roãník 12.

ãíslo 2/2005

cena 5,- Sk

POSKYTNUTÁ DOTÁCIA
Premiér SR, Mikuláš Dzurinda pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády SR
vo výške 50.000,- Sk pre súbor Krajňanec, ktoré využije na zakúpenie kontrabasu a zvukového zariadenia.
I touto cestou ďakujeme pánovi premiérovi za finančnú dotáciu.

Pavel ANČIC
obchodná činnosť

LIMBACH

SLOVO Z ÚST STAROSTU

KRAJŇANCI, SVITÁ NÁM NA LEPŠIE ČASY?!
Predpokladám, že väčšina z nás to cíti a mnohí aj vidia, že sa nám spoločne darí smerovať
našu obecnú loď z rozbúrených vôd do vôd bezpečných, kde naše ponorené siete zachytia
hojnosť nutných prostriedkov a nových skvelých nápadov, aby život u nás bol lepší, veselší,
bohatší, ale hlavne kľudnejší. Aby tu vládla pohoda, pokoj, ale hlavne láska. Láska kresťanská,
bratská, láska krajnianská - k sebe samým, ale tiež k spoločnosti našich chatárov a chalupárov.
Kde tu ešte poryv vetra vychýli nás zo správneho smeru - ale My sa už nedáme, väčšina
z nás vidí ten správny prístav, prístav kam smerujeme naše Krajné.
Pevná ruka a múdra myseľ hospodára - oráča, rozorala správnu brázdu,
aby pripravila pôdu na zasiatie budúcej
úrody. Istý krok, cit a presné oko hospodára, zasialo zrno k budúcej úrode
a dnes čaká na blahodárnu vlahu
a teplé slnečné lúče, aby zrno vyklíčilo,
hojne zaklasilo, správne a včas dozrelo,
aby hospodár s koscami, hrabáčmi, po
výmlate mohol po naplnení sýpok
zasadnúť za dožinkový stôl a spoločne
pri hojnom stole tešiť sa z dobre vykonanej práce.
Aj My sme rozorali, pripravili pôdu
a aj zasiali. Sem tam aj tá vlaha pokropila naše polia prahnúce po vlahe
a slnečnom lúči. Miestami sa aj niečo
zazelená, ale zatiaľ nie celkom podľa
našich predstáv! Posledné záchvevy
zimy skúšajú odolnosť našich služieb,
začiatkom týždňa borí sa technika
a naši chlapi so závejmi k jednotlivým
kopaniciam, frézujú, odhŕňajú a odvážajú tony snehu, aby koncom týždňa
opäť bojovali s prírodou. S prírodou,
ktorá nemá zľutovania. Prudké oteplenie a topiaci sa sneh plní toky Korytárky, Jablonky a Rudníka a hrozivo
valiace sa vody obcou neveštia nič
dobrého! Uťahaní, nevyspaní chlapi
opäť usadajú do strojov v snahe zabrániť najhoršiemu. Na území obce je
vyhlásení II. stupeň povodňovej aktivity
a na území novomestského obvodu III.
stupeň. Nasadili sme sily a prostriedky
obce, obecný hasičský zbor a požiadali
o súčinnosť Povodie Váhu, RPD Krajné
a obyvateľov našej obce, aby pomohli
predísť stratám.
RPD Krajné poskytuje vrecia, Povodie
Váhu vrecia a piesok, obecný hasičský
zbor prečerpáva vodu zo zatopených
pivníc, odstraňuje hate v toku a lojálni
obyvatelia na dvoch kritických miestach
plnia vrecia pieskom, vytvárajú umelé
koryto, aby odrazili vylievajúcu sa vodu.
Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku
k dielu, organizáciám, ale aj jednotlivcom, ktorým nebol ľahostajný osud
ohrozených spoluobyvateľov. Z prístupu
rómskych spoluobyvateľov by si mohli
vziať príklad aj Tí, ktorí sa prišli len na
„atrakciu“ pozrieť! Dnes to boli tí, zajtra
to môžu byť druhí. Nezabudnime!
V núdzi poznáš priateľa!
Bez väčších strát obec míňa povodeň, ktorá ukázala svoju silu a schop-

nosť ničiť a preto Vás aj touto cestou
žiadame, odstraňujte prekážky z tokov,
možno raz budeme(te) tomu vďační.
Nie je tajomstvom, že najväčším
zamestnávateľom v obci je obec sama.
Okrem trvalých zamestnancov, ktorí
pracujú pre obec, obec opätovne uzatvorila s Úradom práce a sociálnych
veci zmluvu a zamestnala 15 obyvateľov obce v hmotnej núdzi, ktorým
umožnila vrátiť sa do „zamestnania“.
Aj ich pričinením, ale hlavne zásluhou
Ing. Jána Borovského a v neposlednom
rade obecných služieb na čele s p. Jánom Otrubom sa obci podarilo vytvoriť
iný, nový rámec stredu obce. Okrasné
dreviny a kry skrášlili autobusové stanovište. Na nástupišti sa nám podarilo
prenajať aj majetok obce - stánok,
v ktorom firma Pegas z Častej ponúkne
nielen nám, ale aj cezpoľným sudové aj
pečatené vína.
Ruku k dielu priložilo aj Poľovné združenie Drieňovica, ktoré okrem brigád na
spoločnej Borine, sa opätovne podieľalo pri kosení na obecnom cintoríne.
Som presvedčený, že si zaslúžia naše
poďakovanie. Obci sa za výdatnej pomoci pána Jaroslava Mramúcha podarilo kvalitne ozvučiť nielen dom smútku
a cintorín, ale dôstojne prebieha aj
pietny akt rozlúčky so zosnulým nad
otvoreným hrobom.
Na našu obec opätovne myslel aj
predseda vlády Slovenskej republiky
pán
Mikuláš
Dzurinda, ktorý
z rezervy predsedu vlády uvolnil pre folklórny
súbor Krajňanec
50.000,- Sk. Pán
premiér srdečná
vďaka. Veríme
spoločne s Vami, že poukázané finančné
prostriedky povýšia úroveň nášho
súboru.
Nie malou čiastkou - 50.000,- Sk
podporil náš futbal aj Doprastav, a.s.,
kde po osobnom prísľube generálneho
riaditeľa pána Ing. Dušana Mráza
bola na účet TJ Slovan Krajné zaslaná
hore uvedená čiastka ako podiel z 2%
odvedených daní. Aj Vám pán Ing. Mráz
patrí srdečná vďaka.
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Vďaka obce patrí Sanoma magazínu
a ostatným nemenovaným za poukázanie 2% z odvedených daní pre naše
neziskové organizácie.
Vďaka pánovi Miroslavovi Dlhému,
ktorý pre obec vypracoval projekt na
oplotenie zdravotného strediska a už
dvojročnému sponzorovi obce, firme
FELACOM, spol. s r.o., ktorá je zastúpená pánom Pavlom Mičencom sa nám
začína dariť aj pri oplocovaní nášho zdravotného strediska. Pán Macúch s kolektívom DHZ sa podujal postupne železnú
konštrukciu odieť do dreveného šatu, pre
obe strany za výhodných podmienok.
Naša obec bola obdarovaná Krajským riaditeľstvom Policajného zboru
a Ministerstvom vnútra dvoma vozidlami Škoda Forman. Prvý po oprave,
ktorú realizovali naši obyvatelia Ján
Marônek a Branislav Mihočka slúži
technickému úseku pri výkone ich prác.
Aj Vám všetkým vrelá vďaka.
Po oprave druhého vozidla predpokladáme jeho presunutie pre zlúčenú
Základnú a materskú školu na zabezpečovanie nutného výkonu.
Obec v spolupráci so Základnou školou, TJ Slovan Krajné, DHZ Krajné Matejovec, Poľovným združením Drieňovica a mnohými nadšencami zorganizovali v priebehu troch víkendov nasledovné podujatia: - Futbalový zápas
medzi Mužstvom Futbalových Zázrakov
a Starými pánmi Krajného,

– Deň detí - cestu Shrekovou bažinou,
vystúpenie semifinalistky Slovensko
hľadá SuperStar Janky Čonkovej,
športové súťaže pre deti, futbalový
turnaj medzi Rádiom_FM, FS Krajňanec, Starými pánmi a Hasičmi,
diskotéku s Rasťom Sokolom.
– Hry Plameň, na ktorých súťažili mládežnícke družstvá Myjavského a Novomestského okresu.

Ani jedno z podujatí by sa nedalo zorganizovať na takej úrovni, aby tým neutrpel rozpočet obce. A práve preto patrí
vďaka všetkým aj nemenovaným, ktorí
akýmkoľvek spôsobom priložili ruku
k dielu a pomohli vykryť náklady na
uvedené podujatia:
VÚB, a.s.; NACHEMA; Kníhtlač
Gerthoffer; Slovakia MAX; TRIMONT;
FELACOM, s.r.o.; TBS, a.s.; HAKL, prietokové ohrievače vody; MOLITEX;
MINERÁL-AQUASERVIS, spol. s r.o.;
PA-MI SK; Rybník Bašovce; MIROTO;
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.; LARIX ťažba dreva; SAD Nové Mesto nad
Váhom; Vladimír Kriško; Pavel Ančíc;
Pegas Častá; Myjavská pekáreň; Kynologická revue; TJ Slovan Krajné;
Poľovné združenie Drieňovica - Krajné;
Dobrovoľný hasičský zbor Krajné; Základná škola Krajné; HAM; Setoop;
Dexia banka; Bove; Zambet; CEP
Scherdel; pani Šusterová; Kobánová;
Hluchá; páni Kravárik; Kubiš; Janeka;
Dlhý; Pavlech; Kolník; Medňanský; IPM
Plast Vaďovce; SECOM Senica; OÚ
Hrachovište.
Podotkneme možno jednému páru
tiež Krajňancov, že minimálne 95%
podujatí ak nerátame majstrovské futbalové zápasy, nohejbalový turnaj, prebehli na obecnom športovom štadióne
- áno môžeme tomuto štadiónu smelo
hovoriť OBECNÝ, lebo obec je majiteľom minimálne? pozemkov, postavených budov a len neochotou jedného
páru musíme odkladať zápis do katastra nehnuteľností. Na margo tiež Krajňancov - obec Krajné pristupovala
a pristupuje k svojim obyvateľom určite
seriózne, čo je vidieť aj z predchádzajúcich rokov. Mohla vyvlastniť pozemky
za socializmu, mohla ich vydržať po
zmene režimu, ale neurobila to, snaží sa
nájsť kompromis, aby bol vlk sýty,
baran celý a koza podojená. Patrí ku cti
všetkým Vám, ktorí ste pochopili myšlienku spolupatričnosti, hrdosti na svoju
obec ale neutrpela ani vaša „peňaženka“. Môžeme zodpovedne povedať,
že sú aj takí, ktorí svoj majetok na štadióne darovali obci. Aj keď sú to malé
čiastky, je to pekné gesto. A preto
ďakujeme p. Vladislavovi Vavákovi zo
Starej Turej, za krásny prejav hrdosti
k obci.
O tom, že zrno padlo na úrodnú pôdu,
svedčí aj prístup väčšiny chalupárov
a chatárov, ktorí pochopili našu výzvu
o spolupatričnosť - súdržnosť a dobrovoľne prispievajú už nie len na vývoz
komunálneho odpadu. Je ich väčšina,
ktorá ponúka svoje kontakty, možnosti,
myšlienky, ale aj peniaze na ďalší rozvoj
našej malebnej obce. Vážení Krajňanci áno Krajňanci, lebo tento prívlastok patrí
Vám všetkým, ktorí nielen platíte všetky
dane a poplatky ako My s trvalým pobytom, ale dávate aj Vašej - Našej obci
omnoho viac! Naša vďaka patrí teraz aj
Vám, lebo väčšina z nás pochopila, že aj
vo Vašich rukách je osud našej spoloč-

nej obce. A preto prijmite poďakovanie
nás s trvalým pobytom, prijmite vďaku
obecného zastupiteľstva, starostu obce
ako aj vedenia obce za každý jeden krok,
ktorý ste vykonali v prospech obce nad
rámec stanovený zákonom. Verte nezabudneme!
Mnohých z nás určite zaujíma, čo
sme vykonali od doby nedávno minulej.
Nie je potrebné menovať všetky, dočítate sa o nich v rubrike: Z Obecného zastupiteľstva, ale predsa aspoň
v skratke:
– na liste vlastníctva obce sú staré
šatne na obecnom športovom štadióne,
- realizuje sa geometrický plán novších šatní s príslušenstvom,
- guľatina z obecných lesov na tribúnu
a prístrešok je prevezená na porez,
- pripravujeme opravu strechy obecných služieb,
- novou technikou sme vybavili Technický úsek obce, počítačom a krovinorezom,
- obec legalizuje dom na ČOV, ktorý
t.č. nie je na LV obce,
- OZ schválilo Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce,
- OZ schválilo 5% spoluúčasť pre
financovanie tvorby Územno-plánovacej dokumentácie v prípade pridelenia grantu z dotácií EÚ,
- OZ schválilo rokovací poriadok
komisie obecného zastupiteľstva na
ochranu verejného záujmu,
- vlastníme súhlas hygieny na možnosť vývarovne pre cudzích stravníkov v ZŠ,
- požiadali sme o grand z Programu
obnovy dediny na rekonštrukciu
chodníka pre peších,
- na žiadosť obyvateľov obce sa realizuje za súčinnosti dopravného inšpektorátu v Trenčíne a obvodný
úrad, odbor Cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Novom Meste nad Váhom a Trenčianskym samosprávnym krajom - SSC v časti
U Ferancov autobusová zástavka
a dopravné označenie s doporučovanou rýchlosťou,
- obec požiadala vyššie uvedené
orgány o umiestnenie informačnej
tabule v katastrálnom území obce
Kostolné, časť Babulicov Vrch
o umiestnenie smerovej tabule na
našu miestnu časť Luskovica.
Obdržali sme kladný prísľub štátnych
inštitúcií,
- pokračujeme pri realizácii tvorby dokumentov s firmou Depónia - odkanalizovanie regiónu Krajné a spoločne hľadáme finančné prostriedky na
stavebnú realizáciu,
- pokračujeme vo vykupovaní pozemkov pre obecný športový štadión
a relaxačný areál na Borine,
- pripravujeme sa na kolaudácie našich vodovodov a realizujeme s tým
súvisiace zákonom stanovené normy,
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- a mnoho iných administratívnych
a technických činností,...
Krajský súd v Trenčíne pozastavil
súdne konanie vo veci žalobcu: Ing. Ján
Šagát proti žalovanému: Obec Krajné stavebný úrad, kde sa nestotožnil
zo žalobcom Ing. Jánom Šagátom vo
veci nečinnosti stavebného úradu. Súdne trovy nepriznal ani jednej so zainteresovaných strán.
Okresný súd v Novom Meste nad
Váhom, rozhodol vo veci žalobcu: Obec
Krajné proti žalovanému: Ing. Ján Šagát, vo veci neuhradenia zvyšnej čiastky za odkúpený pozemok nasledovne.
Žalovaný deň pred súdnym pojednávaním zaplatil istinu - zvyšnú čiastku, čo
preukázal na súde. Advokát obce Mgr.
Július Mészaroš, stiahol žalobu na
istinu a požadoval zaplatenie penále
a súdnych trovov.
Súd následne rozhodol, že žalovaný
je povinný zaplatiť, 13% penále od
doby, kedy mu vznikla povinnosť zaplatiť istinu a nepriznala žalovanému zaplatiť súdne trovy. Voči výroku súdu o nezaplatení súdnych poplatkov žalovaným sa obec Krajné odvolala cestou
advokáta cez okresný súd na Krajský
súd v Trenčíne.
Krajský stavebný úrad v Trenčíne aj
na základe dožiadanie ministerstva,
rozhodol v prospech Obce Krajné - stavebného úradu.
Okrem pozitív sa v obci dejú veci,
ktoré nie sú hodné kladného spolužitia
nás obyvateľov obce. V Dolinách neznámi páchatelia ukradli železné stĺpiky
a pletivo v ochrannom pasme vodného
zdroja, úspešne premávajú po našich
kopaniciach, kde z nehnuteľností našich
starších obyvateľov odcudzujú okrem
železných predmetov aj iný súkromný
majetok. Opäť Vás všetkých vyzývame
k ostražitosti a súdržnosti, pomôžte
jeden druhému, veď len v jednote je
sila. Dnes okradnú suseda, zajtra Vás.
Ak zistíte, že sa na vašom, alebo susedovom pozemku ponevierajú ľudia,
ktorí tam nemajú čo robiť, volajte tel.
číslo 158, 034/6212333, 034/6213333
(Polícia), alebo obecný úrad na telefónne čísla:
pracovná doba:
0905 - 777230, 032/7786121
mimo pracovnej doby:
0908 - 034643, 0903 - 631697 (Šuster)
0905 - 358322 (Galiovský)
0905 - 726213 (Otruba)
Nie je tajnosťou ani tá skutočnosť,
že obec má svoju vlastnú internetovú
stránku - (www.krajne.sk). Vieme, že ju
pre obec pripravili súrodenci Gálikovci.
Toho času ju pri živote udržuje a podľa
našich požiadaviek doplňuje Vlado Gálik. Okrem diania v obci, môžete na
našej stránke nájsť aj dôležité dokumenty našej obce. Tak ako v predošlých
aj Vladovi Gálikovi sa chcem poďakovať
v mene nás všetkých, že popri štúdiu
na vysokej škole si nachádza čas a aj
priestor pre svoju obec.

A celkom na záver zadupľujme to zlo
dobrom, nech sa na našu obec usmieva
len slnko šťastia. Prichodí mi v posledných vetách poďakovať hlavne tým,
ktorí šíria dobré meno našej obce, menovaným ale aj nemenovaným. Každý
jeden pozitívny ohlas na Váš skutok v jej
prospech, zvyšuje kredit a samotnú
hodnotu, na ktorej môžu organy obce,
ale aj vedenie dlhodobo stavať.
Poďakovanie patrí Dušanovi Čerešňovi - nášmu maratóncovi, hájacemu
farby našej obce aj v tomto roku na
domácich, ale aj zahraničných maratónskych tratiach.
Vzorne nás reprezentujú aj naši dobrovoľní hasiči z DHZ Matejovec, ako aj
z DHZ Krajné, ktorí nielen na domácom
poli, ako schopní organizátori a odborníci, preukazujú svoju hrdosť k obci aj
mimo jeho územia.
Nezaostáva ani folklórny súbor Krajňanec, ktorý okrem mnohých iných
vystúpení zaujal aj na Myjavských folklórnych slávnostiach. Priniesli so sebou okrem skôr narodených folkloristov
aj po mnohých rokoch tak vytúžené slnko a pohodu. Tak čo Vy na to
Myjavci .........?!
K žolíkom obce patria aj naši futbalisti. Žiaci, dorastenci ako aj muži, ktorí

svojim vystupovaním,
myslím si, patria v slušnosti na pop r e d n é
m i e s t a
v tabuľkách.
Aj naša divácka - fanúšikovská
kulisa
patrí
k najslušnejším v širokom-ďalekom
okolí. Nie len
v domácom
prostredí, ale
aj na súperových
ihriskách sa správa viac ako
dôstojne. Nie
je tajnosťou, že ak by na niektorých
súperových ihriskách neboli Krajňanci,
nebolo by pre koho futbal hrať. Ďakujem aj nám fanúšikom - divákom,
ktorí stále cítime, že táto súťaž nie je
hodná mena obce Krajné. Veríme, že
spoločne hráči (aj toho času nehrajúci),
vedenie TJ Slovan Krajné, ako aj vede-

nie obce Krajné spravíme pre to všetko,
aby sme NAŠICH chlapcov čo najskôr mohli vidieť, v tej triede, do ktorej
určite patria!
A preto, NEHAMBIME SA všade
a stále volať: „KRAJNÉ, DO TOHO!“
Ing. Vladislav Šuster,
starosta obce

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie ã. 9/2005 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteºstva v Krajnom, konaného dÀa 19. 4. 2005
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

3. Rokovací poriadok komisie obecného zastupiteľstva
v Krajnom na ochranu verejného záujmu. Za hlasovalo 8
poslancov
4. VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce pre
subjekty, ktorých zriaďovateľom je obec a neziskové organizácie na území obce. Za hlasovalo 8 poslancov
5. Zníženie poplatku za odber vody u pána Filípka, Myjava,
Hurbanova 932/3 podľa prepočtu a návrhu Ing. Galiovského. Za hlasovalo 8 poslancov

A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o činnosti obecných služieb
3. Správu o kontrolnej činnosti kontrolóra obce za I. štvrťrok
2005
B. SCHVAĽUJE
1. Úhradu z rozpočtu obce 5% z celkovej výšky schválených
finančných prostriedkov zo štruktúrovaných fondov EÚ na
projekt „Územnoplánovacia dokumentácia ako nástroj
využitia prírodného a kultúrneho potenciálu obce Krajné
pre jej rozvoj“. Za hlasovalo 8 poslancov
2. Harmonogram prác zlúčenia ZŠ a MŠ Krajné do jedného
právneho subjektu. Za hlasovalo 8 poslancov

C. ODKLADÁ
1. Doriešenie bodu č. 3a - úver pre obec na zasadnutie OZ
v mesiaci máj 2005. Za hlasovalo 8 poslancov
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Uznesenie ã. 10/2005 z mimoriadneho Obecného zastupiteºstva v Krajnom, konaného dÀa 25. 5. 2005
Uznesenie č. 10/2005 z mimoriadneho obecného
zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 25.5.2005

v zložení: Bc. Mozoláková, Viera Macúchová a Ing. V.
Baran,
3. Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce,
4. VZN č. 2/2005 o povodňových plánoch záchranných
prác,
5. Odpredaj časti parcele číslo 17612/6 pre JUDr.
Hašana, bytom Piešťany, podmienky - náklady s prevodom hradí kupujúci, cena pozemku 12,-Sk/m2,
voľný prechod 4 bm,
6. Návrh sociálnej komisie na poskytnutie sociálnej
výpomoci pre A. Otrubovú, Krajné č. 916.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
A. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
B. SCHVAĽUJE
1. Žiadosť o poskytnutie finančného úveru pre obec na
financovanie opravy MK v časti Kúty,
2. Komisiu na výber vhodného bankového subjektu
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Z diára starostu

•

• v dňoch 16. - 18. marca 2005 sa zúčastnil seminára
v Bratislave na tému „Skúsenosti z rozvoja vidieckej
turistiky a možnosti jej podpory z fondov EÚ“
• dňa 19. marca 2005 sa zúčastnil osláv k 50.výročiu
vzniku obce v obci Rudník
• dňa 22. marca 2005 sa zúčastnil spolu s Ing. Galiovským na Okresnej prokuratúre v Senici prešetrenia vo
veci podania podnetu Ing. Jána Šagáta na preskúmanie
zákonnosti Všeobecného záväzného nariadenia obce
Krajné č. 3/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku
• dňa 24. marca 2005 sa zúčastnil na zasadnutí snemu
Združenia miest a obcí myjavského regiónu na Obecnom úrade v obci Jablonka
• dňa 29. marca 2005 sa zúčastnil výročnej porady správnej rady Združenia obcí pre separovaný zber Javorina Bezovec, n.o. v Kálnici
• dňa 31. marca 2005 sa zúčastnil pracovnej porady primátorov miest a starostov obcí obvodu Nové Mesto
nad Váhom na Obvodnom úrade v Novom Meste nad
Váhom
• dňa 4. apríla 2005 sa zúčastnil zasadnutia rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
v Trenčíne
• dňa 6. apríla 2005 sa zúčastnil slávnostnej členskej
schôdze výboru Základnej organizácie protifašistických
bojovníkov, ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 60. výročia oslobodenia obce Krajné v zasadačke Obecného
úradu Krajné
• dňa 7. apríla 2005 sa zúčastnil informačného semináru
na tému „Environmentálna infraštruktúra v štrukturálnych fondoch EÚ“ v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne
• dňa 7. apríla 2005 sa zúčastnil spoločne s p. Jánom
Sedlákom z Matejovca, predsedom ZO ZPB a p. Milanom Mockom z Luskovice, členom oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov slávnostného zasadnutia pri príležitosti 60.výročia oslobodenia miest a obcí Podjavorinsko - Podbradlanského
regiónu, kde v mene obce prevzal pamätnú medailu
a pamätný list k 60. výročiu SNP, oslobodenia Slovenska a víťazstva nad fašizmom
• dňa 8. apríla 2005 sa zúčastnil spomienkového zhromaždenia pri príležitosti 60. výročia oslobodenia mesta
Myjavy
• dňa 15. apríla 2005 sa zúčastnil Valného zhromaždenia
Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Trenčianskych Stankovciach
• v dňoch 19.4. - 22.4.2005 sa zúčastnil Majstrovstiev trenčianskeho kraja vo výkone služobných psov PZ v Belušských Slatinách, kde sa stretol s riaditeľom OR PZ

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

v Trenčíne pplk.JUDr. Jozefom Valachom a riaditeľom
KR PZ v Trenčíne plk. Mgr. Miroslavom Hepnerom
dňa 21. apríla 2005 sa zúčastnil s advokátom obce Mgr.
Júliusom Mészarosom pojednávania na Okresnom súde v Trenčíne
v dňoch 26. -28. apríla 2005 sa zúčastnil konzultačného
stretnutia pre obce a mestá na tému „Daňové konanie
a vymáhanie daní“ v hoteli Patria na Štrbskom Plese
dňa 3. mája 2005 sa zúčastnil regionálnej spomienky k 86.
výročiu smrti gen. M.R.Štefánika na Bradle, kde sa stretol
s prof. Čičom, riaditeľom kancelárie prezidenta SR
dňa 7. mája 2005 sa zúčastnil Národného behu M. R.
Štefánika v obci Košariská, kde sa stretol s Mikulášom
Dzurindom, premiérom SR
v dňoch 11. - 12. mája 2005 sa zúčastnil rokovania jubilejného XV. snemu Združenia miest a obcí Slovenska vo
Výstavnom a kongresovom centre Incheba v Bratislave
dňa 14. mája 2005 sa zúčastnil osláv k 50. výročiu založenia obce Jablonka a 50. výročiu založenia Hasičského zboru v obci Jablonka
dňa 30. mája 2005 sa zúčastnil havarijnej prípravy
k problematike spôsobu príjmu a potvrdzovania príjmu
signálov vyrozumievacím zariadením Zuzana a nový
systém vyrozumenia v 30 km okolí od SE-EBO v Jaslovských Bohuniciach
dňa 31. mája 2005 sa na pozvanie veľvyslankyne štátu
Izrael pani Jael Rubinstein zúčastnil na Bratislavskom
hrade recepcie pri príležitosti 57. výročia samostatnosti
štátu Izrael
dňa 31. mája sa zúčastnil narodeninovej plavby pri
príležitosti 2.výročia vzniku TVA v Bratislave
dňa 7. júna 2005 sa zúčastnil informačného seminára za
účelom prezentácie finančnej podpory z prostriedkov
Nórskeho kráľovstva zameranej na verejnú správu
a neziskové organizácie regiónov na Mestskom úrade
v Myjave
dňa 8. júna 2005 sa zúčastnil rozvrhového pojednávania
týkajúce sa rozdelenia výťažku, získaného v dražbe predajom nehnuteľnosti povinného OMNIA PLUS s.r.o.
v kancelárii súdneho exekútora JUDr. Pavla Šajánka
v Senici
dňa 16. júna 2005 sa na pozvanie riaditeľa odboru
kynológie Prezídia PZ plk. RNDr. Vladimíra Ďurišina
zúčastnil v stredisku chovu služobných psov odboru
kynológie Prezídia Policajného zboru v Moravskom
Svätom Jáne pracovného stretnutia ministra vnútra SR
a prezidenta Policajného zboru s poslancami Výboru
Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a novinármi
zaoberajúcimi sa bezpečnostnou problematikou
dňa 16. júna 2005 sa zúčastnil valného zhromaždenia
spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť v Bratislave
v dňoch 17. - 19. júna 2005 sa zúčastnil „Festivalu
európskej tradičnej kultúry Myjava 2005“ na Myjave časť Trnovce

Poďakovanie
Vážený pán starosta,
ďakujeme za úprimný list. Naše tradičné stretnutie v Krajnom bolo, ako
obvykle, veľmi príjemné a srdečné! Tešíme sa na ďalšie stretnutie a priateľskú spoluprácu.
Kolektív Rádia_FM Ti želá veľa zdravia a pohody!
Marcel Forgáč,
šéfredaktor Rádia_FM
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Zákon o obecnom zriadení povaÏuje ZMOS za malú ústavu
ŠTRBSKÉ PLESO 16. júna (TASR) - Zákon o obecnom
zriadení považuje Združenie miest a obcí Slovenska
(ZMOS) za malú ústavu a jeho novelizáciu odmieta.
(Poslanci schválili účelovú novelu, ktorá zasahuje do základných princípov samosprávy), uviedol dnes po skončení
rokovania Rady ZMOS na Štrbskom Plese jeho predseda
Michal Sýkora. Novela dáva splnomocnenie vláde rozhodnúť
o odobratí územia niektorej obci či mestu. (Ak by takýto
zákon vošiel do platnosti, celá republika by bola v pozore, či
sa vláda nerozhodne zobrať časť obce a prideliť ich inej. Tento
absurdný stav predsa nemôže byť realizovaný.) Podľa Sýkoru, ak poslanci prezidentom vrátený zákon opätovne
schvália, je ZMOS pripravený obrátiť sa na Ústavný súd.
Na margo kontroly hospodárenia samosprávy Najvyšším
kontrolným úradom (NKÚ) predseda ZMOS konštatoval, že
realizácia návrhu by znamenala závislosť samosprávy od
vlády. Posilňovala by sa úloha štátu, a nie samosprávy. (To by
sme sa mohli vrátiť k národným výborom a potom nech si
všetko kontroluje štát), zdôraznil Sýkora a dodal, že ZMOS
s takýmto postupom zásadne nesúhlasí. Osloví všetkých
poslancov a predostrie im argumenty, všetky zákony, ktoré
boli schválené na zvýšenie kontroly nad samosprávou. Pred
polrokom novela zákona o obecnom zriadení povýšila posta-

venie kontrolóra a jeho nezávislosť. Sýkora ďalej argumentoval, že Slovensko je členom Európskej únie. (Znamená to, že
EÚ kontroluje celé hospodárenie Slovenska, alebo iba finančné prostriedky, ktoré dáva tejto krajine?) položil otázku. Ak
má samospráva v SR svoje princípy, je vybudovaná na duálnom modeli, potom akým právom chce niekto zasahovať do
originálnych kompetencií?
Rada ZMOS na prvom zasadnutí po XV. sneme sa zaoberala aj otázkami fiškálnej decentralizácie. Niektoré obce prekvapilo kolísanie finančných objemov v jednotlivých mesiacoch, čo zástupcovia ministerstva financií vysvetlili napojením
na výber daní z príjmu fyzických osôb v danom mesiaci. Ročný balík financií rozpočtovaný v objeme 23,5 miliardy korún je
pre miestne a regionálne samosprávy garantovaný. Sýkora
dodal, že predpokladajú vyššie zhodnotenie asi o 400 miliónov korún. Rozhodnutia parlamentu napríklad o raste platov
učiteľov, a to aj v materských či základných umeleckých školách (originálne kompetencie) si však vyžiadajú vyšší balík
peňazí. Rozpočty obcí s nimi nerátali. V oblasti prenesených
kompetencií v školstve je rezort pripravený so samosprávou
rokovať.
(Prevzaté z www.obce.info.sk)

Správa o ãinnosti obecn˘ch lesov Krajné za rok 2004
che 6,50 ha a proti zveri na ploche 1,65 ha. Ochrana proti
burine sa vykonávala vykášaním krovinorezom a kosákmi,
ochrana proti zveri bola vykonaná osáčkovaním terminálneho
pupeňa.
V rámci ochrany lesa bolo vykonané uhadzovanie a likvidácia haluziny, najmä ihličnatej, aby sa zabraňovalo rozmnožovaniu podkôrnych škodcov. V rámci ostatných pestebných
prác sme vykonávali vyznačovanie ťažieb.
Práce v ťažobnej činnosti boli realizované dodávateľsky,
práce v pestebnej činnosti sme robili pomocou brigádnikov
na dohodu a vykonávané práce tiež pracovníkmi na aktivačnej činnosti, ako aj vlastnými silami v spolupráci s pracovníkmi obecných služieb bola vykonávaná oprava lesnej cesty
do Zbrodky, ktorá trpí značnou eróziou pri topení snehu alebo
silných búrkach.
Ing. Ľubomír Mikláš, vedúci obecných lesov

V r. 2004 sme hospodárili podľa schváleného LHP, ťažba
obnovná bola vykonaná v rozsahu 1251 m3, z čoho bolo 503
m3 ihličnatej hmoty a 747 m3 listnatej hmoty. Z uvedeného
množstva bola 105 m3 náhodná ťažba.
Ťažba výchovná v porastoch do 50 r. nebola robená, v porastoch nad 50 r. bola vykonaná na ploche 5,50 ha v objeme
118 m3, z čoho bolo 96 m3 ihličnatej a 22 m3 listnatej hmoty,
z tohoto množstva bolo 12 m3 náhodnej ťažby. Ťažba spolu
predstavovala 1368 m3 drevenej hmoty, z čoho náhradná
ťažba bola 117 m3, jednalo sa najmä o sucháre SM napadnuté
lykožrútom a sucháre BO.
S vyťaženou hmotou bolo naložené nasledovne: 10 m3 predstavovala vlastná spotreba, t. j. máje, náhrady, drevo na
kúrenie v kancelárii.
Predaj predstavoval 1358 m3 a bol uskutočnený nasledovne: BK guľatina - 125,48 m3, Db guľatina - 164,65 m3, SM
guľatina 267,55 m3, vláknina listnatá 51,16 m3, palivo ihličnaté
125 prm a LND (palivo listnaté) 770 prm.
LND a ihličnaté palivo bolo predávané občanom v rámci
Krajného, guľatina listnatá, ihličnatá ako aj vláknina bola predávaná spracovateľom dreva.
V pestebnej činnosti bolo zalesnených 0,74 ha holín, na
ploche 0,45 ha bola vykonaná príprava pôdy pre zalesnenie.
Následne bola vykonávaná ochrana kultúr proti burine na plo-

Z kultúry
Uskutočnilo sa:
– dňa 6.4.2005 60. výročie oslobodenia obce
– dňa 30.4.2005 stavanie mája
– dňa 8.5.2005 deň matiek
– dňa 21.5.2005 sa na obecnom športovom štadióne v Krajnom uskutočnilo exhibičné stretnutie vo futbale
medzi „starými pánmi“ z Krajného a „MUFUZOU“ - mužstvom futbalových zázrakov, kde sa stretli známe
osobnosti ako J. Vengloš, P. Kočiš, J. Króner, A. Mikušek, Mravec, Mirec a ďaľší. Podujatie moderoval známy
moderátor Stano Gális. Futbal sa skončil výhrou mužstva futbalových zázrakov 3:2. Podujatie sa vydarilo
i vďaka peknému počasiu a účasti veľkého počtu divákov
– dňa 28. mája 2005 sa uskutočnilo v Krajnom podujatie ku Dňu detí s názvom „Shrekovou bažinou“, ktoré zorganizovala ZŠ v Krajnom v spolupráci s Obecným úradom v Krajnom
- dňa 4.6.2005 Dobrovoľný hasičský zbor - súťaž Plameň
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na prasiatko. A v lese pri Bukovine ich svojou majestátnosťou, dobrou vôľou a láskavosťou čakal na svojom stanovišti
princ Krasoň a Dobrá víla s obrázkami roztomilých rozprávok,
ktoré museli deti určovať. Ťažkú úlohu si pre ne pripravil
Kocúr v čižmách a lesný mužíček - nebezpečnú, vratkú chôdzu na oblých drevákoch však všetci (aj mamy) zvládli bez
zranenia za pomoci oboch aktérov. V lese už na všetkých
čakala krásna a milá Snehulienka s trpaslíkom pri triafaní kruhov. No a všetci končili s blatom za nechtami po stanovišti
troch ružovučkých prasiatok, kde blatovými vlastnoručne
vyrobenými guľami triafali do terča. Každé z našich detí si
nakoniec odnieslo vkladnú knižku s vkladom za absolvovanie
trasy a mohlo sa občerstviť rybami uja Braňa, gulášom, špekačkami, či nápojmi v našom bufete.
Poobede sa deti sa mohli zúčastniť dopravnej súťaže, turnaja v gorodkách a súťaže streľby pokutových kopov. Paralelne s tým vystupovali raketomodelári, mladí hasiči Krajného
pod vedením pána Macúcha, Janka Čonková zo Superstar
s tanečnou skupinou, deti sa mohli nosiť na koníkoch z farmy
Charlerois, neskôr sa hral turnaj za účasti hráčov FM radia
a večer bola na programe diskotéka. Myslím, že celé podujatie si získava čoraz väčšiu popularitu medzi deťmi, ktorých sa
tohto roku na prechádzke Shrekovou bažinou v Krajnom zišlo
okolo 270.
Celé to všetko trvalo takmer 24 hodín, no príprava zabrala
oveľa oveľa viac času. V Krajnom sa však vytvorila skvelá partia ľudí, ktorí Deň detí určite zorganizujú v rovnakej, či možno
ešte lepšej kvalite ako tohto roku. Poďakovanie za vydarený
deň patrí všetkým učiteľom, vychovávateľkám, školníkovi
a kuchárkam ZŠ Krajné. Ďalej nám pomáhali pani učiteľky MŠ
Vrábelová, Bučeková, Bobeková, bývalé žiačky Paťka Bukovčanová, Terka a Miška Knapové, manželia Lehoczkí, poľovníci
Jano Karlik a Jaro Plesník, Paľo a Janko Markovia, Peťka
Maronová, Deniska Burianová, Palo Ferianec a Andrej
Škodáček. Pri popoludňajších činnostiach pomohli Evka
Melicherová, Braňo Medo, Vlado Kostelný, Braňo Melicher.
Všetkým tiež ďakujem za pomoc.
No a Deň detí by nebol celkom dokonalý bez sladkostí
a pozorností, ktoré nám každoročne umožnia zabezpečiť
materiálne či finančné príspevky ochotných ľudí z Krajného
a okolia:
HAM, TBS, Molitex, Setoop, Dexia banka, Bove, Zambet,
Nachema, CEP Scherdel, pani Šusterová, Kobánová, Hluchá,
páni Kravárik, Kubiš, Janeka, Dlhý, Pavlech, Kolník, Medňanský, OÚ v Krajnom a Hrachovišti. Tiež som im veľmi vďačný,
že nám pomohli pri materiálnom zabezpečení populárneho
podujatia pre deti.

Stretnutie so Shrekom a Fionou
Počas kalendárneho roka je na Slovensku veľa sviatočných
dní, dní pracovného pokoja, či voľna. Sú venované rôznym
vzácnym pamätným udalostiam alebo osobnostiam.
Medzi nimi však chýba jeden, ktorý by bol venovaný niekomu, kto je po zdraví pre všetkých najvzácnejší a najzraniteľnejší. Tým, o kom radi rozprávame, tešíme sa nimi, chválime. Tým, ktorých treba ochraňovať, ovplyvňovať, napomínať,
vysvetľovať, ukazovať. A to sú deti. Majú síce svoj deň. No
skúste sa ich spýtať, či je sviatočný, keď musia ísť ráno do
školy, vstávať o šiestej, cestovať autobusom so školskou taškou. Ešteže škola sa im snaží pripomenúť, že sú najdôležitejšie na svete. Nie je však postačujúce v tento jediný deň
nepísať úlohy, písomku, nepreverovať školskú pripravenosť,
nehovoriť len o školských povinnostiach. Naopak, dôležité je
prejavovať im oddanosť, pozornosť, pochopenie, zodpovednosť neustále. Že je potrebné sa pobaviť, radovať, pripravovať
prekvapenia pre iných.
Som veľmi rád a veľmi spokojný, že v našej škole napĺňaniu
tejto myšlienky venujem veľa času, energie a fantázie. Nové
podnety, aktivity, podujatia organizujeme v priebehu celého
roka počas vyučovania i vo voľnom čase.
No a Deň detí? Ten sa u nás stal tradičným pamätným
dňom s rôznymi prekvapeniami. Vždy síce pripadne na
sobotu, to však preto, aby mamy a otcovia nemuseli ísť do
práce. A teda mohli sledovať, aké sú ich deti šikovné, nebojácne, ako sa vedia baviť a smiať.
Tohtoročnú detskú sobotu sa opäť bolo čomu zasmiať.
Počasie sa pridalo k organizátorom a tak prechádzka
Shrekovou bažinou bola veľmi atraktívna. Po Harry Potterovi,
amerických indiánoch a kovbojoch deti s rodičmi v krajňanských lesoch mohli stretnúť Shreka s Fionou, ktorí s nimi
veľmi ochotne pózovali pred objektívmi rodičovských fotoaparátov. Že boli skoro naozajstní, som videl podľa mnohých
sĺz a strachu v očiach malých účastníkov, ale aj radosti, pobavenia a úsmevov dospelákov. Zrazu bolo normálne a prirodzené zablatiť si topánky a ponožky v bažine hneď za vstupnou bránou, zazeleniť nohavice pri skákaní vo vreci na stanovišti robotníkov vo fabrike Dobrej víly, odrať kolená a lýtka, či
roztrhnúť košeľu pri preliezaní lanom , ktoré nachystali Pipi
Dlhá Pančucha so Včielkou Majou. Strašidelné bolo stanovište pri Medovníčkovom domčeku, v ktorom žila strašná
striga s Jankom a Marienkou. Dobrodrodružstvo zažili deti
s družinou Robina Hooda, kde si mohli vyskúšať streľbu zo
vzduchovky na rôzne terče. Dokonca jedenkrát sa im tam
objavili i živé vpredbežiace zubry (no asi to boli ovce podľa
poľovného kapitána), no nestihli včas nabiť svoje zbrane.
V jarku na nich so svojou úlohou čakali tri slepé myšky, z ktorých jedna sa v priebehu dňa zmenila za nejasných okolností

Verím, že budúci rok bude ešte vydarenejší ako tento,
že opäť pomôžu aj iní pri realizácii a že deti budú znova na
tento deň s radosťou spomínať.
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Malí lyÏiari na Krahuliach
„Nádherná lyžovačka plná zábavy!“ Takto sa vyjadrovali
deti, ktoré absolvovali zimnú školu v prírode v lyžiarskom
stredisku „Krahule.“
I napriek veľkému nezáujmu v tretích ročníkoch, sa nám
nakoniec podarilo zorganizovať vytúžený lyžiarsky výcvik.
Zúčastnilo sa ho 35 detí. Osem šiestakov, štrnásť štvrtákov,
desať žiakov z 3. A a iba traja z 3. B triedy. Aj keď lyžovačka
nám vyšla na mesiac marec, na množstvo snehu sa nikto
nemôže sťažovať. Privítali nás zasnežené kopce, cesty,ba aj
chumelica, ktorej sme museli odolávať v deň príchodu do
lyžiarskeho strediska. Počas celého týždňa nám svietilo
slniečko. Počasie ako sa hovorí: „Šité na mieru.“ Deti sa naučili nielen lyžovať, ale sa aj krásne opálili. Priniesli si z lyžovačky veľa skúseností, pretože mnohí si po prvýkrát vyskúšali
existovať bez rodičov. A zvládli to super. Nikto neplakal
a všetci sme boli ako jedna veľká rodina, ktorá nielenže
počas dňa zvládala základy lyžovania, ale večer sa spoločne
bavila. Diskotéky, Milionár a karneval oživili náš pobyt na
Krahuliach. Nikto nám neochorel, všetci sa držali výborne, aj
keď začínala ďaľšia vlna chrípkovej epidémie. Počas pobytu
na nás zdravotne dohliadala pani doktorka MUDr. Janka
Gellenová, ktorá bez nároku na odmenu deťom pomáhala.
Nielen jej, ale aj manželovi
JUDr. Adriánovi Gellenovi ďakujeme za pomoc. Veríme, že
aj v budúcom školskom roku príjmu pozvanie a spolu s nami
sa zúčastnia lyžovačky, možno v inej časti Slovenska. Všetci
sa tešíme!
Za úžasné lyžiarske výkony a výbornú zábavu patrí poďakovanie aj učiteľom.
Mgr. Milanovi Medveďovi
Mgr. Janke Domiňákovej
Mgr. Jánovi Figurovi
V závere by som chcela poďakovať sponzorom, ktorí prispeli sladkosťami a rôznymi predmetmi a tak spríjemnili
deťom pobyt na lyžovačke.

ĎAKUJEME!
Obecnému úradu v Krajnom - sladkosti a vecné predmety
rodine Tĺčikovej a Lackovej - sladkosti
rodine Pavla Vydareného z Krajného - sladkosti a vecné
predmety
rodine Ing. Ivana Janeku - vecné predmety
rodine Štefkovej - sladkosti
pani Evke Melicherovej - sladkosti
MUDr. Janke Gellenovej - zdravotný materiál
pani Lenke Kostelnej, ktorá napiekla deťom koláče
a všetkým, ktorí priniesli ovocie.
Mgr. Ľubica Karliková

Relaxačno - oddychový pobyt v Chorvátsku
Konečne prišiel očakávaný 8. jún 2005 a dvadsať žiakov z našej školy mohlo vycestovať na slnečný ostrov v Jadranskom
mori - Hvar. Možno poslednýkrát, lebo záujem z roka na rok klesá. Tento školský rok sme museli doplniť autobus účastníkmi
zo Starej Turej. Myslím si, že každý, kto sa tohto pobytu zúčastnil, bol spokojný. Aj keď nás privítalo chladné počasie a snehom pokryté pohorie Biokovo, ktoré sa tiahne pozdĺž Makarskej riviéry, všetci sme verili, že vzdialený ostrov Hvar zažiari slnkom. Nemýlili sme sa. Aj keď plavba loďou po rozbúrenom Jadrane zanechala v mnohých zážitok na celý život, slnečné lúče,
ktoré nás vítali potešili všetkých. Mnohí sme ostrov Hvar navštívili minulý školský rok, a preto bolo pre nás mimoriadne ľahké
zorientovať sa v mestečku Jelsa a ukázať ostatným tajomné zákutia, ktorých je tu veľmi veľa. Ostrov Hvar je známy vôňou
levandule, ktorá má liečivé účinky. Možno ju nájsť voľne v prírode, ale aj na trhoch. Nachádza sa tu aj veľa maličkých prístavov. Navštívili sme malé mestečko Vrboska
vzdialené asi tak 8 km. Pripomínalo nám tak trocha Benátky. Veľa člnov, nádherné jachty,
krásne výletné lode.Tento rok sme bývali v penzióne s krásnymi izbami a veľkými balkónmi.
Každý mal svoje súkromie a pohodlie. Aj keď
more bolo studené vplyvom počasia, ktoré tam
bolo predtým, postupne sa zohrialo a náš pobyt
nebolo iba slnenie, ale aj kúpanie. K príjemnej
atmosfére patrilo aj množstvo zábavy, ktoré sme
spolu s deťmi zažili. Všetky zážitky a myslím si,
že ich bolo veľa sme si priniesli domov. Vrátili
sme sa 17. júna 2005. Poďakovanie patrí pani
zástupkyni Mgr. Anne Molcovej a jej manželovi.
Spoločne sme prežívali trpké chvíle na rozbúrenom Jadrane a krásne chvíle pri mori.
Ďakujeme za sponzorské dary rodine Jozefa Pardavého a rodine Ivana Dršku.
Mgr. Ľubica Karliková
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Vyučovanie s virtuálnou tabuľou v ZŠ
Vyučovanie podporované informačnými a komunikačnými technológiami
dostalo na našej základnej škole novú
modernú technológiu v podobe tzv. virtuálnej tabule. Ide o programové a technické vybavenie, ktoré umožňuje učiteľovi pomocou systému firmy Luidia
premeniť bežný počítač alebo notebook
a videodataprojektor na elektronickú tabuľu, ktorá v plnej miere pri vyučovaní
nahradí klasickú tabuľu a kriedu. Systém virtuálnej tabule dokáže tiež v priestoroch počítačovej učebne sprístupniť
všetko to, čo sa deje na tejto elektronickej tabuli na monitoroch žiackych počítačov a naviac s využitím internetu zdielať obsah tabule s hociktorou školou pripojenou na internet. Takouto zložitou
technológiou je potom umožnené žiakom viacerých škôl vymieňať si názory
a riešenia zadaných úloh z jednotlivých
predmetov prostredníctvom tzv. videokonferencií. Ide o technológiu, ktorá
zatiaľ v slovenských podmienkach je iba
v začiatkoch a slúži ku cti vedenia našej
školy, že finančne zabezpečila nákup
tejto techniky školy tretieho tisícročia. Na

Slovensku zatiaľ má túto technológiu
okrem našej školy iba jedna ZŠ v Bratislave na Sokolíkovej ulici a 5 stredných
škôl z rôznych regiónov Slovenska. Samotné ovládanie virtuálnej tabule žiakmi
je veľmi jednoduché, po jednom týždni
sa ju naučili používať všetci žiaci na druhom stupni. Veľkou výhodou tejto tabule
je i fakt, že umožňuje žiakom zadávať
úlohy individuálne podľa ich schopností
a uložené výsledky žiakovej práce kedykoľvek znova použiť, doplniť, či rozšíriť.
Virtuálnu tabuľu, ktorej technické označenie je e-Beam (elektronický lúč), je taktiež možné použiť v klasickej triede, kde
spolu s notebookom premení bežnú
bielu stenu na elektronické pracovisko
učiteľa a žiakov. Osvedčila sa nám zatiaľ
pri vyučovaní chémie, fyziky a informatiky. Prostredníctvom nej žiaci 8. a 9,
triedy vypracovávali kontrolné práce,
ktoré priamo na hodinách porovnal učiteľ
so vzorovým riešením a žiaci sa ihneď na
hodine dozvedeli svoje známky. Prostredníctvom tejto tabule žiaci 6. a 7.
triedy predstavovali v nemeckom jazyku
svoje vypracované projekty. Postupne

chceme v ďalšom školskom roku využívať e-Beam tabuľu i na ostatných vyučovacích hodinách na 1. a 2. stupni.
Podrobnejšie informácie o možnostiach
a využití elektronickej tabule možno nájsť
na internetovej adrese www.ebeam.sk,
alebo u pána učiteľa Gergela na našej
škole.
Na fotografii žiačka používa virtuálnu
tabuľu pri prezentácii projektu z nemčiny.

Ochrana obyvateºov pred moÏn˘mi následkami
chemického terorizmu a bioterorizmu
1. Možné ohrozenie obyvateľstva
Chemické ohrozenie môže sa
uskutočniť rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia
v kvapalnom, plynnom, práškovom skupenstve, alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej koncentrácie
obyvateľstva (dopravné uzly, obytné
štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre,
nákupné strediská), alebo v objektoch
a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, obilné silá,
veľkosklady potravín a krmív a pod.).
Vplyv toxických chemických látok na
živé organizmy vyvoláva ich poškodenie
alebo smrť. U ľudí dochádza najmä
k vyradeniu či poškodeniu centrálneho
nervového systému, dýchacích orgánov
alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko
sa hojace rany a odumieranie zasiahnutého tkaniva.
Biologické ohrozenie spôsobujú
pôvodcovia hromadných prenosných
ochorení - baktérie, rickettsy, vírusy,
pliesne a proteinové toxíny, šírené
• nainfikovanými prenášačmi (hmyz,
hlodavce, divožijúce zvieratá),
• nainfikovanými práškami, kvapalinami
alebo gelmi - pastami rozptyľovanými
v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných
potravinách, vode, nápojoch a krmi-

vách.
Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.
2. Príznaky chemického a biologického terorizmu
Použitie a účinkya toxických chemických látok a biologických prostriedkov
sú v bežnom životnom zhone ťažko poznateľné. Teroristické použitie uvedených prostriedkov je zákerné a ráta
s oneskorenou reakciou na vzniknutú
skutočnosť. Preto je dôležité včas rozpoznať príznaky použitia týchto prostriedkov. Akým javom je potrebné venovať
zvýšenú pozornosť?
• počuteľným a viditeľným tlmeným výbuchom munície, po ktorých následne vzniká oblak aerosólu, šíriaci sa
v smere prízemného vetra,
• drobným olejovitým kvapkám, jemnému poprašku, črepinám munície viditeľným na teréne s vegetáciou a na
rôznych materiáloch,
• zjavnému plošnému poškodeniu
a zničeniu vegetácie (nápadná zmena
farby, uschnutie),
• viditeľným napučaným a lepkavým
škvrnám, zvrásneným povrchom
plastových fólií a papiera, na ktorých
sú viditeľné stopy po dopade kvapiek,
• známemu aj neznámemu hmyzu (vši,
blchy, muchy, kliešte), ktorý sa v teréne pohybuje a šíri v nezvyklom množ-
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stve a ročnej dobe, zdochlinám hlodavcov, neznámym predmetom a neidentifikovateľným obalom,
• vode v otvorených vodných zdrojoch
- riekach, potokoch a rybníkoch ktorá je nezvykle číra, nakoľko pôsobením toxickej chemickej látky boli
zahubené bežné drobné organizmy
(dafnie, vodomerky, larvy a pod.),
• náhlym hromadným prenosným ochoreniam, ktoré sa bez zjavnej príčiny
šíria medzi obyvateľmi a zvieratami,
prejavujú sa príznakmi otravy (intoxikácie), zapríčiňujú hromadné poškodenia zdravia, úmrtia obyvateľov
a úhyn zvierat.
3. Základné pokyny na ochranu pri
ohrození
Ak zistíte, že nastal, alebo máte podozrenie, že sa pripravuje teroristický
útok s použitím toxických chemických
látok alebo biologických prostriedkov,
okamžite volajte telefónne čísla:
112 Linka tiesňového volania
158 Policajný zbor
150 Hasičský a záchranný zbor
155 Zdravotná záchranná služba
Pri volaní na číslo tiesňového volania
uveďte
• svoje meno, číslo telefónu odkiaľ
voláte,
• čo sa stalo, priestor vzniku a pozoro-

vané následky (objekt, ulica, obytný
blok, mesto a pod., možné prístupové
cesty),
• po ukončení hovoru počkajte na
spätný telefonát, ktorým si operátor
overí pravdivosť a oprávnenosť volania.
Všeobecné pokyny:
• zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte
paniku, pomáhajte zamedziť jej šíreniu,

• improvizovane si chráňte dýchacie
orgány vlhkou tkaninou,
• urýchlene opustite ohrozený priestor
kolmo na smer prízemného vetra,
• po návrate z kontaminovaného priestoru do budovy (bytu) odložte v predsieni vrchný odev do igelitového
obalu a zaviažte ho. Ak je to možné,
osprchujte sa,
• sledujte informácie z oficiálnych zdrojov (verejnoprávnej televízie, rozhlasu,

regionálnych televízií a rozhlasov
a obecného rozhlasu),
• plňte pokyny vydané oprávnenými
orgánmi (starosta obce, primátor
mesta, veliteľ zásahu, prednosta obvodného úradu),
• poskytnite pomoc najmä deťom, tehotným ženám, starým, chorým
a bezvládnym osobám.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

Hasiãsk˘ zbor upozorÀuje!
Vážení občania!
Letné obdobie sa každoročne vyznačuje zvýšenou aktivitou
poľnohospodárov. Ide o obdobie zberu obilnín a krmovín, ich
pozberovej úpravy a skladovania. Podľa § 1 ods. 1 písm. g)
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii ide
o práce, ktoré sú zaradené medzi činnosti spojené so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Novom Meste nad Váhom Vám ponúka niekoľko základných
rád, ktorých dodržiavanie výrazne zníži nebezpečenstvo vzniku
požiaru v tomto období:
- dbajte na údržbu, technický stav a čistotu žatevnej techniky
v súlade s pokynmi výrobcu, kotrolujte a čistite pracovnú techniku a zariadenia,
- dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, spracovania a skladovania úrody požiarnotechnickými zariadeniami, najmä prenosnými hasiacimi prístrojmi,
- dbajte na vyhradenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, takéto miesto vybavte nádobou
s vodou pre odkladanie ohorkov z cigariet,
- nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní, skladovaní sena a slamy,
nemanipulujte s otvoreným ohňom,
- nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov a skladovaní obilia,

PäÈ rokov
www.krajne.sk.
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Ubehlo už 5 rokov odvtedy, čo ožila stránka
www.krajne, ktorú ako SOČ (praktickú maturitnú prácu) vypracovala Ivanka Gáliková.
Stránka bola a ešte je prístupná cez školskú stránku SPŠE Stará Turá
(http://www.spsest.sk/~yvana/soc/welcome.htm). Oficiálne sa stala
prístupnou koncom roku 2000, ako doména druhej úrovne, už ako
www.krajne.sk . V roku 2002 prešla na server Web Disku. Postupne
v priebehu štyroch rokov menila svoj vzhľad a obsah pod rukami
Vladka Gálika, do tej podoby, ako ju vidíte teraz.
V poslednej dobe sa tu zmenilo veľmi málo, pribudli niektoré články,
ale hlavne informácie obecného úradu: Všeobecne záväzné nariadenia
- VZN.
Pán RNDr. Gergel sa pokúsil urobiť prieskum, koľko obyvateľov
(rodín) má prístup na Internet. Podľa výsledku prieskumu je to veľmi
málo. Verím však, že v priebehu piatich a ďalších rokov, hlavne mladí
ľudia, ktorí už intenzívne pracujú s komunikačnými technológiami,
rozšíria rady užívateľov Internetu.
Na stránke obce sú prístupné tieto VZN.
VZN č. 4/93 - zásady hospodárenia s majetkom obce KRAJNÉ. účinnosť dňom 1.1.1993.
VZN č. 4/96 o odpredaji obecných bytov - účinnosť dňom: 7.1996
VZN č. 9/98 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci Krajné.- účinnosť dňom: 1.8.1998
VZN č. 1/2001 ktorým sa stanovuje zoznam skutočností tvoriacich
predmet služobného tajomstva obce Krajné. - účinnosť dňom:
15.3.2001
VZN č. 3/2002 o vymedzení miesta na vylepovanie volebných plagátov. - účinnosť dňom: 1.9.2002
VZN č. 5/2002 o niektorých podmienkach držania psov.- účinnosť
dňom: 1.1.2003

prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,
- v povalom priestore uskladňujte len seno
(dobre presušené pokosené traviny,
ďateľoviny alebo ich zmesi) v množstve do
3000 m3, trvale sledujte skladované seno
resp. uvädnutý krm, dbajte na to, aby
nedošlo k samovznieteniu uvädnutého
krmu, pri neprimeranom samozahrievaní je potrebné uvädnutý
krm vyskladniť,
- dodržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť na umiestnenie stohu
do objemu 100 m3, stoh môže byť umiestnený najmenej
20 m od obytného alebo od hospodárskeho objektu a 10 m od
iného stohu.
V minulom roku najčastejšie horela slama na riadkoch, stohy
slamy a obilie na koreni. Príčiny vzniku požiarov sa každoročne
opakujú - vypaľovanie trávy a suchých porastov, zakladanie
ohňov v prírode, fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom.
Takmer všetky príčiny majú svoje korene v nezodpovednom
a neopatrnom konaní občanov.
Vážení občania, len dodržiavaním právnych predpisov
o ochrane pred požiarmi a nepodceňovaním požiarnych rizík si
chránime život, zdravie a majetok pred požiarmi.
Hasičský záchranný zbor NMn/V
VZN č. 1/2003 o verejnom obstarávaní - účinnosť dňom: 1.3.2003
Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom - účinnosť dňom: 1.1.2004
VZN č. 6/2003 o cintorínskom poriadku obce K R A J N É - účinnosť
dňom: 1.1.2004
Štatút obce Krajné - účinnosť dňom: 1.5.2004
VZN č. 1/2004 o určení školského obvodu ZŠ na území obce
Krajné. - účinnosť dňom: 1.5.2004
VZN č. 1/2004 o vytvorení školského obvodu základnej školy. účinnosť dňom: 1.5.2004
VZN č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - účinnosť dňom 1.7.2004
Organizačný poriadok Obecného úradu v Krajnom - účinnosť dňom:
15.12.2004
VZN č.3/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - účinnosť dňom: 1.1.2005
VZN č. 2/2005 o povodňových plánoch záchranných prác - účinnosť dňom 25.5.2005
V závere chcem uviesť niekoľko adries www pre tých, ktorí majú
možnosť prístupu na Internet, aby porovnali úroveň profesionálnych
tímových stránok a takých nadšencov ako je Vladko Gálik.
Z
vyhľadávača
SZM:
http://www.obce-mesta.sk/,
http://www.javorina-bradlo.sk/ http://www.obeckosariska.szm.sk/,
http://www.brezova.sk/, http://www.hubina.sk/, http://www.kalnica.sk/, http://www.myjava.sk/. http://www.staratura.sk/, niečo
z ďalších vyhľadávačov: http://myjava.wz.cz/, http://mesto.sk/myjava/, http://www.mesto.sk/, http://st.mesto.sk/, http://www.staratura.sk/,
http://www.jablonka.sk/,
http://myjava.host.sk/,
http://www.myjavsky.host.sk/, http://www.cachtice.sk/, http://www.obcemesta.sk/, http://www.bradlo-javorina.sk/.
Ak si nájdete čas, pošlite svoj názor na galik@krajne.sk , alebo
len dajte vedieť, že ste stránku videli.
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Ivan Gálik

OBCHOD U DVOCH MIRIEK
Na hornom konci Krajného v nenápadnej budove sa nachádza obchodík s potravinami s úradným názvom
NOVTIS. Tu predávajú základné potraviny dve Mirky. Vedúca obchodu Miroslava Kobánová a jej spolupracovníčka Miroslava Benianová sa starajú, aby občania mali možnosť si zakúpiť čerstvé potraviny každý pracovný deň v čase od 6:30 do 16:30 hod. a v sobotu od 6:30 do 10:00 hod. V tejto budove sa vystriedalo viacero inštitúcií. V minulosti vo dvore bolo zdravotné stredisko, kde dlhé roky ordinoval pán MUDr. Pavol Veres.
K nemu sa ponad potok dalo prejsť drevennou úzkou lávkou. Potom tam bolo kaderníctvo a holičstvo
a pohrebné služby. V prednej časti pri hlavnej ceste bol obchod s potravinami, potom knižnica a teraz je tam
znova obchod s potravinami. V dolnej časti budovy sa nachádzalo stredisko Verejnej bezpečnosti a neskoršie
predajňa plynu. Vo dvore sa nachádzajú technické služby. V súčasnej dobe obchod využíva len časť svojho
priestoru nakoľko mäsiarstvo, ktoré bolo v prednej časti sa zrušilo. Začiatkom tohto roka bola na obchode
opravená strecha a vnútorné časti sa vymaľovali. Teraz sa obchod skvie čistotou, na stenách sú kvety, ktoré
tvoria príjemnú harmóniu s predávaným tovarom. Pre budúcnosť plánuje vedúca obchodu vyjsť v ústrety
občanom tým, že pripravuje predaj čapovaného bieleho a červeného sudového vína v nevyužitých priestoroch
obchodu.
Ing. Ján Klimek

Spoloãenská rubrika
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
NARODENÝM V APRÍLI,
MÁJI A JÚNI
50 rokov
Jarmila Mramúchová
Anna Siváková
Anna Tomková
Mgr. Daria Gergelová
Viera Siváková
Milan Konečník
Danka Kraváriková
Miroslav Mozolák
Emília Malá
Jozef Prachniar
Ing. Emil Valášek
Štefan Ulman
Ján Vydarený
Ján Ďuriš
55 rokov
Anna Raganová
Zlata Gavurová
Ján Kusý
Judita Saková
Ernest Hajdušík
Zuzana Halašová
60 rokov
Miroslav Haruštiak
Jaroslav Michalec
Branislav Predný
Anna Poláková

Mária Parčiová
Anna Hajtúnová
Dušan Tomka
Anna Halašová
Anna Vaváková
Alžbeta Blanárová
65 rokov
Alžbeta Saková
70 rokov
Štefan Janeka
Karol Blanár
Alžbeta Ješková
70 rokov
Zuzana Otrubčáková
Ján Vydarený
Daniel Škarčiak
Emília Papuláková
Peter Herák
75 rokov
Ema Pagáčová
Božena Plesníková
Pavol Sopóci
80 rokov
Anna Kavická
Emília Kubíčková
91 rokov
Ján Zedník

11

VITAJTE
NOVORODENCI
Erik Jackovič
Bianka Papuláková
ROZLÚČILI SME SA
Štefan Blaho
Vladimír Bukovčan
Anna Malovícová
Pavel Vavák
Zuzana Vaváková
Miroslav Gavora
Anna Klčová
STRIEBORNÁ SVADBA
- 25 spoločne
prežitých rokov:
Ľuboslav Papulák
a Janka rod. Plevová
Štefan Dlhý
a Emília rod. Praženková
ZLATÁ SVADBA
- 50 spoločne
prežitých rokov:
Milan Plesník
a Katarína rod. Miháliková
Ivan Bórik
a Helena rod. Dolanská
Pavol Sopóci
a Anna rod. Čerešňová
Branko Matyáš
a Jozefa rod. Vadinová

Obec Krajné - Kalendár zvozu komunálneho
odpadu v 2. polroku 2005

OZNAMY
Obvodná lekárka v Krajnom,
MUDr. Gellenová oznamuje občanom, že nebude ordinovať
v dňoch 4.7. - 10.7. a 29.8. - 4.9.
z dôvodu čerpania dovolenky.

*Vážení občania,
oznamujeme Vám, že firma
PEGAS Častá uskutoční od mesiaca júl na autobusovom nástupišti v Krajnom predaj sudového
vína.

Blahoželanie
k štyridsiatke.
Krásnych 40 rokov
uplynulo 29. júna
2005 od prvého okamihu, kedy uzrel
svetlo sveta ná‰ mil˘
kolega, riaditeº Z·
v Krajnom Mgr. Milan Medveì. Pri
tomto, pre Teba istotne dôleÏitom
Ïivotnom mílniku, Ti zo srdca prajeme predov‰etk˘m pevné zdravie,
veºa optimizmu a úspechy pri
v˘chove a vzdelávaní na‰ich detí.
Kolegovia a zamestnanci ZŠ
v Krajnom

40

Pracovný čas
na OÚ v Krajnom

Vážení občania,
máte vo svojej vkladnej knižke zapísané vaše rodné
číslo? Ak nie, ste pravdepodobne majiteľom tzv. anonymnej vkladnej knižky, ktorá bola zákonom zrušená. Ak
si nárok na výplatu zostatku z toho zrušeného vkladu
neuplatníte v Slovenskej sporiteľni do 31.12.2006, podľa
zákona č. 635/2004 Z. z. si ho budete môcť uplatniť len
voči štátu. Slovenská sporiteľňa preto odporúča všetkým
majiteľom anonymných vkladných knižiek, aby čo najskôr prišli do obchodného miesta Slovenskej sporiteľne,
ktoré im anonymný vklad vedie. Pracovníci banky vám
pomôžu vybrať si zo širokej ponuky finančných produktov, ktoré výhodne zhodnotia vaše finančné prostriedky
zo zrušeného anonymného vkladu.

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 16:00
nestránkový deň
7:30 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30
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