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Obec Krajné i touto cestou ďakuje:

☛ Ministerstvu životného prostredia SR za finanãné prostriedky vo v˘‰ke 2.000.000,- Sk
na vodovod Krajné - Îadovica

☛ Ministerstvu životného prostredia SR za finanãné prostriedky vo v˘‰ke 1.000.000,- Sk
na rekultiváciu skládky Kahúnova dolina

☛ Ministerstvu financií SR za finanãné prostriedky vo v˘‰ke 400.000,- Sk na rekon‰truk-
ciu strechy Materskej ‰koly v Krajnom.

Pavel ANČIC
obchodná činnosť

LIMBACH
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Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 2/2006 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 27. 4. 2006

Uznesenie č. 3/2006 z Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 29. 6. 2006

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) BERIE NA VEDOMIE 

1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho za-
sadnutia

2. Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2005
3. List z Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre

rómske komunity
4. Odvolanie riaditeľa ZŠ a riaditeľky MŠ z funkcií

k 30. 6. 2006 
5. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa ZŠ

s MŠ
6. Správu o informáciách a aktivitách obecného

úradu

B) SCHVAĽUJE 

1. Záverečný účet obce za rok 2005 bez výhrad
2. Rozšírenie cintorína a vykúpenie okolitých

pozemkov od majiteľov
3. Prenájom majetku obce SLV, s.r.o. nasledovne:

Nehnuteľný a hnuteľný majetok
• budova a areál obecných služieb
• vodné zdroje, vodojemy a vodovody na území

obce
• kanalizácia, vrátane prípojok a čistička odpa-

dových vôd
• lesy v správe a vlastníctve obce
• DHIM a DHM podľa zoznamu
Prenájom na základe komisionárskej zmluvy
s firmou SLV, s.r.o., ktorej predmetom bude zá-
väzok komisionára, že za dohodnutých podmie-
nok vo vlastnom mene bude vykonávať nasle-
dovné verejnoprospešné služby, ktoré je komi-
tent povinný zabezpečiť na základe zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a doplnkov:
• prevádzka a údržba komunikácií na území obce
• cintorínske služby

• údržba zelene
• nakladanie s komunálnym odpadom
• obecný športový areál

4. Predaj obecných pozemkov č. p. 2954/3 vo vý-
mere 150 m2 a č. p. 2953 vo výmere 25 m2 za
sumu 20,-Sk/m2 p. Eve Bachárovej, bytom Ve-
terná 7, Piešťany, s tým, že kupujúci uhradí
všetky náklady spojené s odpredajom obec-
ných pozemkov.

5. Presunutie riešenia zmeny vo VZN č. 4/2005
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v časti ostatné plochy na decembrovom zasad-
nutí OZ.

6. Pridelenie 10 ks žetónov p. Otrubovej a zároveň
možnosť zakúpiť si žetóny za vývoznú cenu 
40,-Sk/ks po spotrebovaní pridelených.

7. Dotesanie mena Samuela Mozoláka na pamät-
ník padlých v I. svetovej vojne pred OÚ.

8. Výška nájomného pre MUDr. Gellenovú na 500,-Sk
mesačne spätne od 1.2.2006, faktúrovanie tele-
fónu, pomernú časť spotrebovanej vody a elektric-
kej energie.

9. Financovanie 5% - 100.000,-Sk ako spoluúčasť
na dotácií z enviromentálneho fondu na Vodo-
vod Krajné - Žadovica. 

10. Financovanie 5% - 50.000,-Sk ako spoluúčasť
na dotácií z enviromentálneho fondu na uzatvo-
renie a rekultiváciu skládky Krajné - Kahúnova
dolina.

11. Spoluúčasť 5% - 11.250,-Sk na projekte INTER-
REG III.A infraštruktúra cykloturistických trás.

12. Zrušenie činností FO živnosti, ktoré realizuje
SLV, s.r.o.

C) RUŠÍ

1. Časť uznesenia č. 1/2006 zo dňa 23.2.2006 bod
6 žiadosť o prehodnotenie nájomného v zdra-
votnom stredisku pre MUDr. Gellenovú.

Jana Hudecová, prednostka OcÚ Krajné

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Berie na vedomie:
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasad-

nutia obecného zastupiteľstva
2. Správu o činnosti technického úseku obce
3. Postup pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa

ZŠ s MŠ
4. Informácie starostu obce
5. Ukončenie nájmu stánku na autobusovom nástu-

pišti a podanie inzerátu obcou Krajné na prená-
jom stánku

B) Schvaľuje
1. Úľavu z ceny vody pre p. Martina Kovára, Krajné

č. 236
2. Darčeky pre dôchodcov nad 70 rokov v sume

150,- Sk v mesiaci október
3. Dva volebné obvody pre komunálne voľby 2006
4. Odmenu za I. polrok 2006 pre kontrolórku obce

p. Macúchovú vo výške 1.000,- SK

Jana Hudecová, prednostka OcÚ Krajné

jul2006.XP  24.7.2006 14:47  Stránka 2



Ako sme volili vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
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Dňa 17. júna 2006 sa konali voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Obec Krajné mala vytvorené 2 vo-
lebné okrsky na zabezpečenie plynulého priebehu
volieb. Miestami konania volieb v okrsku č. 1 bola zasa-
dačka Obecného úradu Krajné a v okrsku č. 2 bola Po-
žiarna zbrojnica v Matejovci. 

Všetkým voličom bolo doručené oznámenie o mieste
a čase konania volieb a informácia o kandidátoch na
zaregistrovaných kandidátnych listinách. Právo hlaso-
vať vo voľbách do NR SR mali občania SR, ktorí v deň
konania volieb dovŕšili 18 rokov veku. Voliči mohli voliť
i na voličský preukaz a občania Slovenskej republiky,
ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase konania
volieb sa zdržovali mimo územia SR, sa mohli rozhod-
núť pre voľbu poštou. 

Prekážkou vo výkone práva voliť sú:
- obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany

zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky:
Krajné  Matejovec

Počet voličov zapísaných v zozname 
voličov vo volebnom okrsku 1 042 363
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 544 206
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny 1 -
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 
podľa § 30 543 206
Počet platných odovzdaných hlasov 535 206

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú
stranu, politické hnutie alebo koalíciu: 
Ľavicový blok č. 1  4 -

Strana občianskej solidarity č. 2  1 -
Misia 21 - Nová kresťanská demokracia č. 3  - -
Strana demokratickej ľavice č. 4  - -
Združenie robotníkov Slovenska č. 5  4 -
Kresťanskodemokratické hnutie č. 6 8 1
Slovenská národná koalícia - 
Slovenská vzájomnosť č. 7 1 -
Aliancia nového občana č. 8 17 2
Hnutie za demokraciu č. 9 17 10
Strana maďarskej koalície - 
Magyar Koalíció Pártja č. 10 1 -
Slobodné fórum č. 11 12 10
Občianska konzervatívna strana č. 12 1 -
Prosperita Slovenska č. 13 - -
Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko č. 14 88 44
Agrárna strana vidieka č. 15 1 2
Komunistická strana Slovenska č. 16 23 27
Slovenská ľudová strana č. 17 1 -
Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana č. 18 105 25
SMER - sociálna demokracia č. 19 182 57
Slovenská národná strana č. 20 66 27
NÁDEJ č. 21 3  1

Účasť na voľbách do NR SR v Obci Krajné bola v okr-
sku č. 1 v zasadačke Obecného úradu Krajné 52,2 %
a v okrsku č. 2 v Požiarnej zbrojnici v Matejovci 56,7%.

ëakujeme ãlenom okrskov˘ch volebn˘ch komisií
a obãanom za pokojn˘ a plynul˘ priebeh volieb.

Miroslava Macúchová

§ 3
Obyvatelia obce 

1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce
trvalý pobyt.3)

2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce.
Má právo najmä:
a) voliť orgány samosprávy obce a byť zvolený do

orgánu samosprávy obce,
b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja

obce (miestne referendum),
c) zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach oby-

vateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zú-
častňovať sa na zasadnutiach obecného zastupi-
teľstva,

d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na
orgány obce,

e) používať obvyklým spôsobom obecné zariadenia
a ostatný majetok obce slúžiaci pre verejné účely, 

f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby a ro-
diny a svojho majetku nachádzajúceho sa v obci, 

g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji a zveľaďovaní

obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti
s tým je povinný
a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákla-

doch obce, vykonávať menšie obecné služby or-
ganizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie
života, životného prostredia, ekonomických pod-
mienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce
a sú vykonávané v záujme obce,

b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného
prostredia v obci,

c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
d) poskytovať podľa svojich schopností a možností

osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní ná-
sledkov živelnej pohromy alebo havárie v obci.4)

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení

(pokračovanie z minulého čísla KN)
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4. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevy-
hnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôso-
benej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístre-
šie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

5. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto
a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo

v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt4a) alebo

dlhodobý pobyt,4b)

c) má čestné občianstvo obce.
6. Na osoby uvedené v odseku 5 sa nevzťahuje odsek 2

písm. a) a b).
7. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení v odseku 2

písm. a) a b) upravuje osobitný predpis.5)

§ 4
Samospráva obce 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky
úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,
všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsob-
nosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa
zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba
alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvateľov obce,
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.

3. Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodáre-

ním s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným
obci do užívania,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný
účet obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych
poplatkov5a) a vykonáva ich správu,

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak usta-
novuje osobitný predpis,5b) vydáva súhlas, záväzné
stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnika-
teľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických
osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce,
vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti
v obci,

e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné
organizačné, finančné, personálne a materiálne
podmienky na jeho nezávislý výkon,

f)  zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, športových
a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
pamiatkových území a pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä na-
kladanie s komunálnym odpadom a drobným sta-
vebným odpadom,5c) udržiavanie čistoty v obci,
správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvet-
lenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpado-
vých vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo
žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spô-
sob života a práce obyvateľov obce, chráni životné
prostredie, ako aj utvára podmienky na zabez-

pečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdeláva-
nie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú
činnosť, telesnú kultúru a šport,

i)  plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa5d) a utvára
podmienky na zásobovanie obce; určuje nariade-
ním pravidlá času predaja v obchode, času pre-
vádzky služieb a spravuje trhoviská,

j)  obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu doku-
mentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu roz-
voja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva
a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupô-
sobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie
v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľ-
skú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyva-
teľov obce a rozvoja obce,

l)  zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa oso-
bitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

m) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôleži-
tých otázkach života a rozvoja obce,

n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením
môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na
určitom mieste,

o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v roz-
sahu podľa osobitných predpisov6) a dbá o zacho-
vanie prírodných hodnôt,

p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu
podľa osobitného predpisu,6a)

q) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listi-
nách,

r) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne
aj v jazyku národnostnej menšiny.6b)

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje,
že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy,
platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politic-
kými stranami a politickými hnutiami,7) s občianskymi
združeniami8) a inými právnickými osobami, ako aj
s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

§ 5
Vzťah štátu a obce 

1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy
štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom ra-
cionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na
obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné
materiálne prostriedky.

2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi
a kontroluje vláda.8a) Obec pri rozhodovaní o právach
a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo
veciach preneseného výkonu štátnej správy koná
podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov; v ostatných prípadoch sa riadi aj uznese-
niami vlády a internými normatívnymi aktmi minister-
stiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.

3. Ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevyko-
náva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štát-
nej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie
na zabezpečenie jej výkonu, krajský úrad ju písomne
vyzve na nápravu a určí jej na to lehotu. P
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4. Ak obec v určenej lehote nezabezpečila nápravu, prí-
slušný na konanie je orgán miestnej štátnej správy
oprávnený konať podľa osobitného predpisu.

5. Obec je povinná uhradiť orgánu miestnej štátnej správy
finančné prostriedky za prenesený výkon štátnej
správy, ktorý uskutočnil z dôvodu jej nečinnosti.

6. Orgány štátnej správy prerokúvajú s obcami alebo
s ich združeniami opatrenia týkajúce sa obcí pred ich
prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú.

7. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom
osobitnými zákonmi.8b)

8. V záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi
štátu. Orgány štátu poskytujú obciam pomoc v odbor-
ných veciach a potrebné údaje z jednotlivých evidencií
vedených orgánmi štátu a podieľajú sa na odbornej prí-
prave zamestnancov obcí a poslancov obecných za-
stupiteľstiev. Obce poskytujú orgánom štátu potrebné
údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu
alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom oso-
bitnými zákonmi.

9. Obec poskytuje súčinnosť pri zabezpečovaní kance-
lárskych priestorov a iných nebytových priestorov
pre štátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko.

§ 6
Všeobecne záväzné nariadenia obce

1. Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať
nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas
Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifiko-
vané a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

2. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
môže vydávať nariadenie len na základe splnomocne-
nia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie ne-
smie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeo-
becne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných
ústredných orgánov štátnej správy.

3. Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastu-
piteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej
tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obec-
ného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh naria-
denia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej
istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôso-
bom v obci obvyklým.

4. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť naj-
menej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k ná-
vrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odpo-
ručiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky mu-
sí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety
nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä
vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

5. V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia,
odstraňovania následkov živelnej pohromy, ak práv-

ny predpis, na základe ktorého sa nariadenie prijíma,
nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je
potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa
odsekov 3 a 4 sa nepoužije.

6. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ na-
riadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhod-
notenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje
o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomien-
kam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.

7. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslan-
com obecného zastupiteľstva v písomnej forme naj-
neskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľ-
stva o návrhu nariadenia.

8. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná
vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej
na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vy-
vesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok
účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobec-
ného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie
následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie ško-
dám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti
nariadenia.

9. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je pod-
mienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie
zverejní aj spôsobom v obci obvyklým.

10. Nariadenia musia byť každému prístupné na obec-
nom úrade obce, ktorá ich vydala.

3) § 3 ods. 2 a 3 zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov
v znení neskorších predpisov.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte
cudzincov na území Slovenskej republiky.

4) Napr. § 17 až 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej
správe vo vodnom hospodárstve.

4a) § 3 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1982 Zb.
4b) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení

neskorších predpisov.
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov

samosprávy obcí. 
5a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych

poplatkoch v znení neskorších predpisov.
5b) Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb.

o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, § 6 ods.
2 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpa-
dovom hospodárstve, § 6 písm. a), h) a i) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení neskorších pred-
pisov, § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.
z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, § 32 ods. 4 písm. k) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostli-
vosti v znení neskorších predpisov, § 30 písm. b) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, § 2 ods. 3 písm. i)
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 167/1995 Z. z. o stre-
diskách služieb škole.

5c) § 39 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
5d) Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení zákona 
č. 310/1999 Z. z.

6) Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti.

6a) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
6b) § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z.
7) Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických

hnutiach v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
8a) Článok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona 

č. 90/2001 Z. z.
8b) Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993

Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.

(prevzaté z jaspi.justice.gov.sk)
(pokračovanie v budúcom čísle KN)
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Poìakovanie

• Obec Krajné touto cestou ìakuje p. ·tefanovi Pavelkovi, bytom Krajné, ktor˘ obci Krajné daroval
obraz. Tento je umiestnen˘ na chodbe Obecného úradu v Krajnom.

• Obec Krajné touto cestou ďakuje firme Doprastav, a.s., Bratislava a Sanoma magazín za poukázanie 2%
podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2005 vo výške 50.000,-Sk v prospech Telovýchovnej jednoty Slovan
Krajné.

• Obec Krajné ďalej ďakuje p. Pavlovi Ančicovi, bytom Pezinok, za umožnenie náv-
števy Malej scény SND v Bratislave občanom Krajného na divadelné predstavenie „Ale,
ale pani Plukovníková!“ a za sponzorský príspevok na podujatiach - Plameň, strelecké
preteky, futbalový turnaj.

Konalo sa:
❑ dňa 7. apríla 2006 oslava 61. výročia oslobodenia obce
❑ dňa 29. apríla 2006 stavanie mája
❑ dňa 14. mája 2006 program ku Dňu matiek v Základ-

nej škole v Krajnom
❑ dňa 27. mája cesta rozprávkovým lesom,

súťaže, futbal, diskotéka pri príležitosti Dňa
detí na Obecnom športovom štadióne
Krajné

❑ dňa 29. mája 2006 váľanie mája na Obecnom športo-
vom štadióne Krajné

❑ dňa 3. júna 2006 - Okresné hasičské kolo súťaže
„Plameň“

❑ dňa 10. júna 2006 - strelecké preteky, previerka pri-
pravenosti hasičských družstiev

❑ v dňoch 22. až 25. júna 2006 poľovnícka výstava
v zasadačke Obecného úradu v Krajnom

❑ v dňoch 5. až 7. júla 2006 výstava výtvarných prác
žiakov Základnej školy v Krajnom v zasadačke Obec-
ného úradu v Krajnom

Pripravujeme:
❑ dňa 22. júla 2006 súťaž Krajnianska

prúdnica
❑ v mesiaci august 2006 strelecké

preteky

Beseda so spisovateľom
V utorok, 25. apríla, našu školu navštívil Rudolf

Dobiáš. Tento vyše 70-ročný slovenský spisovateľ zaví-
tal do krajňanskej školy, aby si so žiakmi (i učiteľmi) po-
besedoval o svojom živote a povolaní. Dozvedeli sme sa
veľa vecí z jeho života. Ochotne nám odpovedal na
otázky o jeho detstve a zážitkoch z neho, o dospievaní

a začiatkoch svojej kariéry, dokonca o tom, ako bol 7 ro-
kov vo väzení. Rudolf Dobiáš píše zvlášť poviedky pre
deti (ale aj pre dospelých). Vydané boli napríklad knihy
poviedok Veľké biele vtáky alebo Hrdličky. 

Píše ale aj rozhlasové hry a ešte stále je aktívny.
ëakujeme mu za pekné slová. Vìaka patrí aj p. ·te-

fanovi Kolníkovi, ktor˘ besedu sprostredkoval.
R. Baladová, žiačka ZŠ

Zo života obce:

Zo s̆koly

V rámci projektu Digitálni Štúrovci sa na našej škole
konal v mesiaci jún bezplatný počítačový kurz pre ženy.
Od 12. júna sa v každý pracovný deň, počas 36 - tich
vyučovacích hodín ženy učili pracovať na počítači pod
vedením p.uč. Domiňákovej. 

Naučili sa pracovať s Internetom, vyhľadávať si na
webe rôzne informácie pomocou prehliadačov, alebo
webových adries. Vytvorili si vlastnú elektonickú schrán-
ku, naučili sa posielať e-maily, elektonické pohľadnice, či
prílohy. 

V textovom dokumente Microsoft Word pracovali
s textom, písali, kopírovali, vkladali obrázky, upravovali si
text, naučili sa formátovať obrázok. 

V textovom dokumente Microsoft Excel si vyskúšali,
aké je ľahké v tomto programe písať zoznamy, sčítavať
sumy, kopírovať a pod.

V horúcej počítačovej učebni bolo možno ťažké zapa-
mätať si všetky informácie, ale ja verím, že všetkým 
13 - tim účastníčkam bol kurz prospešný, či už pre
zábavu, alebo im uľahčí prácu v zamestnaní a pri bež-
ných povinnostiach.

Jana Domiňáková

Počítačový kurz pre ženy
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Opäť tu máme koniec školského roka a ja by som Vás
rada v mene svojom a svojich kolegýň „pozvala“ do
školského klubu detí, lepšie známom ako družina.

Pokúsim sa Vám opísať, ako to v priebehu školského
roka u nás funguje. Deň čo deň, týždeň čo týždeň
a vlastne celý školský rok.

„Dobré ráno“, práve Vás vítam v rannej družine. Táto
funguje pred vyučovaním pre deti, ktoré majú chuť prísť
do školy skôr alebo ktorým prichádzajú skôr autobusy.
Nemusia totiž čakať vonku (hlavne počas zimy alebo
nepriaznivého počasia). V budove školy nemôžu deti
čakať samotné z bezpečnostných dôvodov. Staršie deti
sa tu väčšinou učia, niekotré dopisujú domáce úlohy
alebo sa len tak hrajú a rozprávajú. Tá hlavná činnosť
začína až po vyučovaní.

Teraz sa poďme spoločne naobedovať. Niektorí sú
papkáči ako sa patrí, iní (nad tým vynikajúcim obedom)
ohrňujú nos. Veľakrát to závisí od toho, akú veľkú
desiatu mali a koľko sladkostí im ešte zostalo. Po obede
sa presunieme do triedy a začíname. V kažkom oddelení
funguje činnosť inak. Ja Vám priblížim to naše.

Väčšinou začíname spoločným rozhovorom. Ako sa
deti mali počas vyučovania, ako sa im darilo, ako sa
mali poobedie predtým, ako sa cítia a podobne. Pova-
žujem to za veľmi dôležité, lebo deti sa učia počúvať
jeden druhého a zároveň si rozširujú slovnú zásobu. Po
tejto činnosti nasledujú spoločné hry. Niektoré si deti tak
obľúbia, že ich hráme dovtedy, kým sa im nezunujú.
V týchto hrách sa utužuje kolektív, dieťa nemyslí len na
seba ale aj na druhých, učí sa pri nich logicky premýšľať
a majú ešte veľa ďalších kladov. Samozrejme, že všetky
deti túžia po voľnosti a tiež tú svoju energiu potrebujú
niekde „vybiť“. Preto chodievame (počas pekného
počasia) von alebo do telocvične. Tu hrajú najradšej lop-
tové hry alebo súťaže. Niektoré deti potom odchádzajú

na krúžky. Tie ostatné sú s vychovávateľkou.
Počas hlavnej činnosti pracujeme vždy
podľa toho, na čo majú deti chuť a náladu.
Darmo si pripravím na určitý deň vystrihova-
nie z papiera, keď mi deti povedia, že sa im
nechce. Musím mať vlastne tých činností pri-
pravených viac. A verte mi, že to nie je niekedy jedno-
duché vyhovieť všetkým naraz. No vždy sa musíme
dohodnúť na nejakom kompromise.

Niekedy modelujeme, inokedy hráme vedomostné
súťaže, potom zasa vyrábame niečo z papiera, nato
zasa počúvame piesne, no a teraz naposledy (pred
prázdninami) sme batikovali tričká a chlapci si z nich
robili futbalové dresy.

Čas neúprosne beží, máme 14,20 hod., a to je čas,
keď časť detí odchádza na autobusy. Preto tie zostá-
vajúce deti sa sústreďujú v jednom oddelení. Deti, ktoré
chcú, si tu píšu domáce úlohy alebo sa hrajú (sami alebo
zasa spoločne). O 15. hod. odchádza na autobus ďalšia
väčšia skupinka detí. V oddelení zostáva do 15,20 ešte
zopár detí. Chvíľu sa pohráme, poupratujeme hračky
a triedu a odchádzame spoločne na 15,30 autobus. „Do
videnia“.

Verte, že tak ako mnoho iných zamestnaní, ani toto nie
je jednoduché. Neustále byť v strehu, sledovať hromadu
detí, aby si neublížili, počúvať aj troch naraz a vysvetľo-
vať im, že sa mi to jednoducho nedá. A veľa ďalších
drobností, ktoré človeka za celý deň dokážu unaviť.

Ale zasa príde ráno a znova sa tešíme na seba. Ja na
ich veselé vysmiate tváre a chuť spoznávať niečo nové
a oni (aspoň dúfam), že si zasa niečo zahráme, poroz-
právame alebo niečo urobíme.

Tak zasa „Do videnia“ v novom ‰kolskom roku.
kolektív vychovávateliek v ZŠ v Krajnom

Milí rodičia, babičky a dedkovia
aj ostatní občania Krajného a okolitých kopaníc

Základná škola v Krajnom v projekte s názvom Digitálni
štúrovci 2006: „Tretia gramotnosť na dedine“ umožnila
trinástim dôchodcom z Krajného a Podkylavy (prevažo-
vali členovia aktívnej Jednoty dôchodcov) preniknúť do
tajov tretej gramotnosti - ovládať a využívať počítače
a služby siete internetu. V rámci tohto projektu, ktorý je
spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a teleko-
munikácii SR sa účastníci zaškolovacieho kurzu, ktorý
prebiehal v apríli, zoznámili so základnou obsluhou počí-

tačov, naučili sa orientovať a vyhľadávať www stránky
v zložitej spleti internetových informácii, zvládli komuni-
káciu prostredníctvom elektronickej pošty, prenikli do
úskalí najpoužívanejšej kancelárskej aplikácie MS Word.
Je iste zaujímavé, že najmladší účastník kurzu mal 62 ro-
kov, najstarší 78 rokov. Musím konštatovať, že bez
ohľadu na vek všetci sa snažili skrotiť neposednú počí-
tačovú myš, neprehľadný systém znakov na klávesni-
ciach a to do takej miery, že už im nie sú neznámymi
pojmy internetová adresa, e-mailová adresa, hravo
dokážu posielať a prečítať mailové správy, vedia na inter-
nete nájsť zaujímavý recept na chutné a finančne nená-
ročné jedlo, vyhľadať si najlepšie autobusové, či vlakové
spojenie hoc aj z Krajného do Paríža alebo do Trnavy.
Zaškoľovací kurz v trvaní 36 hodín pre túto vekovú sku-
pinu občanov odborne viedol učiteľ informatiky a správ-
ca počítačovej siete na škole RNDr. Ladislav Gergel. 

Bližšie informácie o kurze ako i iných aktivitách tohto
projektu je možné nájsť na adrese:  www.zskrajne.sk/digis-
tur, alebo www.zskrajne.sk/digistur/kurz1/index.html

RNDr. Ladislav Gergel

Seniori za poãítaãmi
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Už po druhýkrát mali možnosť pedagógovia z našej
školy oddýchnuť si od každodenných povinností a na-
čerpať novú energiu a elán do ďaľšej práce. Keďže práca
pedagóga je veľmi náročná, s nadšením sme prijali
pozvanie riaditeľa Mgr. Milana Medveďa na relaxačno -
oddychový a zároveň poznávací pobyt na miesto, ktoré
bolo utajené až do poslednej chvíle.

Netušili sme, kde nás autobus s vodičom Richardom
Dlhým odvezie.

Odchádzali sme 28. apríla 2006 smerom na Žilinu. Po
ceste sme sa zastavili na zrúcanine hradu Vršatec. Veľmi
krásne miesto, ale bohužiaľ, zanedbané. V minulosti tu
bol letný tábor, ale ani ten nevyhovuje súčasným pod-
mienkam prevádzkovania. Zaujímavosťou pre nás bola
jaskyňa miestneho pustovníka. Po krátkom oddychu
náš výlet pokračoval ďalej, až na slovensko - moravské
hranice, do Makova. Tam sa nachádzal penzión FRAN,
ktorý sa stal pre nás prechodným domovom na tri dni.
Je to miesto ozajstného oddychu. Kým v Krajnom už
panovala jar, v Makove všade vôkol nás bol ešte sneh.

Prechádzky, bazén, sauna, rozhovory vo voľných
chvíľach určite upevnili náš kolektív. K oddychu prispel
aj celodenný výlet do skanzenu vo Výchylovke. Videli
sme tam veľa zaujímavých starých domov, len škoda, že
chátrajú. Aj naše Slovensko skrýva veľa krás pre turis-
tov, ale na ich prezentáciu nie sú financie.Tri dni ubehli,
ani sme sa nenazdali a prišiel čas návratu domov. Na

ceste späť sme naštívili Budatínsky zámok v Žiline, kde
je tiež, čo obdivovať. Majstri drotári sú ozaj majstrami
s veľkým M. Čo všetko dokáže ľudská zručnosť, sme
videli na vlastné oči. Budatín bol poslednou našou
zastávkou. Výborne sme si oddýchli, spoznali ďalší
kúsok našej domoviny a boli sme pripravení ďalej sa
venovať našim deťom v škole. 

Za tento krásny pobyt patrí veºké poìakovanie riadi-
teºovi Mgr. Milanovi Medveìovi. „ëakujeme, pán riaditeº.“

Za kolektív pedagógov ZŠ: Mgr. Daria Gergelová
PaedDr. Ľubica Karliková

Každý človek v histórii bol alebo je geniálny a neopa-
kovateľný, každý z nás má v živote svoje poslanie. Po-
slaním učiteľov je spolu s rodičmi spolupodieľať sa na
objavovaní a rozvíjaní geniality každého dieťaťa. Jedným
z vyučovacích predmetov, pomocou ktorého rozvíjame

myslenie, individuálne osobitosti je výtvarná výchova.
Výtvarný prejav dieťaťa realizovaný výtvarnou výcho-

vou, ale aj inými vyučovacími predmetmi formuje tvorivú
osobnosť, schopnú poznávať, organizovať.

Naša škola sa zapojila do projektu „Umenie zblízka.“
Je to projekt, prostredníctvom ktorého sa deťom pribli-
žuje výtvarné umenie. Učitelia výtvarnej výchovy od aprí-
la do júna 2006 sprostredkúvali deťom reprodukcie, ktoré
zaslala Galéria mesta Bratislavy. Boli to diela z expozície

umenia 20. storočia. Mnohé ťažké na pochopenie a ešte
ťažšie na výtvarné spracovanie. Aj keď snaha zo strany
detí, ale aj učiteľov výtvarnej výchovy bola veľká, nepo-
darilo sa nám vytvoriť výtvarné práce, ktoré by sa dali
prezentovať na výstave.

Cieľom projektu bolo aj zorganizovanie výstavy. Keďže
práce z tohto projektu veľmi nevyšli, zozbierali sme iné,
ktoré deti tvorili počas celého školského roka nielen na
hodinách výtvarnej výchovy, ale aj v družine, na hodi-
nách prírodovedy a zemepisu. V každej jednej práci sa
spájala tvorivosť, experiment a objavovanie nových spô-
sobov vyjadrenia prostredníctvom výtvarného prejavu.
Máme na škole veľa talentovaných žiakov, a preto sme
chceli ukázať na výstave, čo všetko dokážu naše deti.
Výstava bola ozaj pozoruhodná, len bohužiaľ, nemal kto
obdivovať vystavené práce. I napriek pozvaniam, ktoré
deti priniesli domov spolu s vysvedčením, účasť na vý-
stave svedčí o tom, že rodičia sa nezaujímajú o to, čo sa
robí v škole, čo dokážu ich vlastné deti.

Je nám to ľúto, pretože mnohí z Vás prišli o zážitok, ktorý
sa nikdy nezopakuje a možno ani nebudete mať možnosť
vidieť toľko prekrásnych výtvarných prác pohromade.

Napriek nízkej úãasti sa v˘stava vydarila a ja môÏem
poìakovaÈ za snahu v‰etk˘m uãiteºom v˘tvarnej v˘-
chovy, zemepisu, pani vychovávateºkám, RNDr.
Ladislavovi Gergelovi za zaujímavú prezentáciu ‰koly
a Obecnému úradu v Krajnom za prepoÏiãanie v˘stav-
ného priestoru.

PaedDr. Ľubica Karliková

Relaxaãno-oddychov˘ pobyt pedagógov zo Z·

V˘stava v˘tvarn˘ch prác Ïiakov základnej ‰koly
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Ubehlo niekoľko mesiacov a deti z materskej školy sú
bohatšie o ďalšie vedomosti a skúsenosti.

V mesiaci marci sa dve deti z našej materskej školy
zúčastnili prehliadky v prednese poézie, prózy a drama-
tickej tvorivosti detí predškolského veku v Brezovej pod
Bradlom pod názvom „Rozprávaj mi Macko Uško“ s ver-
šovanou rozprávkou „Červená čiapočka“. 

V mesiaci apríli organizoval Školský úrad Myjava, Cen-
trum voľného času Myjava a Materské školy mesta Myja-
va vedomostný kvíz pre deti materských škôl regiónu
Myjava pod názvom „Múdre hlávky“. V nepríjemnom
a chmúrnom počasí sa deti z materských škôl zišli v prí-
jemnom prostredí Domu kultúry v Myjave, kde si troj-
členné družstvá zábavnou formou preverovali svoje
vedomosti z oblasti prírody, povolaní, ľudského tela
a riešili logické úlohy. Celé dopoludnie prebiehalo zábav-
nou formou a vo veľmi priateľskej atmosfére. Rovnako
nadšené boli deti i pani učiteľky. Vystúpenie artistov si
deti pozreli v Základnej škole v Krajnom.

V mesiaci máji sme spoločne navštívili Miestnu kniž-
nicu, kde sa deti oboznámili s prostredím knižnice, po-
zreli si rozprávkové knižky a boli oboznámené s tým ako
sa treba správať v prostredí knižnice. Ďalej sme sa zú-

častnili s programom na oslave
Dňa matiek v Základnej škole
v Krajnom. V základnej škole
sme sa zúčastnili súťaže
v speve ľudovej piesne „Spievaj
si slávičku“, kde naše dve deti
v konkurencii žiakov 1. a 2. roč-
níka základnej školy obsadili 2.
a 3. miesto. Naši predškoláci

počas dvoch týždňov navštevovali multimediálnu
učebňu v Základnej škole v Krajnom, kde sa učili praco-
vať s počítačom pomocou čarodejníka Baltíka. Deti boli
prácou s počítačom nadšené, za čo patrí vďaka p. uči-
teľovi RNDr. Ladislavovi Gergelovi za nesmiernu trpezli-
vosť a ochotu, ktorú s nami mal. V tomto mesiaci navští-
vili našu materskú školu i pani logopedička, s ktorou je
dobrá spolupráca počas celého roka.

V mesiaci júni pripravili pani učiteľky pre deti športové
dopoludnie ku Dňu detí. Deti plnili rôzne úlohy „vozili táč-
ky“, hádzali lopty, chytali ryby, liezli tunelom, skákali s lop-
tami medzi kolenami, nosili lopty na naberačke a vajíčka na
lyžičke okolo prekážok. Pripravené sme mali i opekanie, ale
pre nepriaznivé počasie nám špekačky pripravila p. ku-
chárka v kuchyni. Deti boli vďaka sponzorom odmenené
sladkosťami a drobnými darčekmi. V tomto mesiaci sa päť
detí z materskej školy zúčastnilo Športového dopoludnia
detí predškolského veku v telecvični Základnej školy Dolné
lúky v Brezovej pod Brad-lom. A keďže za dobre vykonanú
prácu patrí aj odmena, deti z jednotlivých akcií priniesli dip-
lomy, vecné ceny, sladké odmeny pre každého zúčastne-
ného jednotlivca. Počas tohto obdobia deti vystupovali
s programom v ZPOZ pri Obecnom úrade v Krajnom, pri
uvítaní detí do života a strieborných svadbách.

Ani sme sa nenazdali a už tu máme koniec školského
roka. A čo dodať na záver? Nuž iba to, že materská škola
má nezastupiteľné miesto v živote dieťaťa a v spolupráci
s rodinou rozvíja osobnosť dieťaťa po všetkých strán-
kach. Preto pravidelná dochádzka dieťaťa do materskej
školy napomáha celej detskej populácii v nadobudnutí
školskej zrelosti.

Kolektív Materskej školy v Krajnom

Zo Ïivota materskej ‰koly

Po niekoľkých pobytoch v Chorvátsku sa naša škola
rozhodla zorganizovať relaxačný pobyt v niektorej inej
prímorskej krajine. Vybrali sme si Grécko. 

Ráno 30.5.2006 sme v Krajnom nastúpili do autobusu,
ktorý nám poslala cestovná kancelárie TIPTOUR s dôve-
rou, že nás šťastne dovezie až do cieľa našej cesty Paralie
- Kateriny v Grécku. Po 24 hodinách cesty sme vystúpili
z autobusu pri hoteli Konstantinos do tepla, ktoré nás
milo prekvapilo, pretože doma sme si ho veľa neužili.
Výhodou bolo, že sme sa mohli ihneď nasťahovať do pri-
pravených izieb a niektorí oddychovať, iní vyraziť k moru,

či na prechádzku po pláži. Naše deti samozrejme najviac
lákalo more, a tak neodolali a ponorili sa do morských vĺn. 

Voda bola príjemne teplá a piesková pláž ponúkala veľa
možností k hrám: stavanie hradu z piesku, či zahrabáva-
nie sa, stavba hrádzí, kopanie studní a pod. Energia detí
je, zdalo by sa, bezhraničná. Popri jašení v mori hrávali
futbal na pláži, volejbal, gorodky, alebo sa len slnili a hrali

karty. Počasie bolo krásne a my sme z ďalekého domova
počúvali správy o tom, ako doma museli zakúriť a ako
v Roháčoch napadol sneh. Zdalo sa nám to neuveriteľné,
pretože my sme si užívali leto plnými dúškami. 

I my sme videli sneh na vrchu Olymp, ktorý sa čnel
vysoko nad nami, ale necítili sme jeho chlad.

Niektorí z nás boli aj na fakultatívnom výlete na Me-
teoroch. Videli sme kláštory postavené vysoko na ska-
lách, výrobu ikon a cestou späť sme sa umývali v Afro-
ditinom prameni a navštívili kostol Svätej Paraskavy, pat-
rónky Cigánov. 

Iní oboplávali loďou poloostrov Skiatos a učili sa tan-
covať grécke tance.

Dni pri mori ubehli ako voda a nás čakala cesta domov.
Cestovné tašky a kufre boli zbalené a pripravené na
odchod. Posledný raz sme si vychutnali plávanie vo
vlnách, urobili posledné nákupy, zajedli si gyros - obľú-
bené grécke jedlo a nasadli do autobusu. 

Dovidenia, Grécko, bolo nám tu dobre a niekedy sa
sem možno zas vrátime. 

Jana Domiňáková

Relaxaãn˘ pobyt v Grécku
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Hasiãsk˘ zbor upozorÀuje!

Tento rok sme mali bohatý na akcie, hlavne v me-
siacoch máj, jún a ešte pokračujeme júlom:

✐ 29. 4. sme stavali máj na novom mieste v športovom
areáli aj keď s ťažkosťami a za pomoci pána starostu
obce sme to zvládli

✐ 7. 5. sme boli ako súťažné družstvo na III. ročníku
memoriálu Leopolda Šroma v Chrliciach (miestna časť
Brna), kde sme obsadili 5. miesto z 15 zúčastnených
súťažných družstiev

✐ 27. 5. sme sa s mladými požiarnikmi prezentovali na
MDD s ukážkami požiarneho útoku 

✐ 29. 5. sme zvalili máj a po dohode s predstaviteľmi TJ
Slovan Krajné sme ho dali porezať na prekrytie tribúny
ihriska

✐ 3. 6. sme usporiadali okresné kolo hry Plameň a pohá-
rovú súťaž mladých požiarnikov, ktorej sa zúčastnilo
11 kolektívov

✐ 10. 6. prebehlo u nás okresné kolo Previerky priprave-
nosti hasičských družstiev, ktorej sa zúčastnilo 15 ko-
lektívov z okresu Myjava

✐ 18. 6. sa Bc. Macúch Pavol a Nedbálek Dušan ml. ako
rozhodcovia zúčastnili na krajskom kole hry Plameň,
zároveň elektronicky spracovávali výsledky, vytlačili
výsledkové listiny a diplomy pre súťažiacich

✐ 24. 6. sa tí istí dvaja spolu s Jánom Dlhým tak isto ako
rozhodcovia zúčastnili okresného kola PPHD okresu
Nové Mesto nad Váhom v Čachticiach, tiež spracová-
vali výsledky a poskytli sme aj bezdrôtové mikrofóny
a zosilňovač

✐ 1. 7. nás organizátori futbalového turnaja požiadali

o ozvučenie športového areálu v Krajnom, tiež sme im
zapožičali plátnové altánky.

Všetky tieto akcie by sme nemohli uskutočniť bez dob-
rej spolupráce s obecným úradom vedeným starostom
Ing. Vladislavom Šusterom, ďalej s technickými služ-
bami, ktoré nám pomáhali pri príprave súťaží a aj s pod-
nikateľmi z Krajného, ktorí dopomohli finančnými a mate-
riálnymi darmi na výherné ceny, vylepšenie techniky
DHZ, stravu a občerstvenie na jednotlivých súťažiach.
Preto sa našim sponzorom chceme odvďačiť a pozý-
vame ich a všetkých krajňancov dňa 22. júla 2006
o 13,00 hod. na druhý ročník Krajnianskej prúdnice. Na
toto sobotné súťažné popoludnie pozývame aj okolité
dediny: Babulicov Vrch, Jablonku, Matejovec, Hracho-
vište a družobnú miestnu časť Brna-Chrlice. V neposled-
nom rade ďakujem aj hasičom: Pavlovi Moravcovi,
Vladovi Michalcovi, Jánovi Ďurišovi, Jaroslavovi Batkovi,
Jánovi Konečníkovi, Jánovi Dlhému, Štefanovi Horákovi,
Štefanovi Bielikovi, Ľubovi Moravcovi, Slavovi Morav-
covi, Milanovi Moravcovi, Nedbálkovi Karolovi, Dušanovi
a Rasťovi, a taktiež synom menovaných hasičov Morav-
com, Ďurišom, Konečníkom a Macúchom a hlavne ďaku-
jem manželkám hasičov, že strpeli našu neprítomnosť
v rodine a dokonca nám ešte prišli aj pomáhať pri vydá-
vaní stravy a občerstvenia.

Zo všetkých akcií, ktoré sme ako DHZ Krajné poriadali,
môžete nájsť fotky na webe, na webovej adrese našej
obce www.krajne.sk a určite ste zaregistrovali niektoré
naše články uverejnené v Kopaničiar exprese. 

Bc. Pavol Macúch, predseda DHZ Krajné

DHZ Krajné rekapituluje

Vážení občania!
Letné obdobie sa každoročne

vyznačuje zvýšenou aktivitou poľ-
nohospodárov. Ide o obdobie zbe-
ru obilnín a krmovín, ich pozbero-
vej úpravy a skladovania. Podľa 
§ 1 ods. 1 písm. g) výhlášky MV
SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších pred-
pisov ide o prácu, ktoré sú zara-

dené medzi činnosti spojené so zvýšením nebezpečen-
stvom vzniku požiaru.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Novom Meste nad Váhom Vám ponúka niekoľko zá-
kladných rád, ktorých dodržiavanie výrazne zníži nebez-
pečenstvo vzniku požiaru v tomto období:
- dbajte na údržbu, technický stav a čistotu žatevnej

techniky v súlade s pokynmi výrobcu, kontrolujte a čis-
tite pracovnú techniku a zariadenia od nánosov orga-
nického prachu,

- dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, spracovania
a skladovania úrody požiarnotechnickými zariadeniami,
najmä prenosnými hasiacimi prístrojmi,

- nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní, skladovaní sena
a slamy, nemanipulujte s otvoreným ohňom,

- nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov a skladovaní
obilia, prísne zakročte pri zistení zápaliek u detí,

- v povalovom priestore uskladňujte len seno (dobré pre-
sušené 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 manipu-
lácia s otvoreným ohňom. Takmer všetky príčiny majú
svoje korene v nezodpovednom a neopatrnom konaní
občanov.

VáÏení obãania, len dodrÏiavaním právnych predpi-
sov o ochrane pred poÏiarmi a nepodceÀovaním rizík si
chránime Ïivot, zdravie a majetok pred poÏiarmi.

OR HaZZ v NM n/V
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VITAJTE 
NOVORODENCI
Katarína Kubišová
Nina Častvenová
Sebastian Šuster
Patrik Zmeko
Patrik Moravec
Ondrej Maruna
Viera Mihočková

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Ján Belenčiak - 
Oľga Oláhová, rod. Rácová
Ing. Peter Plesník - 
Martina Sukubová
Marek Ďuriš - 
Dana Slezáková
Veronika Michalidesová
Andrej Kukuča

ROZLÚČILI SME SA
Anna Kovačechová
Ema Pagáčová
Ivan Bórik
Alžbeta Málková

SSSS pppp oooo llll oooo ãããã eeee nnnn ssss kkkk áááá   rrrr uuuu bbbb rrrr iiii kkkk aaaa

V roku 1959 uviedla vtedajšia Československá mysli-
vecká jednota v živote veľkú významnú celoštátnu a pro-
pagačnú akciu pod názvom „Jún - mesiac poľovníctva“.
S pribúdajúcimi ochranárskymi tendenciami bol názov
neskôr rozšírený na „a ochrany prírody“. 

Mesiac jún nebol zvolený náhodne. Práve v mesiaci

najkratších nocí a najbujnejšieho rastu vegetácie sa rodí
alebo liahne najviac mláďat zveri a vtáctva. Je to mesiac,
v ktorom všetko živé vo voľnej prírode potrebuje naj-
väčšiu pozornosť, starostlivosť a ochranu. Človek pohy-
bujúci sa v tomto čase v prírode cíti na každom kroku tú
silu života, ktorá zaručuje ďalší rozvoj a pretrvávanie jed-
notlivých druhov rastlín a živočíchov. 

Žiaľ aj v tomto mesiaci prekypujúcom radosťou a živo-
tom je počuť tlkot srdca umierajúcej srny aj ešte s nena-
rodenými mláďatami, ktoré chladnokrvne zastrelil bez-
citný a nenásytný pytliak, ako aj nárek srnčích matiek
nad pokosenými či násilne odnesenými srnčiatkami člo-
vekom nerozumným. 

Mesiac jún je tiež obdobím, kedy poľovnícke organizá-
cie usporiadajú kultúrno-spoločenské akcie zamerané na
oboznámenie verejnosti s činnosťou a úlohou poľovníkov.

Tak isto začali mesiac aj členovia Poľovníckeho združe-
nia Krajné Drieňovica. Prvou akciou poľovníckeho zdru-
ženia bola tradičná účasť na MDD, kde sa poľovníci pre-
zentovali ako odborní inštruktori v streľbe zo vzducho-
viek. Činnosť pokračovala streleckým pretekom, na kto-
rom mohla verejnosť sledovať a obdivovať strelecké
schopnosti či už domácich poľovníkov alebo poľovníkov
z blízkeho ale aj širokého okolia a tak isto zabaviť sa pri
chutnom poľovníckom guláši, vínku a dobrej muzike
a tým sa aspoň na chvíľu odreagovať od každodenných
povinností súvisiacich s dnešnou dobou. Ako záverom
bola organizovaná výstava poľovníctvo a príroda, na kto-
rej si mohli občania prehliadnuť trofeje zveri žijúcej
v miestnej oblasti ako aj rôzne fotografie, náučné filmy
s poľovníckou tématikou.

Cieºom v˘stavy bolo pripomenuÈ, Ïe ãlovek je stále
súãasÈou prírody a ten, kto ju pozná a re‰pektuje, je
viac ãlovekom ako ten, kto sa ním snaÏí byÈ.

Ing. Milan Gajar

Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Deti z materskej školy a čarodejník Baltík
V mesiaci máj 2006 počas dvoch týždňov navštevovali deti z Mater-

skej školy v Krajnom multimediálnu učebňu v Základnej škole Krajné,
aby sa naučili v rámci projektu DIGITÁLNI ŠTÚROVCI finančne podporo-
vanom Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii SR čarovať
s počítačmi. So softwarovou podporou čarodejníka s menom Baltík
skladali čarokrásne scény zo sveta rozprávok, detských príbehov a le-
giend. Projekt realizoval učiteľ informatiky na základnej škole RNDr.
Ladislav Gergel v spolupráci s pani učiteľkami materskej školy. Deti sa
naučili skrotiť neposlušnú počítačovú myšku, pomocou nej projektovali
scény rozprávkového hradu, hrali sa s roztopašnými číslicami, vysadili
okolo hradu kvety, vystavali hradné veže a spoznávali rôzne zvieratká. 

Touto hravou formou sme sa snažili deťom priblížiť atmosféru „veľkej
školy“, do ktorej onedlho začnú chodiť. 

RNDr. Ladislav Gergel

jul2006.XP  24.7.2006 14:47  Stránka 11



Vydáva Obecný úrad Krajné
Náklad 350 ks, štvrťročne

Tlač Kníhtlač Gerthofer, Zohor
Redakčná rada:

J. Hudecová - šéfredaktorka, 
M. Bukovčanová, 

RNDr. L. Gergel - technický redaktor, 
Mgr. D. Marková, M. Macúchová,

A. Batková
Registrácia: 

OÚ RK Trenčín, r.č. 01 - 456/1994

Nad hlavou priezračné nebo, pred sebou skalné previsy a v rukách skoby a oceľové
lano.

Ako už iste všetci viete, žije medzi nami náš spoluobčan Dušan Čerešňa, ktorý má
za sebou už niekoľko maratónskych behov a horolezectvo.

Horolezecké expedície absolvoval aj pod Elbrusom, v Alpách a Pamíre. Amatéri sa
musia na takéto výstupy pripravovať v oveľa skromnejších podmienkach, ako horo-
lezci, ktorí sú zastrešení organizáciami a zväzmi. Náš spoluobčan trávi voľné chvíle
pod slovenskými štítmi, aby nabral kondičku. Dušan Čerešňa si rád zabehá aj na
Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach. Zúčastnil sa niekoľkých olympijských
hier i významných mestských maratónov, niekedy len ako turista. Je autorom niekoľ-
kých fotiek, ktoré sa nachádzajú v knihe Hrdinové maratónu od Jiřího Šmitáka z roku
2006. Túto knihu si môžete pozrieť a požičať z našej Miestnej knižnice v Krajnom. Náš
spoluobčan Dušan Čerešňa má tiež svoju fotku v menovanej knihe na strane 96. 

Asketickému spôsobu života podriadil záľubu v láske k horám, ktoré vyžadujú tré-
nované telo a čistú myseľ.                                                          Miroslava Macúchová

OOOO zzzz nnnn aaaa mmmm yyyy
Ani Vám sa uÏ nepáãi Va‰a kúpeºÀa? Uniká Vám teplo cez staré okná?
PoÏiãajte si v˘hodne od nás! Prvá Stavebná sporiteºna, a.s., kontakt: tel. ã. 0907/328572
0% vklad - do 100.000,-Sk - bez ruãiteºa
- uÏ od 875,-Sk mesaãne
- do 500.000,-Sk - Vám staãí 1 ruãiteº 
- uÏ od 4.375,-Sk mesaãne

Nesporíte a potrebujete si poÏiãaÈ?
Príďte sa poinformovať každý utorok na obchodné zastúpenie v Prvej stavebnej sporiteľni
v Obchodnom dome Jednota (na poschodí) - p. Benia-nová - poradca pre sporenie a úvery,
tel. č. 0907/328572

Obec Krajné dáva do prenájmu od 1. 7. 2006 predajný stánok na autobusovom
nástupišti v Krajnom.
Záujemci o prenájom stánku si môžu podávať žiadosti na Obecný úrad v Krajnom 
v stránkových hodinách.
Informácie na t. č.: 032/778 6121, 778 6132, 0905/777 230.

V sobotu 10.júna 2006 sa v Krajnom športovalo. Na
ihrisku miestnej TJ Slovan Krajné prebiehala previerka
pripravenosti hasičských družstiev obvodu Nové Mesto
n.Váhom - okresu Myjava. Hasičské družstva sútažili
v dvoch disciplínach - štafeta družstiev a požiarny útok,
jednotlivci v prebore pre získanie vyššej výkonnostnej
triedy. Prievierky sa zúčastnilo 11 družstiev mužov
a dorastencov a dve hasičské družstvá žien z obcí
Rudník a Babulicov Vrch. V kategórii žien zvítazili Rud-
ničiarky, z dorastencov vyhral DHZ Matejovec a v kate-
górii mužov si najlepšie počínalo družstvo z Rudníka.

Súbežne s okresným kolom previerky pripravenosti
hasičských družstiev sa v miestnej strelnici „Bukovina“
konala strelecká sútaž na asfaltových holubov, ktorú zor-
ganizovali členovia miestneho poľovníckeho združenia.
Súťaží sa zúčastnili športoví strelci nielen z blízkeho oko-
lia, ale aj súťažiaci z Moravy a zo Žitného ostrova.
Streleckú súťaž vyhral pán Kráľ zo Závodu.

V podvečerných hodinách na zelený trávnik nastúpili
proti sebe futbalové mužstvá „starých pánov“ z Častej
a Krajného. V zaujímavom priateľskom stretnutí zvíťazili
hostia pomerom 3:2.

Text a foto: RNDr.Ladislav Gergel

Zo ‰portovo-technick˘ch podujatí v Krajnom

Ná‰ maratónec
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