
586 577,74 €
5. Štatút obce Krajné
6. Rokovací poriadok OZ Krajné
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ Krajné
8. Dodatok č.1/2010 k Prevádzkovému poriadku
pohrebiska na území obce Krajné.
9. predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia
2.2.OP KaHR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia obec Krajné“,
ktorý je realizovaný Obcou Krajné, 916 16
Krajné 52
10. zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o NFP.
11. úväzok funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010 – 2014 v plnom rozsahu 100%
12. jeden volebný obvod pre komunálne voľby
2010 pre obec Krajné pre voľbu poslancov OZ
a starostu obce
13. počet 9 poslancov na celé volebné obdobie
2010 – 2014 pre obec Krajné
14. pridelenie 6 ks žetónov pre p. Máriu Ochodnícku, Krajné 464
15. odpredaj pozemku č.p. 5532/7 vo výmere 38m2
za sumu 1, 3277 €/m2. 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. b) pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene
priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Všetky náklady spojené s predajom hradí kupujúca. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce.
16. predaj pozemku p.č. 13462/20 vo výmere
262m2 v k.ú. Krajné za sumu 0,663 €/m2 p. Elene Ušiakovej, bytom SNP 402/4, Myjava. Predaj pozemku bol schválený OZ dňa 30.4.2008
uznesením č. 3/2008 časť A bod 7 jej bratovi
Vladimírovi Malovicovi, ktorý odkúpenie nedokončil. Uvedený pozemok sa odpredáva za
cenu stanovenú OZ vo výške 0,663,- €/m2, na
základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8
písm. e) ako prípad osobitného zreteľa. Pozemok je prihradený ako prídomová záhradka.
Všetky náklady spojené s predajom hradí kupujúca. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce.
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie Ing. Galiovského
3. správu hlavného kontrolóra
4. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok
2009
5. list adresovaný OZ p. Annou Bukovčanovou,
Krajné 460.
6. informácie starostu obce
C) Ruší
1. uznesenie OZ č. 2/2010 časť A) bod 7
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

UZNESENIE č. 4/2010 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom
konaného dňa 2. 9. 2010.
A) Schvaľuje
1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce Krajné
4. odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce na
základe geometrického plánu, ktorý dá vypracovať p. Juraj Martišek s manželkou Alžbetou.
Pozemky vo vlastníctve obce sa odpredajú 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.
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Všetky náklady spojené
s predajom hradia kupujúci. Kúpnu zmluvu
vyhotoví právnik obce. Na pozemkoch je treba
zriadiť vecné bremeno z dôvodu uložených inžinierskych sietí – vodovod.
5. prenájom pozemkov č.p.18081 vo výmere
100628m2, p.č.18085 vo výmere 17134m2, p.č.
18082 vo výmere 8895m2, p.č. 18158 vo výme-
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re 579m2 a p.č. 18159 vo výmere 579m2 pre PD
Krajné
6. predaj pozemkov priamym predajom, v súlade
s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
i v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
Obce Krajné „O zásadách hospodárenia s majetkom obce Krajné“, vo vlastníctve obce Krajné zapísané na LV č. 1 v k.ú. Krajné parcely
registra „C“ v záhradkárskej osade Žadovica
parcela č. 17412/16 výmera 422 m2 – záhrada
a parcela č. 17412/50 výmera 12 m2 – zast. plocha v prospech združenia Drahuška a my...,
ktoré vybudovalo v lokalite Žadovica domov
komunitného bývania rodinného typu na pomoc osobám s autizmom a podobnými postihnutiami. Minimálna cena pozemku určeného
k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. Všetky náklady
spojené kúpou hradí kupujúci. Zmluvu vyhotoví
právnik obce
7. predaj pozemkov formou oznamu v znení:
Obec Krajné, Krajné 52, v súlade s § 9a ods. 1
písm. c) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ako i v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením Obce Krajné
„O zásadách hospodárenia s majetkom obce
Krajné“, oznamuje zámer predať pozemky vo
vlastníctve obce Krajné zapísané na LV č. 1
v k.ú. Krajné parcely registra „C“ v záhradkárskej osade Žadovica
1/ parcela č. 17415/8 výmera 528 m2 – záhrada
parcela č. 17415/9 výmera 520 m2 – záhrada
parcela č. 17415/53 výmera 144 m2 – ost. pl.
parcela č. 17415/54 výmera 92 m2 – ost. pl.
2/ parcela č. 17415/36 výmera 416 m2 - záhrada
Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju je stanovená znaleckým posudkom v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR
č. 492/2004 Z.z.

1. Náležitosti prihlášky:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé
bydlisko, e-mail, telefón,
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
- písomný súhlas kandidáta so zverejnením
osobných údajov podľa §7 ods.1 a 2 zákona
č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Krajnom. Písomné vyjadrenie súhlasu
obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel,
dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez
vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva
neplatný.
- písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou
2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlaného
kontrolóra je:
- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie
- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií
- komunikatívnosť
- užívateľské ovládanie počítača
3. Spôsob vykonania voľby:
a) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná prednostka Obecného úradu za
prítomnosti starostu obce dňa 24. novembra
2010 o 13.00 hod. v kancelárii starostu obce.
O výsledku spíše prednostka OcÚ zápisnicu,
ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako
príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj
o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia
podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je
povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý
tak odmietla urobiť.
b) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý
splní podmienky, bude písomne pozvaný na
zasadnutie zastupiteľstva dňa 9. 12. 2010
a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní
zastupiteľstva v rámci bodu „Voľba hlavného
kontrolóra Obce Krajné“ v časovom rozsahu
max. 5 min.
c) Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným
hlasovaním poslancov v zasadacej miestnosti
úradu. Voľby riadi Volebná komisia, ktorá sa
skladá z troch členov zastupiteľstva.
d) Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku
poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu
do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri
vstupe do hlasovacej miestnosti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou
červenou pečiatkou „Obec Krajné“, sa budú
považovať za neplatné.
e) Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci

B) Vyhlasuje
1. vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného
kontrolóra obce v nasledujúcom znení:
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Krajné
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom v zmysle §18a
ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, uznesením č. 4/2010
zo dňa 2. 9. 2010 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Krajné na deň 9. decembra 2010.
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce
musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu
s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke
s názvom „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať“ do 24. 11. 2010 do 12.00 hod. Písomnú
prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu:
Obec Krajné
916 16 Krajné 52
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kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu
hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému
z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp.
poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené.
Hlasovací lístok, na ktorom budú označení
dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok
do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do
zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa
vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, otvorí Volebná komisia
zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu
hlasov.
f) O priebehu voľby a o jej výsledku spíše zapisovateľ zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať
najmä údaje o počte vydaných, vrátených
a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte
platných a neplatných hlasovacích lístkoch a
o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti
v prvom, resp. druhom kole voľby. Ďalej musí
zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra
v prvom kole. V prípade konania druhého kola
voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov
v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za
hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú
všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý
člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu
podpísať, je povinný do zápisnice uviesť
dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.
g) Výsledok voľby oznámi zastupiteľstvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi
seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola voľby hlavného
kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení
výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná
komisia organizačne pripraví na druhé kolo
volieb. Po skončení prestávky predsedajúci
vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu
o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.
4. Vykonanie voľby:
a) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva.
b) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstva
sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.
c) V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom
hlasov.
d) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov.
e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje
žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupiteľstva Obce Krajné riadi a výsledok žrebovania zastupiteľstvu a prítomnej verejnosti
oznamuje predseda Volebnej komisie.
f) Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho

funkčného obdobia členom politickej strany
alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť
čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej
zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným
hlavným kontrolórom podpísaná v deň skončenia volebného obdobia predchádzajúceho
kontrolóra. Kandidát zvolený za hlavného kontrolóra je povinný predložiť starostovi Obce
Krajné pri podpise pracovnej zmluvy písomné
čestné vyhlásenie o tom, že k 01. 01. 2011
nie je členom žiadnej politickej strany alebo
politického hnutia.
g) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná
s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej
zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec alebo iného zamestnanca obce, resp. podľa osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu voľby
hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné vzdanie
sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu voľby
hlavného kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Krajné, a ktorý bol za hlavného
kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom
pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu
so zamestnávateľom – Obec Krajné o skončení doterajšieho pracovného pomeru.
h) Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na
vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášateľskú, prekladateľskú, publicistickú, literárnu
alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného
majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí a podľa § 18b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
ch) Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť
rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom
01. 01. 2011, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce.
i) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,25%
úväzku pracovného času.
C) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31. 12. 2009 pre obecné
zastupiteľstvo Obce Krajné a informáciu o Liste
vedeniu účtovnej jednotky Obce Krajné o overení účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2009.
3. informácie starostu obce
Jana Hudecová, prednostka OcÚ
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OBEC KRAJNÉ – OBECN¯ ÚRAD KRAJNÉ
916 16 Krajné ã. 52

Civilná ochrana obyvateºstva
príruãka pre obyvateºstvo obce Krajné
Pokračovanie z predchádzajúceho Čísla

âO MÁ KAÎD¯ VEDIEË V PRÍPADE OHROZENIA (3. ãasÈ)
23. PREDAJ ZÁKLADNÝCH DRUHOV POTRAVÍN
A INÝCH TOVAROV V PRÍPADE VEĽMI ZÁVAŽNÝCH
KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

nákupného preukazu, v ktorom sa vyznačí nakúpené množstvo výrobkov alebo tovarov,
c) predaj výrobkov alebo tovarov na prídel v sieti prevádzkarní v oblasti obchodu je ich predaj fyzickým osobám na základe prídelových lístkov podľa
jednotlivých kategórií osôb (D 06, D 1, D 18, A).
Odberným oprávnením je písomný dokument, ktorý
oprávňuje fyzickú osobu na nákup životne dôležitých
výrobkov alebo tovarov počas vyhlásených mimoriadnych regulačných opatrení. Odberným oprávnením je:
- nákupný preukaz
- prídelový lístok.

Pre prípad vzniku veľmi závažných krízových
situácií spôsobených napríklad rozsiahlym výpadkom dodávky elektriny, plynu a s tým spojeným prerušením dodávok najzákladnejších potravín a iných
tovarov, má obec Krajné v zmysle zákona NR SR
č. 414/2002 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene
zákona NR SR č. 274/1993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z., ktorou sa
upravujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach a v súlade s metodickým pokynom č. 4/2003
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, pripravený systém opatrení v zásobovaní obyvateľov obce.
Týmito opatreniami je stanovený postup pre jednotlivé subjekty:
- obec a jej výdajne odberných oprávnení,
- osoby ktoré podnikajú v oblasti obchodu a budú
predávať výrobky alebo tovary,
- obyvateľov, ktorí sa nachádzajú na území, na ktorom je vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenie.
Životne dôležitým výrobkom alebo životne dôležitým tovarom je taký výrobok alebo tovar, ktorého
nedostatok počas krízovej situácie môže ohroziť zdravie alebo život alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených
síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných
zložiek.
Za takéto výrobky sa považujú: múka, tuky, mlieko,
mäso, vajcia, cukor, ryža, zemiaky, soľ a ďalšie výrobky
alebo tovary, ak o nich rozhodne vláda SR nariadením,
alebo ich predaj s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení nariadi obvodný úrad v sídle kraja.
Na predaj výrobkov alebo tovarov možno v čase krízovej situácie vyhlásiť tieto mimoriadne regulačné opatrenia:
a) cenová stabilita výrobkov alebo tovarov - znamená udržanie cien výrobkov alebo tovarov na
úrovni cien, ktoré platili v deň vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu
alebo v deň vypovedania vojny; ak mimoriadne
regulačné opatrenie na zabezpečenie cenovej stability výrobkov alebo tovarov trvá viac ako 72 hodín, nesmie cena výrobku alebo tovaru prekročiť
úroveň jeho priemernej ceny platnej v prevádzkarni v oblasti obchodu počas uplynulých 30 dní,
b) predaj obmedzeného množstva výrobkov alebo
tovarov - spočíva v tom, že pri vybraných druhoch
životne dôležitých výrobkov alebo tovarov je stanovené neprekročiteľné množstvo, ktoré môže byť
predané spotrebiteľom pri jednom nákupe v jednom kalendárnom dni jednému kupujúcemu, v sieti
prevádzkarní v oblasti obchodu, po predložení

Upozorňujeme, že cenu výrobku alebo tovaru
musí kupujúci zaplatiť tak, ako pri bežnom nákupe!!!
Obyvateľstvo je podľa veku rozdelené do jednotlivých kategórií, pre ktoré sú určené minimálne množstvá
spotreby vybraných výrobkov alebo tovarov nevyhnutných na prežitie osôb:
D 06- dojčatá 0 - 6 mesiacov
D 1 - dojčatá 6 - 12 mesiacov
D 18 - deti 1 - 18 rokov
A
- dospelí.
Pripomíname, že tento systém v zásobovaní je
pripravený len pre prípad, keď zlyhajú všetky iné
opatrenia.
O zavedení mimoriadnych regulačných opatrení má
právo rozhodnúť len Vláda Slovenskej republiky (ak sa
opatrenia týkajú územia minimálne 2 krajov) alebo
obvodný úrad v sídle kraja pre územie daného kraja.
Obec Krajné v tomto prípade aktivuje činnosť 2 výdajní odberných oprávnení.
Výdajňa odberných oprávnení je priestor vymedzený
obcou, s pôsobnosťou pre obec Krajné, uspôsobený na
výdaj a zúčtovanie odberných oprávnení podľa evidencie obyvateľstva.
Výdajne odberných oprávnení (ďalej len „VOO“)
budú zriadené v rovnakých priestoroch, ktoré sú využívané aj ako volebné miestnosti:
VOO č.1: Zasadačka Obecného úradu Krajné,
916 16 Krajné č. 52
Spádové územie: Celá obec Krajné, okrem časti
Matejovec.
VOO č. 2: Krajné, časť Matejovec – Hasičská
zbrojnica, 916 16 Krajné č. 453
Spádové územie: Krajné – časť Matejovec.
Na záver:
Veríme, že informácie obsiahnuté v tejto príručke Vám
poskytli dostatočný prehľad o tom, ako sa správať v krízových situáciách a taktiež o tom, ako je pripravená obec
Krajné riešiť tieto situácie. Radi prijmeme Vaše podnetné,
avšak konkrétne návrhy, na skvalitnenie pripravenosti na
riešenie možných krízových situácií na adrese:
Obec Krajné, úsek CO, 916 16 Krajné č. 52
tel.: 032/ 7786121 alebo e-mail: sekretariat@krajne.sk
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Úrazy elektrickým prúdom
Po nedávnej tragickej nehode, smrteľnom úraze elektrickým prúdom mladého človeka v našej obci, rozhodol
som sa informovať občanov o nebezpečenstvách pri
obsluhe elektrických zariadení. Pre prácu na elektrických zariadeniach sa vyžaduje kvalifikácia a spôsobilosť
pre elektrické zariadenia. Zapojovanie elektrických obvodov, opravy, výmeny elektrických súčiastok, kde je
treba odkrytovať elektrické zariadenie, patrí do rúk kvalifikovanému odborníkovi. Väčšina ľudí podľa odbornej
terminológie patrí do kategórie laikov, ktorí majú podľa
Slovenských technických noriem (STN) vyhradené úkony, obsluhu zariadenia. Prvým predpokladom bezpečnosti práce je, že pri kúpe zariadenia si jeho obsluhu
necháte predviesť odborníkom (predavačom) a preštudujete návod na obsluhu od výrobcu zariadenia. Druhým predpokladom je že máte doma urobenú elektrickú
inštaláciu, ktorá spĺňa všetky podmienky bezpečnosti
podľa elektrotechnických noriem. Niekoľko krát som sa
stretol s tým, že som zistil v zásuvke na ochrannom
kolíku a pravej dutinke fázové napätie, čo bolo spôsobené neodbornou opravou závady na elektrickej inštalácii. „Veď nám to všetko fungovalo“, ak tam bolo pripojené rádio, televízor a podobné zariadenie s dvojvodičovým pripojením. Nebezpečné by bolo zariadenie s trojvodičovým pripojením, napríklad žehlička. V minulosti
som sa stretol s doma vyrobenými predlžovacími šnúrami, ktoré mali dva vodiče, čiže bez ochranného vodiča, čo je neprípustné. Niekoľkokrát, aj nedávno som
počul názor, že napätie 220 V nemôže zabiť, že sa musel chytiť 380V, (správne je 3 x 230/400 V; 50 Hz). Je to
nebezpečná ilúzia, zabíja prúd a jeho intenzita nad
0,5 Ampér je vysoko nebezpečná, v mokrom prostredí
to môže byť aj pri napätí 60V, napríklad zvarovací transformátor. Záleží na dĺžke trvania prechodu prúdu, zlo-

mok sekundy, hlavne ak neprechádza oblasťou srdca,
nemusí mať vážne následky. V dávnych dobách opráv
elektrónkových televízorov, som mal viackrát prúdom
vypálené dierky v prstoch. Najnebezpečnejší je prechod
prúdu z ľavej ruky do pravej nohy, alebo pravej ruky.
Pri dlhšom trvaní aj menšia intenzita prúdu, nad
30 mA spôsobuje poruchu činnosti srdca, fibráciu, ktorej následkom je zastavenie činnosti. Tu je treba okamžite poskytnúť prvú pomoc, masáž srdca a umelé
dýchanie. Rozhodujúcich je prvých 5 minút, každá minúta odoberá 10 % úspešnosti. Ojedinele boli prípady
záchrany života aj po 10 minútach.
V podstate všetky neodborne zhotovené, neodskúšané, nepremerané elektrické zariadenia môžu spôsobiť
úraz elektrickým prúdom. Môže sa to stať aj pri profesionálnom elektrickom zariadení v dôsledku poruchy
izolácie. Napríklad elektrické nožnice na strihanie plotu,
pri poškodení izolácie kábla a náhodnom dotyku na neizolovaný vodič. Nepodceňujte vhodné obutie, aspoň
textilné rukavice. Vašu bezpečnosť zvýši prúdový chránič vložený do zásuvky, pripojená bezpečná predlžovacia šnúra. Zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom
nedovolí, aby Vašim telom prechádzal väčší prúd,
viac ako 30 mA iba zlomok sekundy. Cena prúdového
chrániča je okolo15 € (napr. firma BOVE Stará Turá). Je
to investícia pre život, možno že v 99,9% nevyužijete
jeho funkciu, ale koľko rodín by dalo mnoho násobne
viac aj za ten zlomok istoty. Viac na
http://sk.traconelectric.com,http://www.kurzprvejpomoci.sk/faq
www.atpjournal.sk/casopisy/atp_05/pdf/atp-200510-08.pdf
Ivan Gálik

UPOZORNENIE
Obec Krajné, 916 16 Krajné č. 52, prevádzkovateľ pohrebiska v Krajnom, Vás touto cestou upozorňuje, že
podľa uznesenia č. 3/2010 písm. A bod č. 8 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa
24. júna 2010 boli obecným zastupiteľstvom v Krajnom určené pochovávacie dni a to nasledovne:

pondelok – piatok od 13:00 hod. do 16:00 hod.
s účinnosťou od 1. augusta 2010
pričom budú splnené podmienky podľa § 6 citovaného zákona a § 12 menovaného
poriadku, to znamená, že ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia,
musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak
sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8
ods. 3 písm. h), t.j. - ukladať ľudské pozostatky do času pochovania len do chladiaceho
zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0°C až 5°C, ak doba od zistenia úmrtia lekárom,
ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, do pochovania presiahne 14 dní, alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov, ukladať ich do mraziaceho zariadenia, ktoré zabezpečí trvalé udržanie teploty niežšej ako – 10°C.
Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich
dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky
osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť.
Aby boli splnené tieto podmienky v nutných prípadoch sa pohreb vykoná i v sobotu alebo v nedeľu v čase od
13:00 hod. do 16:00 hod. za 50 % príplatok podľa cenníka služieb pohrebiska v Krajnom..
Miesto pre pochovávanie je pohrebisko na území obce Krajné.
V súrnych prípadoch volajte na čísla:
032/ 7786121, 0905 369340, 0907 507578, 0905 938160, 0905 726213
Bc. Miroslava Matejovičová
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Nezabudnuteºné dojmy z Indonézie
Členovia FS Krajňanec,
po úspešnom zájazde
v Číne v roku 2008, reprezentovali náš región a
Slovensko, svojimi folklórnymi vystúpenianami, pre nás na opačnej strane zemegule, v ďalekej Indonézii. Počas 9 dňového pobytu odprezentovali 5 vystúpení s folklórnymi súbormi
z Estónska, Talianska, Turecka, Filipín, Kóree, Taiwanu
a Srí Lanky. Po prílete vo večerných hodinách na letisko
v sobotu 3. 7. 2010 ich privítala upršaná Jakarta. Druhý
deň po obede predstavili sa na otváracom ceremoniáli
Pembangunan Jaya International student folklore festival. Tu sa stretli so slovenským ambasádor v Indonézii
pánom Štefanom Rozkopálom s rodinkou. Tretí deň im
pán ambasádor Rozkopál vybavil poznávací výlet do
okolia autobusom a zároveň im bol aj sprievodcom.
Štvrtý deň bol opäť pracovný, počas príprav na vystúpenie mali dosť času na kontakt s ostatnými súbormi. Piaty
deň volný, využili opäť na spoznávanie okolia, pamätihodností mesta. Šiesty deň do obeda absolvovali výlet
do Taman Mini Indonesia - kultúrne stredisko, ktoré zobrazuje 33 provincií Indonézie na jednom mieste. Večer
vystupovali s pásmom regiónu „Horehronie, Zemplín
a Parchovianske karičky! Dali sme do toho všetko, aby
bola všeobecná spokojnosť a keďže sme boli posledný
súbor v poradí, tak nech aj v ľudoch zanecháme dobrý
pocit!” Siedmy deň mali ďalšie vystúpenie v zábavnom
parku, tentoraz iba s Talianmi, Kóreou a Taiwankami. „To
bolo skvelé! Prvýkrát sa nám stalo, že publikum priam
skandovalo! Mládenecký tanec, klobúkový, sa o to postaral! Kto by to bol čakal, že ich to natoľko zaujme - sme
radi, že sme ich takto zabavili. Týmto máme postarané
zas o nekonečné fotenie sa s nadšencami po vystúpení.“

Ôsmy deň opäť vystúpenie v Central parku - jednom
z veľkých, bohatých obchodných centier.
Deviaty, predposledný deň zapísala Miriam Mramúchová vo svojom denníku takto: „Dnes nás hneď zrána
navliekli všetkých účastníkov do jednotných tričiek a išlo
sa do Bintaro city sadiť stromčeky, aby sme prispeli
k myšlienke ubrániť našu planétu pred globálnym otepľovaním. Celá ceremónia spočívala v tom, že každá krajina
si zasadila svoje stromy a vytvorili tak budúci lesík. Potom
sme vytvorili sprievod a pomedzi nás boli domáci v rôznych ,,eko,, kostýmoch - zobrazovali zemeguľu, separovanie, poukazovali na veľa vecí k zamysleniu sa, ale
v konečnom dôsledku by sa mali zamyslieť sami nad
sebou, pretože niektoré časti Jakarty oplývali značným
množstvom nečistoty. Pravdaže boli tu i veľmi pekné
a udržiavané časti mesta, nové obchodné centrá, stred
mesta s vysadenými parkami, len akosi sme mali dojem
že ich je pomenej. Sprievod sa vliekol tempom porovnateľným s ich premávkou na cestách, ale všade naokolo
bolo ľudí a ľudí, tak sme sa venovali už obvyklej činnosti
(foteniu), spievali si, ,,vrteli sa,, na konci, keď už sa
zotmievalo (čo bolo tak o 18. hod.) sme ukázali poslednýkrát naše umenie, nasýtili sa posledného potlesku, zamávali a tešili sa, že už máme všetky povinnosti za sebou?
20:30. Priviezli nás na ,,Bali“. Kokosové mlieko, kvetinka
za ucho, program tradičnej kultúry z Bali, pláž, Jávske
more, piesok, palmy, skvelé jedlo, exotika, posledné
suveníry, poďakovania, lúčenia... cítili sme sa naplnení,
ale na nás doliehal aj smútok a už vtedy sme vedeli, že to
nebude jednoduché prijať skutočnosť, že zajtra bude
koniec nášho ázijského dobrodružstva.“
Všetky fotky a videá sú zverejnené na stránke
www.krajne.sk.
Ivan Gálik

Sponzori súboru Krajnanec

14. MK Kodreta Ing. Juraj Plesník
15. p. Obuch Jaroslav
16. Enon Invest, s.r.o., Liptovský Mikuláš
17. Chirana Medical a.s.
18. Mgr. Pražienková Alena
19. VEP Bojnice s.r.o.
20. Obec Vaďovce
21. Obec Kostolné
22. Obec Prašník
23. Obec Částkov
24. Obec Dolné Dubové
Ďakujeme uvedeným sponzorom za sponzorské
dary, ktoré nám pomohli pri reprezentovaní našej obce
v Indonézii.
FS Krajnanec
Zita Kukučková

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

Doprastav, a.s.
OXYMAT Vaďovce
Ing. Čechovič – ERO MAX SLOV.
Ing. Mičenec – Felacon
ELPAM s.r.o.
Ing. Tĺčik – Agropenzión ADAM
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Slovenskej republike Bratislava
Cora Bohemia
Sensus Slovensko
Askol
Prematlak Stará Turá
Komunálna poisťovňa
Setoop Krajné

BlahoÏelanie jubilantovi
Koncom júla oslávil 80. rokov náš čestný občan, obyvateľ obce Krajné, akademický
maliar Štefan Pavelka. Pri tejto príležitosti, v deň jeho narodenín bola v rodnom
Petrovci (Vojvodina - Srbsko) otvorená výstava jeho umeleckej tvorby. Jeho rodáci,
Slováci, sú na neho veľmi hrdí.
Svojimi kresbami, obrazmi im sprostredkoval náš kraj, Slovensko, domovinu ich dávnych predkov.
Pri tejto príležitosti pevné zdravie, tvorivého elánu, rodinnej pohody nášmu Pištovi
želajú priatelia, redakcia i celá naša obec.
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Multifunkãné ihrisko
Multifunkčné ihrisko je dokončené a môže ho využívať
každý, kto si chce zašportovať. Multifunkčné znamená,
že sa na ňom dá hrať futbal, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis, či si len tak zabehať. Počas školského vyučovania ho využívame na hodiny povinnej telesnej výchovy,
deti materskej školy počas dopoludňajšej činnosti, po
vyučovaní na ňom prebieha činnosť krúžkov a školského
klubu detí. Verím, že dobre poslúži aj Telovýchovnej jednote Slovan na tréningovú činnosť a cestu na športovanie si sem nájdu aj jednotlivci, či kolektívy z Krajného, či
širokého okolia každodenne popoludní, či počas víkendov. Keďže máme aj umelé osvetlenie, je možné ho
využívať aj večer a v noci. Školský areál, teda aj ihrisko je
miesto pre verejnosť kedykoľvek prístupné, pohyb po
ňom je výlučne na vlastné nebezpečenstvo. Priestor je
chránený kamerovým systémom, poškodenie zariadenia
bude riešené v spolupráci s políciou. V priebehu roka sa
bude tvoriť harmonogram, ktorým sa vyhradí hrací čas
pre organizované športovanie. To znamená, že ak má
skupina športovcov záujem o pravidelné športovanie na
multifunkčnom ihrisku, po podpise zmluvy bude vyhradená doba, kedy bude ihrisko poskytnuté výlučne tejto
partii. Sú to také isté podmienky, ako pri športovaní v
telocvični. V inom prípade nemá nikto právo poslať z
ihriska hrajúcich športovcov.

Podpis zmluvy je spoplatnený, pretože ihrisko si vyžaduje údržbu, v budúcnosti výmenu opotrebovaných častí, povrchu, žiariviek.
Pre transparentnosť chcem uviesť finančné položky
investované na vybudovanie ihriska.
1. Úrad vlády pre oblasť športu na povrch, siete
a mantinely venoval – 40000 €.
2. Obecný úrad Krajné na budovanie podložia, drenáže, väčšej hracej plochy investoval – 40000 €.
3. ZŠ s MŠ Krajné investovala:
vybudovanie prístupového chodníka – 12780 €
osadenie lavičiek, odpadkových košov – 1920 €
vybudovanie osvetlenia a uzemnenia – 2050 €
oprava hľadiska – 2460 €
navýšenie ochranných sietí – 1700 €
zastrešenie hľadiska – 2600 €.
Nie sú to malé položky, ale čas a budúcnosť ukáže, že
rozhodnutie vytvoriť multifunkčné ihrisko, väčšiu hraciu
plochu pri škole bolo správne a potrebné. Bude slúžiť
nielen na telesnú výchovu, ale i na športovanie a trávenie
voľného času. Budeme sa snažiť vytvoriť v areáli prostredie, kde si nájdu miesto rodiny a záujemcovia na športovanie, posedenie, zábavu, opekanie, húpanie, šmýkanie,
či len rozprávanie.
Milan Medveď

Otázka
Cez letné prázdniny žiakov som na ihrisku stretával
malých i väčších športovcov. No s pribúdajúcimi dňami ich
bolo menej a menej. Rozmýšľal som, či im už zovšednelo.
No to by bolo veľmi skoro, veď je v prevádzke ani nie jednu
sezónu. Ani do školy sa nemuseli pripravovať, veď mali
prázdniny. Určite mali dosť voľného času. Počasie deťom
tiež nebránilo v športovaní. No potom som prišiel na to,
prečo tam nie sú tak často. Máme na ihrisku ochranné
siete vysoké 7 metrov. No i tak sa stane, že pri kope, či pri
odraze lopta preletí ponad sieť až na cestu, do školského
okna, do záhrady. Bohužiaľ, je to také bežné riziko. Stačí

pre loptu zájsť a môže sa pokračovať v hre. No z južnej
strany ihriska to tak nie je. Zrejme na juhu chýba pochopenie, tolerancia a ochota. Deťom sme síce vybudovali
ihrisko, na ktorom namiesto fajčenia majú hrať futbal, ale
nemajú s čím, lebo sa im minuli lopty. Počul som, že na
juhu sa chválili, že ich majú už 17.

·portovanie

viac ich bolo zo Základnej školy Košariská. Veríme, že sa
to všetkým páčilo a o rok sa stretneme opäť.
2. Športové stretnutie s Tomášovom – predposledný
júnový týždeň k nám zavítali žiaci zo Základnej školy
Tomášov pri Bratislave. Súťažili sme vo volejbale a futbale
chlapcov, dievčat a v zmiešaných družstvách. Všetky zápasy naši žiaci vyhrali, remíza bola len vo futbale dievčat.
Kamaráti z Tomášova spali v našej telocvični, stravovali sa
v našej jedálni a opekali spoločne s našimi žiakmi na detskom ihrisku. Podujatie sa uskutočnilo vďaka ochote a aktivite pánov učiteľov Maria Porubca, športového komentátora
televízie TA3, Jána Figuru a Milana Medveďa. Dohodli sme
sa na budúcoročnom stretnutí tentoraz v ZŠ Tomášov.
3. Olympijský festival detí a mládeže – 29. júna sa uskutočnil 2.ročník športového podujatia, ktorého sa zúčastnili
všetky deti MŠ a žiaci ZŠ v tradičných olympijských ale aj
netradičných disciplínach: šprint, beh na 400 a 1000 metrov, skok z miesta, hod granátom, kriketkou a loptičkou.
Na tomto štvorhodinovom podujatí vládol športový duch
a skvelá súťaživá atmosféra. Súťažiaci bojovali v duchu
fair-play a tí najlepší získali olympijské medaily vyrobené
deťmi keramického krúžku, ktoré prevzali z rúk hlavnej rozhodkyne pani učiteľky Zlatici Tomkovej.
Milan Medveď

Naozaj prestaneme kvôli tomu hrať futbal?
Čo Vy na to, pán Šagát?
Milan Medveď

Naša škola už tradične podporuje športové aktivity svojich žiakov a snaží sa ich motivovať k tomu, aby sa šport
stal neoddeliteľnou súčasťou ich života. Z tohto dôvodu
organizujeme každoročne niekoľko podujatí. V mesiaci jún
sme realizovali:
1. Športový deň detí primárneho vzdelávania – panie
učiteľky ročníkov 1.-4. Karliková, Vydarená, Kozárová,
Kečkéšová zorganizovali zábavný športový deň pre žiakov
okolitých málotriednych škôl z Brestovca, Košarísk, Starej
Myjavy, Jablonky, Rudníka, Vaďoviec. Spolu s našimi
deťmi športovalo v tento deň na štadióne Tj Krajné 200
detí. Súťažilo sa v týchto disciplínach: skok vo vreci, hod
kriketkou, hod loptičkou do kruhu, hod loptičkou do stavby z valcov, gorodky, beh na 50 metrov, nosenie stolnotenisovej loptičky, beh cez prekážky, skok z miesta, skok do
farebných kruhov. Šikovných
detí bolo veľmi
veľa. Medaily
a ceny si však
odniesli iba tí
najlepší. Naj-
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V minulých rokoch Ministerstvo školstva vyhlásilo niekoľko projektov, v ktorých školy mali možnosť po schválení získať finančné prostriedky na vybudovanie zariadenia v knižnici, jedálni, jazykovej učebni, učebni výpočtovej techniky, MŠ, či iný potrebný materiál. O našich
úspechoch v nich som rodičov informoval na plenárnych
rodičovských združeniach, vo výročných správach školy
na našej internetovej stránke, čitateľov na stránkach
Krajnianských novín. V tomto volebnom období však sa
nedalo zapojiť do žiadneho projektu na MŠ SR, pretože
žiaden sa neuskutočnil.
Objavil som však na internete grantový program
Rodinný futbal, ktorý na Slovensku prináša spoločnosť
Západoslovenská energetika, člen skupiny E-ON. Tento
program je rozšírený vo viac ako desiatich európskych
krajinách, pre všetky je spoločné to, aby spájal rodiny
prostredníctvom futbalu. Čiže zmyslom programu nie je
podpora profesionálneho športu, ale kladie dôraz na trávenie voľného času v kruhu rodiny.
Podpora sa týka dvoch oblastí. Prvou je vytváranie
podmienok, kde deti s rodičmi budú môcť prežívať spoločné chvíle spojené s futbalom. A toto je spoločná myšlienka s víziou našej ško-ly a tou je vytvorenie možností
a prostredia pre aktívne využitie voľného času detí.
Druhou oblasťou je organizovanie spoločensko-športových podujatí a tých počas roka naša škola pre verejnosť
organizuje niekoľko.
Na základe vypracovaného projektu organizátor rozhodol, že naše aktivity podporí sumou 2600 eur. Cieľ
tohto projektu je súčasťou vízie a tou je vytvorenie prostredia, ktoré budú využívať deti, žiaci, občania, rodiny,
široká verejnosť za účelom športových, spoločenských
a kultúrnych stretnutí. Na to sú zamerané aj sprievodné
podujatia, ktoré sú v projekte naplánované:
1. Turnaj malých futbalistov - futbalový turnaj žiakov
primárneho vzdelávania za účasti okolitých škôl.
Termín – 23. 09. 2010 na multifunkčnom ihrisku,
v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy.
2. Futbalové zručnosti generácií - súťaž trojčlenných
družstiev v netradičných futbalových disciplínach
na multifunkčnom ihrisku. Zloženie družstva - 1 dieťa, 1 dospelá dáma, 1 rodič alebo starý rodič.
Termín – 2. 10. 2010 od 13.00. Spojené s opekaním
a hudbou v areáli školy.
3. Osvietený futbalový zápas - futbalový zápas vo
večerných a nočných hodinách od 19.00 do 24.00
pri umelom osvetlení. Od 19.00 do 20.00 žiaci, od
20.00 do 21.00 stredoškoláci, od 21.00 - 24.00
dospelí. Termín - 16. 10. 2010.

4. Futbalový zápas deti - rodičia, spojený s dňom otvorených dverí v škole, s občerstvením – ochutnávka
zdravých pomazánok a jedál. Termín – 30. 10. 2010.
5. Mikulášsky turnaj - tradičný turnaj dospelých na
multifunkčnom ihrisku spojený so spoločenskou
akciou. Termín - 4. 12. 2010.
6. Športové hry malých, Športové hry veľkých, Športové hry dievčat - tradičné krúžky žiakov školy,
ktoré fungujú pravidelne počas celého školského
roka dve hodiny do týždňa.
Chceme vytvoriť športovú zónu, ktorú tvorí multifunkčné ihrisko s osvetlením, prístupová plocha s mobiliárom, hľadisko s lavičkami a stolmi. Divácke pódium
s lavičkami chceme zastrešiť a vytvoriť tým ochranu pre
návštevníkov pred slnkom i dažďom. Na toto využijeme
dar od Západoslovenskej energetiky, člena skupiny
E-ON. Na zábavno-spoločenskej zóne chceme dobudovať pieskoviská, hojdačky, obnoviť altánok, ohnisko,
záhradný gril. Všetko toto snaženie smeruje k tomu, aby
sme pre občanov vytvorili bezpečné, kľudné a vkusné
miesto na posedenie a stretávanie sa. Zároveň bude pre
deti podnetným prostredím pre aktívne využitie voľného
času. Touto formou chcem všetkých ubezpečiť, že areál
školy je otvorený pre všetkých, ktorí sa chcú zabaviť,
zašportovať si, opekať si, či len tak sa stretnúť a pozhovárať. Treba dodržiavať len pravidlá bezpečnosti, pohyb
v areáli je na vlastnú zodpovednosť.
Tiež by som chcel upozorniť na to, že o všetko, čo je
vybudované a čo ešte vybudujeme sa treba starať. Nie
všetko stíhame prácou prevádzkových zamestnancov
a žiakov školy. Tým by som chcel požiadať i rodičov
o pomoc pri udržiavaní trávnikov a zariadení, aby i počas
žiackych prázdnin sa mohli deti voľne pohybovať po
upravených trávnatých plochách. Všetky zariadenia sú tu
pre verejnosť dostupné a môže ich každý využívať.
Samozrejmosťou je, že ich treba šetriť a neničiť. Za všetkým, čo je na ihriskách vytvorené je množstvo ľudského
umu, práce a finančných prostriedkov. Akékoľvek poškodenie bude postihované. Nehovoriac o tom, že zariadenie môže stratiť na bezpečnosti, či funkčnosti a nebude
môcť byť používané. Na obnovu treba potom vynaložiť
úsilie, ktoré sa dá využiť na inom mieste.
Touto cestou chcem pozvať všetkých obyvateľov do
areálu školy, na horeuvedené podujatia a zároveň poďakovať Západoslovenskej energetike, členovi skupiny
E-ON za dôveru, podporu a finančný dar.
Milan Medveď

Strelecké preteky 2010 v Krajnom
Predĺžený víkend prišiel veľmi vhod poľovníkom PZ Drieňovica, ktorí si v sobotu 3. júla
2010 trénovali streľbu na „asfaltová holuby“ a súčasne pripravovali nedeľné podujatie.
V súťaži prvé miesto získal Milan Baran, úspešný strelec streleckých pretekov roku 2008.
Nedeľa 4. 7. 2010 bola pripravená predovšetkým na preteky hostí, ktorí sa tu už po viac
rokov stretávajú. Väčšina domácich poľovníkov sa teraz venovala technicko organizačnému servisu a gastroslužbám. Po celodennom zápolení sa na tabuli objavilo päť najlepších strelcov, kde o prvé
a druhé miesto sa museli rozstrelom prebojovať z minulosti známy Matúš Pista a nový strelec Ľudovít Beňo
z Hlohovca. Potom bolo už nasledovné poradie: 1. Ľudovít Beňo, 2. Matúš Pista, 3. Vladimír Boor, 4. Jaroslav Vatrt,
5. Juraj Konopa. Po odovzdaní cien už pokračovala zábava, do tanca až do skorého rána hrala skupina Reflex
z Hradišťa pod Vrátnom.
Všetky fotky a videá sú zverejnené na stránke www.krajne.sk
Ivan Gálik
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Niečo z kuchyne
Zapojili sme sa do projektu „Zdravá mliečna škola“.
Takýto certifikát sme získali od spoločnosti Danone,
ktorá rozbehla celoslovenský neziskový projekt „Danone
školská mliečna liga“. Na projekte spolupracovali Ministerstvo školstva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR
a Hlavný hygienik SR. Cieľom projektu je dlhodobá
výchova detí k zdravému životnému štýlu, zvýšeniu nedostatočnej spotreby mliečnych výrobkov u detí a podpory športu a športových aktivít detí na školách.
Zapojili sme sa do programu „Podpora konzumácie
ovocia v školách“, ktorý spolufinancovalo európske spoločenstvo. Firma Boni Fructi z Dunajskej Lužnej nás
zásobovala 100%-nou jablkovou šťavou, na ktorej si

zdarma pochutnávali všetci žiaci MŠ i ZŠ. Takýmto spôsobom sme sa ich tiež snažili viesť k zdravým stravovacím návykom.
Počas mesiaca august sme prebudovali školskú jedáleň, v ktorej sa nám v dôsledku veľkej vlhkosti a neizolovanému podkladu zvlnilo PVC, spod ktorého sa navyše
šíril veľký zápach. Po odstránení linolea sme krompáčmi
a sekáčmi prácne odstraňovali zvyšky starej nekvalitnej
podlahy. Vybudovali sme nový podklad, hydroizoláciu,
položili novú dlažbu. Do chodby pred jedáleň sme
umiestnili novú vešiakovú stenu a odkladacie skrinky na
tašky. Zostáva nám odstrániť vlhkosť zo steny a urobiť
nový sokel. Odteraz bude už jedáleň slúžiť všetkým
k spokojnosti.
Milan Medveď

Separuj, ‰etri a chráÀ
V uplynulom školskom roku sme v škole realizovali
enviroprojekt Separuj, šetri a chráň. Cieľom projektu bolo
zlepšenie vzťahov medzi človekom a životným prostredím. Žiakov sme viedli k ochrane a zlepšeniu životného
prostredia, vysvetľovali sme význam a dopad separovania komunálneho odpadu, viedli sme žiakov k zodpovednosti za šetrenie vody a energií. Projekt sa realizoval
počas celého roka a z ministerstva školstva sme na jeho
uskutočnenie získali 2600 €. Za tieto finančné prostriedky sme vybudovali na detskom ihrisku drevený
dvoj-domček so šmýkalkou, lezeckou stenou a húpačkami pre deti materskej školy.
K realizácii sa nám podarilo zabezpečiť spoluprácu
s Obecným úradom Krajné, Pasko Bratislava, Lobbe Doliny, MOA, Združením Javorina – Bezovec. Firma Pasko
nám bezplatne zabezpečila nádoby na separovaný zber
TKO, konatelia urobili prednášku o separovaní odpadu
pre celú školu a zrealizovala trojdňové školenie troch učiteľov školy o separovaní odpadu a ochrane životného
prostredia v Turčianskych Tepliciach. Súčasťou projektu
boli aj exkurzie v rôznych lokalitách. Žiaci 1., 2., 3. a 4.
ročníka boli na skládke TKO v Lobbe Doliny na Hrašnom,
piataci, šiestaci a siedmaci navštívili triedičku odpadu
v Kálnici, kde videli podmienky a spôsob manuálneho
triedenia. Najstarší žiaci boli v závode na spracovanie a
recykláciu plastového odpadu MOA v Turej Lúke. Dopravu na všetky exkurzie nám bezplatne zabezpečil OÚ
v Krajnom. Žiaci 9. ročníka 3 mesiace monitorovali spo-

trebu elektrickej energie, vody a plynu. V rámci projektu
sme vykonávali pracovné aktivity pri čistení koryta rieky
a jeho okolia, ležoviska bobrov a okolia školy.
Súčasne sme sa zapojili do ďalších projektov zaoberajúcich sa environmentálnou problematikou. Tými sú:
1. Baterky na správnom mieste – v škole sú umiestnené krabice, do ktorých žiaci môžu hádzať použité
batérie, ktoré potom odváža firma zaoberajúca sa
likvidáciou nebezpečného odpadu.
2. Ekologická stopa – v júni sme sa stali jednou z 93
škôl na Slovensku, ktoré získali certifikát. Veľkosťou
ekologickej stopy školy sme sa umiestnili v Trenčianskom kraji na prvom mieste, to znamená, že
máme najmenšiu, a v rámci Slovenska na siedmom
mieste. Ekologická stopa je metóda merajúca vplyv
ľudských aktivít na planétu Zem. Je možné vypočítať je pre každého jednotlivca a organizáciu. Predstavuje celkové množstvo územia, potrebné na
zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame – energií,
vody, potravín, oblečenia, materiálu, dopravy a na
zneškodnenie odpadu, ktorý pritom vytvárame. Čím
je väčšia stopa, tým je väčší negatívny vplyv na prírodu. Týmto edukačným programom sme vypočítali, že ekologická stopa našej školy je 0,1786 globálneho hektára na 1 osobu. Pre porovnanie priemerná ekologická stopa jedného človeka na Zemi je
2,7 globálneho hektára.
Milan Medveď

Krajnianska prúdnica 2010

prebehnúť. Potom nasledovala súťaž v štafetách jednotlivých družstiev a nakoniec bol hod hadíc na cieľ.
Získať body hodom hadice na cieľ je viac otázkou šťastia ako zručnosti, preto tieto body pomenili trochu poradie z predchádzajúcich disciplín. Po ukončení súťažných hodov hadicou, mali záujemci možnosť vyskúšať
si hádzanie, kde úspešnosť bola ocenená pivom.
Hoci podľa tabuliek bol najlepším DHZ Hrachovište,
starosta odovzdal všetkým zborom ceny obce Krajné
s tým, že všetci zvíťazili. Celé popoludnie bolo príjemné
počasie, čo sa odrazilo aj v dobrej návštevnosti podujatia. Dobrý guláš a ostatné občerstvenie pre všetkých
záujemcov hasičských podujatí, šíri hasičom dobré
meno. Najbližšie stretnutie hasičských zborov bude
21. 8. 2010 v Matejovci, kedy DHZ Matejovec pripravuje oslavy 80. výročia založenia zboru.
Všetky fotky a videá sú zverejnené na stránke
www.krajne.sk
Ivan Gálik

Súťažno zábavné podujatie „Krajnianska prúdnica“
pripravované na predposlednú júlovú sobotu bolo preložené na sobotu 31. júla 2010, pre hroziace zlé počasie. Nový termín však už nevyhovoval dvom pozvaným
organizáciám DHZ, tak sa podujatia zúčastnili len štyri
hasičské zbory, DHZ Hrachovište, DHZ Babulicov Vrch,
DHZ Matejovec a domáci, DHZ Krajné.
Šiesty ročník „Krajnianskej prúdnice“ sa konal aj na
pamiatku pred rokom tragicky zomretého veliteľa DHZ
Krajné, Jána Ďuriša. Súťaž prebiehala podobne ako
v minulých rokoch. Požiarny útok s úvodným vstupom
rezania brvna dvojmužnou pílou, bruchatkou, kde je už
náročnejšia technika rezania, ako rámovou pílou. Pri
požiarnom útoku sa preverila aj spoľahlivosť techniky,
prejavili sa poruchy dvoch striekačiek, čo sa podarilo
spoločnými silami odstrániť a súťaž mohla regulárne
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Oslavy 80. v˘roãia zaloÏenia DHZ Matejovec

Členovia organizácie DHZ Matejovec s ďalšími
miestnymi priaznivcami hasičov, pripravili na sobotné
popoludnie 21. 8. 2010 oslavy 80. výročia založenia
DHZ Matejovec. Osláv sa zúčastnili hasičské zbory:
DHZ Babulicov Vrch, DHZ Hrašné, DHZ Jablonka, DHZ
Krajné a DHZ Polianka, veľa účastníkov, divákov hlavne
z Matejovca, blízkeho okolia a z miesta hosťujúcich
hasičských zborov. Po slávnostnom nástupe presunuli
sa hasiči a diváci na stráň nad Matejovskou priehradou,
kde hasiči predviedli hasenie požiaru. Potom nasledovala ukážka požiarneho zásahu na horiacom osobnom
aute so simuláciou vyprosťovania z vozidla, profesionálnymi hasičmi. Veľký počet detí prejavilo záujem
vyskúšať si lokalizáciu malých požiarov pod ich dohľadom. Potom už nasledovali súťažné požiarne útoky jednotlivých družstiev. Hlavného rozhodcu robil Pavel
Moravec, súťaž prebehla veľmi korektne, diváci ocenili
výkony hasičov. Priebeh požiarneho zásahu a výsledky
súťaže vyhodnotil v kultúrnej sále požiarnej zbrojnice
veliteľ podujatia Bc. Pavol Macúch. Predseda DHZ
Matejovec Ján Kubus odovzdal veliteľom upomienkové
poháre pripomínajúce tento pamätný deň. Starosta
obce Ing. Vladislav Šuster odovzdal hasičskému zboru
Matejovec k tomuto jubileu, pamätnú plaketu obce
Krajné. S históriou zboru od jeho založenia až po
súčasnosť oboznámil prítomných Ing. Milan Obuch.
Za aktívnu prácu v zbore a pomoc hasičskému zboru
boli ocenení pätnásti aktívni, zaslúžilí hasiči a občania
Matejovca. Starosta obce odovzdal „Cenu starostu

obce Krajné“ Pavlovi Papulákovi, takéto ocenenie prevzal v máji tohto roku aj Ján Kubica. Na záver slávnosti
si spoločne zaspievali pieseň „Ešte som nevidel tak
dievčatko plakať“, ktorú majú pri takýchto spoločenských príležitostiach ako hymnu. Potom dostala svoj
priestor dychová kapela „Lieskované“, ktorá hrala všetkým do tanca a v prestávkach záujemcov o spev sprevádzal sympatický heligonkár Paľko Bako.
Všetky fotky a videá sú zverejnené na stránke
www.krajne.sk
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Ivan Gálik

Stretnutie seniorov JDS Krajné
a KD Brno – Chrlice v Chliciach
Posledné stretnutie v tomto roku 2010 mali podľa
plánu spoločných aktivít seniori z JDS Krajné a Klub
důchodcú Chrlice (KD), ktoré bolo 11. 9. 2010
v Chrliciach. Pred mesiacom, 7. 8. 2010 bolo priateľské
stretnutie futbalistov SK Chrlice a Slovan Krajné,
starých pánov a mužov v Chrliciach, ktoré nebolo zatiaľ
na našej stránke zverejnené. Súčasťou stretnutia boli
športové zápasy, SK Chrlice a Slovan Krajné, kde naši
futbalisti, muži A prehrali 5:4 a starí páni prehrali 3:2.
Počasie ráno pri našom odchode nebolo príjemné,
takže 27 členov našej JDS a 14 členov družobnej JDS
Hrachovište išlo s nádejou, že podľa meteorologickej
predpovede budeme mať na Morave lepšie počasie.
Privítal nás starosta MČ Brno–Chrlice, Ing.Vladimír
Kučera, predsedníčka klubu Ludmila Kořínková a postupne aj ďalší členovia, naši hostitelia. Stretnutie,
posedenie sa konalo v spoločenskej miestnosti „Ústavu
sociální péče pro zrakově postižené v MČ BrneChrlicích (USP)“, blízko radnice. Srdečne sme sa zvítali
s mnohými starými známymi, prijali pohostenie a informáciu o pripravenom dopoludňajšom programe. Potom
nasledovala cesta do benediktinského kláštora v Rajhrade, na prehliadku Pamätníka písomníctva na Morave. Chvíľu čakania na sprievodkyňu sme využili na prehliadku kostola, opátskeho chrámu sv. Petra a Pavla.
So sprievodkyňou sme si pozreli expozíciu, ktorá
zahrňuje najvýznamnejšie osobnosti literatúry na Morave od 9. do 20. storočia, expozíciu život a dielo Ludvika
Kunderu a prehliadku interiéru reštaurovanej historickej
benediktínskej knižnice s osemnástimi tisícami kníh. Po

dvojhodinovej prehliadke zastavili sme sa v Rajhrade na
obed, ktorý všetkým chutil, po ktorom sme sa vrátili do
spoločenskej miestnosti USP. Tu nás už čakala väčšina
členov KD Chrlice a skupina detí s programom. Po oficiálnom privítaní, výmene drobných darčekov začal
program detí, pokračovalo vystúpenie spevokolu Hrachovienka s básnickým slovom Karola Kolníka. Do družnej zábavy zavítal aj predchádzajúci predseda KD, Jan
Jochman s manželkou, ktorí sa tešili veľkej pozornosti.
Po ďalšom vystúpení našich spevákov prišla nám zahrať a zaspievať skupina „Brněnští gajdoši“, ktorá rozprúdila zábavu až do tanca. Čas pokročil, v najlepšom
treba prestať, tak na rozlúčku sme si zaspievali „Dôchodcovskú hymnu“, rozlúčili s priateľmi a zo slnečného kraja vracali späť do upršaného Krajného. Kto išiel
s nami iste neľutoval, boli sme
bohatší o nové
zážitky a doma,
vonku nedalo sa
tú sobotu nič
robiť.
Všetky fotky
a videá sú zverejnené
na
s t r á n k e
www.krajne.sk
Ivan Gálik

Základná škola s materskou školou Krajné 173
v spolupráci

s Obecným úradom Jablonka
pozýva

všetkých doktorov, vojakov, indiánov,
kovbojov, šašov, cyklistov, hokejistov,
sandokanov, sestričky, včely a ostatnú háveď
na netradičný

MAŠKARNÝ BÁL,
ktorý sa bude konať v sobotu 6. 11. 2010 v KD Jablonka od 19.00 hod.

Do tanca hrá skupina ONYX.
Vstup iba v maskách!
(Za symbolický poplatok si ich môžete zapožičať v ZŠ s MŠ Krajné)
Vstupné 7 € (guláš, minerálka, 1/2 l vína)
Informácie na tel.č.032/7786107
Vstupenky je potrebné zákúpiť do 4. 11. 2010 v riaditeľni ZŠ s MŠ Krajné
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Vážení športoví nadšenci!
Základná škola s materskou školou Krajné
Vás srdečne pozýva

na 1. ročník spoločensko – športového podujatia

F U T B A L S PÁ J A G E N E R Á C I E
Program:
Zloženie družstva:
Termín:
Čas:

Súťaž trojčlenných družstiev v netradičných zábavných disciplínach
1 dieťa, 1 dospelá dáma, 1 starý rodič, otec alebo dospelý príbuzný
02.10.2010
13.00

Sprievodným podujatím je opekanie na detskom ihrisku
Občerstvenie a strava sú zabezpečené.
Toto podujatie je súčasťou grantového programu Rodinný futbal 2010.
Generálnym partnerom podujatia je

Západoslovenská energetika, člen skupiny E-ON.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční.
15

Upozornenie
Touto cestou upozorňujeme občanov, aby neničili oplotenie pri Zdravotnom stredisku
v Krajnom a ani iné obecné či verejné priestranstvá. V prípade pristihnutia pri ničení
obecného majetku bude dotyčný poškodený majetok opravovať na vlastné náklady.
Podľa § 6 ods. 1 VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov, v ktorom je
uvedené vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný: miestne komunikácie
a verejné priestranstvá, upozorňujeme občanov, aby si svojich psov držali vo svojich
chovných priestoroch v denných hodinách ako i v nočných hodinách. Podľa § 4 ods. 1
zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vodiť psa
mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol
spôsobiť. Na základe § 7 ods. 2 písm. e) priestupku sa dopustí ten, kto nerešpektuje
zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa. Za priestupok obec uloží pokutu
do 16,60 €.
v Krajnom
v Krajnom

Zo života obce

na

viacúčelovom

ihrisku

Uskutoční sa:

Konalo sa:
• v dňoch 3. a 4. júla 2010 strelecké preteky
v Borinke
• dňa 31. júla 2010 Krajnianská prúdnica na
Obecnom športovom areáli v Krajnom

• dňa 30. októbra 2010 Pamiatka zosnulých
v Dome smútku v Krajnom
• dňa 4. decembra 2010 Mikulášsky turnaj
vo futbale na viacúčelovom ihrisku alebo
v telocvični školy

• dňa 21. augusta 2010 80. rokov založenia
Dobrovoľného Hasičského Zboru Matejovec
• dňa 26. augusta 2010 športový deň Obce
Krajné v spolupráci s okolitými obcami
a Základnou školou s materskou školou

Oznam
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny
č. 4/2010 bude 26. novembra 2010, tzn. že príspevky do Krajnianských
novín č. 4/2010 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvedeného termínu.

Spoloãenská rubrika
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Erik Šagát
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