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Obec Krajné ďakuje Ministerstvu životného prostredia SR za finanč-
né prostriedky vo výške 1 700 000,- Sk na rekonštrukciu vodovodu Krajné -
Žadovica.

Obec Krajné touto cestou ďakuje p. Jaroslavovi Obuchovi za sponzor-
skú spoluúčasť pri výstavbe tribúny na Obecnom športovom areáli
v Krajnom.
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A) Schvaľuje
1. VZN č. 2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňo-

vacom poriadku členov ZPOZ
2. členstvo obce Krajné v pripravovanej miestnej akčnej

skupine Združenia obcí kopaničiarskeho regiónu Veľ-
ká Javorina - Bradlo v právnej forme, ktorá bude
predmetom neskoršej dohody zúčastnených obcí
v súlade s pravidlami stanovenými Programom roz-
voja vidieka SR na roky 2007 - 2013, prípadne inými
doplňujúcimi predpismi

3. zástupcu spoločníka - Obce Krajné - Ing. Vladislava
Šustera, nar. 6. 2.1961, bytom Krajné 864, vo veci kona-
nia valného zhromaždenia spoločnosti SLV, s.r.o. Krajné

4. prvú úpravu rozpočtu roku 2007
5. symbolickú cenu 1,- Sk pre p. Emíliu Sabovú, Krajné

457 p. Vieru Baranovú, Kostolné 342 za p.č. 13462/19
a 13462/136, ktoré už raz boli obci zaplatené a uza-
tvorenie kúpnej zmluvy na uvedené pozemky. Žiada-
teľky uhradia poplatky spojené s prevodom. 

6. zámenu pozemkov a predaj pozemku č. 166/5 za
sumu 25,- Sk/m2 Spoločenstvu č. 100. Zámena a pre-
daj sa môže uskutočniť až po doručení geometric-
kého plánu s presným určením výmery na zámenu
a výmery na odkúpenie pozemku. Ak cez pozemok
vedú inžinierske siete pri zápise do správy katastra
treba zriadiť vecné bremeno. Spoločenstvo uhradí
všetky poplatky spojené s prevodom 

7. výkup pozemku pod cintorín č. p. 731, ako aj všetky
ostatné pozemky, ktoré obec vykupuje po 10,- Sk/m2,
v prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich vý-
menu

8. výkup pozemkov pod vodný zdroj Jalšie č.p. 8143,
8142, 8139 po 10,- Sk/m2, v prípade požiadavky
vlastníkov pozemkov ich výmenu

9. výkup pozemkov pod zberný dvor pri ČOV p.č. 2343,
2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349 po 10 Sk/m2, v prí-
pade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu

10. odpredaj pozemku č.p. 232/9 vo výmere cca 80 m2

pre p. Eriku Kubicovú, Myjava za 25,- Sk/m2, po
dodaní geometrického plánu s určením presnej vý-
mery pozemku. Kupujúca hradí všetky poplatky spo-
jené s kúpou pozemku.

11. príspevok obce na FS v Myjave v sume 5.000,- Sk
12. 5% spoluúčasť na financovaní pri žiadosti o dotáciu

z EÚ fondov na vytvorenie zberového dvora
13. 10ks žetónov pre p. Otrubovú, Krajné 916 a p. Pet-

ruchovú, Krajné 12
14. členov jednotlivých komisií:

• sociálna: p. Ján Ďuriš, p. Pavol Moravec, MUDr.
Jana Gellenová, p. Vlasta Valášková, p. Miroslava
Matejovičová, p. Zlata Tomková

• kultúrna: Mgr. Danka Marková, p. Ivan Gálik, p. Šte-
fan Horák, p. Andrea Batková

• finančná: Ing. Vladimír Baran, Ing. Jaroslav Sadloň,
Ing. Jozef Čechovič

• životného prostredia: Bc. Pavol Macúch, p. Štefan
Horák, p. Nedbálek, Ing. Emil Valášek, p. Ján Ďuriš

• športu: Ing. Ivan Janeka, p. Milan Kostelný, p. Mi-
roslav Paškala, p. Štefan Mramúch

• obrany a riadenia: Ing. Milan Gajar, Ing. Ján Vavák,
Ing. Rudolf Gajar, Pavol Gajar, Miroslav Konečný,
Andrej Fajnor

• prešetrenie sťažností: Ing. Ján Konečný
15. hranicu výšky dôchodku na spoločné stravovanie pre

jednotlivcov a manželské dvojice
• jednotlivci:

do 6.500,- Sk   15,- Sk
od 6.501,- Sk do 7.000.- Sk 10,- Sk

• manželské dvojice:
do 12.000,- Sk          15,- Sk pre každého z dvojice
od 12.001,- Sk do 13.000,- Sk 

10,- Sk pre každého z dvojice 
16. výmenu obecného pozemku č.p.232/1 vo výmere

854m2, vedľa rodinného domu Ing. Jaroslava Sadloňa,
Krajné 17, za pozemky vo vlastníctve Ing. Jaroslava
Sadloňa, Krajné 17, ktoré ponúkne OZ k zámene, ak
OZ neuzná ponúknuté pozemky na výmenu ako adek-
vátne, OZ súhlasí s predajom parcely č.232/1 za 
25,-Sk/m2 a poplatky spojené s prevodom hradí žia-
dateľ. 

17. odpredaj pozemkov č.p. 597 a 596/4 vo výmere
1000m2 pre p. Renátu Kubišovú a p. Rastislava Ku-
biša, Krajné 320 za cenu 25,- Sk/m2. Poplatky spo-
jené s prevodom hradia kupujúci

18. členstvo v záujmovom združení právnických osôb
INTEREGIO

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie Mgr. Aleny Pražienkovej
3. informácie starostu obce

C) Presúva
1. žiadosť p. Alžbety Kubrickej, M. Marečka 10, Myjava do

budúceho OZ na prerokovanie odpredaja obecnej par-
cely č. p. 12747/5 pri dome č. 490, až po miestnej ob-
hiadke spolu so žiadateľkou a presného určenia, v kto-
rých miestach chce parcelu odkúpiť, pretože parcela je
vlastne súčasťou miestnej komunikácie. 

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Z Obecného zastupiteºstva

A) Schvaľuje
1. stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce

za rok 2006
2. bez výhrad záverečný účet obce za rok 2006 a celo-

ročné hospodárenie
3. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na

tvorbu rezervného fondu vo výške 433 tis.Sk
4. 5% finančnú spoluúčasť na projekte modernizácie

budovy ZŠ s MŠ
5. poskytovanie mesačného príspevku na doplnkové

poistenie pre zamestnancov obce vo výške 500,- Sk
a spoluúčasť zamestnanca najmenej 500,- Sk

6. odpredaj pozemkov pre p. Rastislava Kubiša s manž.,
Krajné 320 diel 4 - 151 m2, diel 2 - 328 m2 odčlenené od
p.č. 597, diel 5 - 119 m2, diel 3 - 402 m2, diel 8 - 105 m2

odčlenené od p.č. 598. Celá výmera 1105 m2 za cenu
25,-Sk/m2. Poplatky s prevodom hradí kupujúci.

7. odpredaj pozemkov diel 6 - 3 m2, diel 9 - 17 m2 odčle-
nené od p.č. 598 v celkovej výmere 20 m2 za cenu
25,- Sk/m2 pre p. Karola Kolníka s manž. Hrachovište
257. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci.

8. kúpu pozemku č. p. 622/1 vo výmere 705 m2 pod
cestou vedúcou do MŠ za 10,- Sk/m2 od p. Zuzany
Smolíkovej, Praha.

Uznesenie č. 4/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 18. 4. 2007

Uznesenie č. 5/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
ktoré sa konalo dňa 28. 6. 2007
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Obec Krajné v zmysle § 99 ods. 1 Zákona NR SR 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesko-
rších predpisov (ďalej len „zákon“) vykonáva správu dane
z nehnuteľností (podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona) nachádza-
júcich sa v katastrálnom území Krajné.

Podľa § 4 zákona daň z nehnuteľností zahŕňa:
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Ako vyplýva z §§ 5, 9 a 13 zákona daňovníkom je:
a) vlastník pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru

zapísaný v katastri nehnuteľností (bol mu vydaný list vlast-
níctva),

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce
alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný
v katastri nehnuteľností alebo správca stavby, bytu alebo
nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve ob-
ce alebo vo vlastníctve vyššieho územného celku,

c) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené
na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôd-
neho fondu užívaného právnickou osobou,

d) nájomca, ak
� nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 

5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
� má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemko-

vým fondom,
� má v nájme náhradné pozemky vlastníka, zapísaného

v katastri nehnuteľností.

Ak nemožno určiť daňovníka, je daňovníkom pozemku alebo
stavby v zmysle §§ 5 a 9 zákona osoba, ktorá pozemok alebo
stavbu skutočne užíva.

Podľa § 19 ods. 2 zákona ak je pozemok, stavba, byt
a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve via-
cerých osôb (§ 5 ods. 4, § 9 ods. 3 a § 13 ods. 2 zákona),
daňové priznanie podá každá fyzická osoba alebo práv-

nická osoba. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá
ten, koho dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skuto-
čnosť musia písomne oznámiť správcovi dane (v tomto prí-
pade obci Krajné) pred uplynutím lehoty na podanie daňo-
vého priznania. To sa nevzťahuje na manželov, ktorí majú po-
zemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome
v bezpodielovom vlastníctve manželov; v tomto prípade daňo-
vé priznanie podáva jeden z manželov.

V roku 2007 obec Krajné vykonáva kontrolu priznania sa
vlastníkov k nehnuteľnostiam v k.ú. Krajné, a taktiež úpl-
nosti a správnosti údajov uvedených vo všetkých daňových
priznaniach podaných do 31. 01. 2007.

Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov dane
z nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. obce Krajné, aby
v zmysle vyššie uvedených základných upresnení v prie-
behu roka 2007 odstránili nedostatky v podávaní svojich
daňových priznaní, a to hlavne:

1. Daňovníci, ktorí ešte vôbec nepodali daňové priznania, nech
ich urýchlene podajú.

2. Daňovníci v daňových priznaniach musia nehnuteľnosti za-
trieďovať výhradne podľa údajov na liste vlastníctva, to sa
týka hlavne druhu pozemku, stavby a bytu.

3. V prípade spoluvlastníctva nehnuteľností doporučujeme,
aby sa spoluvlastníci dohodli na tom, kto podá spoločné
daňové priznanie; dohodu však v tomto prípade musia uro-
biť písomne a jeden výtlačok dohody najneskôr do 31. 01.
2008 doručiť obci Krajné.

4. Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu (aj v prípade náhrad-
ných pozemkov vyčlenených poľnohospodárskou organizá-
ciou), spíše s nájomcom písomnú zmluvu o nájme a jeden
výtlačok zmluvy musí najneskôr do 31. 01. 2008 doručiť obci
Krajné. V tomto prípade nájomca uvedený v bode d) musí
podať najneskôr do 31. 01. 2008 obci Krajné daňové prizna-
nie k dani z tejto nehnuteľnosti.

Andrea Batková

9. odpredaj obecného pozemku č. 3151/2 v diele 1 - 
16 m2 a v diele 9 - 2 m2 celkom 18 m2 p. Vlaste Šiskovej,
Veľké Orvište 283 za cenu 20,- Sk/m2. Kupujúci hradí
všetky výdavky spojené s prevodom.

10. odpredaj časti obecného pozemku 17612/17 vo
výmere 105 m2 pre p. Vratislava Hašana, Piešťany za
cenu 20,- SK/m2. Podmienka je, že prechod po par-
cele zostane v šírke 4 m. Poplatky spojené s prevo-
dom hradí kupujúci.

11. odpredaj časti pozemku č.p. 12769/18 p. Kubrickej,
Myjava po dodaní geometrického plánu, za cenu 
20,-Sk/m2. Poplatky s prevodom hradí kupujúci.

12. spoluúčasť 10% na financovaní rekonštrukcie hasičs-
kých zbrojníc.

13. 10 ks žetónov pre p. Drškovú, Krajné 108.
14. polročnú odmenu kontrolórke obce vo výške 2.000-

Sk.
15. na návrh starostu odmenu pre poslancov za I. polrok

2007 vo výške 1.000,- Sk.
16. majetkoprávne vysporiadanie pozemku č.p. 311 vo

výmere cca 1025 m2 od ECAV Krajné.
17. odkupovanie pozemkov obcou pod miestnymi komu-

nikáciami v zastavanom území obce .

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2006
3. správu kontrolórky obce

C) Ruší

1. ustanovenia VZN č. 1/2007 o určení času predaja v ob-
chode a času prevádzky služieb na území obce Krajné
a to § 2 ods. 4 a § 3.

2. odpredaj pozemkov č.p. 597 a 598 vo výmere cca 1000
m2 pre p. Renátu Kubišovú a p. Rastislava Kubiša,
Krajné 320 za cenu 25,- Sk/m2. Poplatky s prevodom
hradia kupujúci. 

D) Neschvaľuje

1. prenájom pozemkov č.p. 18080/1 a 18080/2 p. Karolovi
Galekovi, Krajné 432. Prenájom sa môže uskutočniť až
po dohode s nájomcom - RPD Krajné.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ

VVVV˘̆̆̆zzzzvvvvaaaa    
pre obãanov, ktorí vlastnia nehnuteºnosti 

v katastrálnom území obce Krajné
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Oznam pre občanov,
ktorí majú v nájme hrobové miesta alebo sa starajú o hroby 

svojich príbuzných a blízkych na cintoríne v Krajnom
Obec Krajné, ako prevádzkovateľ pohreb-

nej služby a prevádzkovateľ pohrebiska
v Krajnom, v zmysle § 8 ods. 4 a § 19 zákona
NR SR č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a
o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zá-

kon) v znení neskorších predpisov je povinná vypracovať Pre-
vádzkový poriadok Pohrebnej služby v Krajnom a Prevádz-
kový poriadok pohrebiska v Krajnom. Tieto je povinná ná-
sledne predložiť na schválenie Obecnému zastupiteľstvu
v Krajnom a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so
sídlom v Trenčíne.

Obec Krajné musí na splnenie niektorých ustanovení vyš-
šie menovaného zákona vynaložiť značné finančné pro-
striedky (okrem iného musí zakúpiť vozidlo s chladiacim zaria-
dením na prepravu ľudských pozostatkov). 

Touto cestou chceme upozorniť občanov, ktorí majú v náj-
me hrobové miesta alebo sa starajú o hroby svojich príbuz-
ných a blízkych na pohrebisku - cintoríne v Krajnom, že bude
nutné v blízkej dobe pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za posky-
tované služby na pohrebisku v Krajnom.

Zmeny vo výške poplatkov v cenníku služieb pohre-
biska sa predpokladajú nasledovne:

1. Miesto pre hrob, alebo urnu na dobu 10 rokov (po prvý-
krát/: 
– urna 50,- Sk
– hrob zo 150 na 250,- Sk
– detský hrob zo 100 na 150,- Sk

2. Obnova a predĺženie užívacieho práva na 10 rokov:
– urna 100,- Sk
– hrob z 300 na 500,- Sk
– detský hrob z 200 na 300,- Sk

3. V prípade vybudovania obruby sa účtuje poplatok 
250,- Sk

4. Poplatok za použitie domu smútku na 1 deň /elektrina,
voda, ap./ 100,-Sk  

Predpoklad účinnosti zmien vo výške poplatkov je po
schválení vyššie uvedených nových prevádzkových po-
riadkov, približne od 1. 10. 2007. 

Víkendové dni troch júnových týždňov boli pre občanov,
ale aj návštevníkov obce Krajné, bohaté na kultúrne a spolo-
čenské udalosti. 

V sobotu 2. 6. sa na futbalovom štadióne obce uskutočnilo
okresné kolo hry Plameň a pohárová súťaž mladých požiarni-
kov. Za okres Nové Mesto nad Váhom sa zúčastnili mladí
hasiči z obcí Beckov, Pobedím a mesta Stará Turá, za okres
Myjava súťažili hasiči z Brezovej pod Bradlom a Krajného.
Okresné kolo hry Plameň prebehlo dopoludnia a po obede
pokračovala súťaž o pohár DHZ Krajného. V tejto sa zúčastnili
požiarne družstvá zo Žihárca, Brezovej pod Bradlom,
Sobotišťa, Pobedíma a Krajného. Po skončení hasičskej
súťaže mladých hasičov „Plameň“, nastúpili na ihrisko futba-
listi, aby zohrali priateľský zápas starých pánov, Krajné -
Častá. Prvý zápas sa odohral pred 25. rokmi. Potom na seba
zabudli a pred troma rokmi sa začali znova spolu stretávať. 

V sobotu 9.6. uskutočnili sa strelecké
preteky poľovného združenia Krajné -
Podkylava v Borinke. Počasie prialo aj
súťažiacim, návštevníkom, aj veselici po
skončení pretekov. Najviac prialo šťastie
pevnej ruke, dobrému zraku, víťazovi
strelcov Matúšovi Pistovi, po ňom na dru-
hom mieste Vladimírovi Boorovi a na tre-
ťom mieste Jaroslavovi Vatrtovi. Od 15. 6.

do 17. 6. otvorilo poľovné združenie Krajné - Podkylava
v zasadacej miestnosti obecného úradu výstavu trofejí,
ukážky videozáznamov z ich činnosti, historickú a súčasnú
fotodokumentáciu. Návštevníkom ponúkali aj propagačný
materiál zameraný na ekológiu. Najväčší podiel na príprave
exponátov a prezentácii mal Igor Karlik.

V sobotu 16. 6. za pekného, pre hráčov exhibičného futba-
lového stretnutia až priveľmi horúceho počasia, na obecnom
štadióne v Krajnom uskutočnil sa už druhý zápas domácich
„starých pánov“ a hostí MUFUZY. MUFUZA (MUžstvo FUt-
balových ZÁzrakov) je futbalovým oddielom osobností slo-
venského show biznisu - herci, moderátori, bývalí úspešní
športovci podporujú futbal v rámci Nadácie futbal mládeži. 

Pri pohľade na ihrisko bolo v prvom polčase vidieť prevahu
domácich, viac sa hralo v polovici hracej plochy hostí. Aj
výsledok prvého polčasu 2:0 to potvrdil. V druhom polčase
hostia zmenili taktiku a pod prísnym dohľadom trénera doc.
Jozefa Vengloša, sa zápas v riadnom hracom čase skončil
nerozhodne 2:2. O víťazovi mali rozhodnúť penalty, ale aj tu
nakoniec sa skóre skončilo nerozhodne 4:4. Celé stretnutie
divákom, ale aj nezúčastneným obyvateľom, ktorí bývajú pri
štadióne, komentoval Stano Gális. Viac o týchto udalostiach
nájdete na www.krajne.sk 

(text a foto I.Gálik a L.Gergel)

Júnové víkendové dni v Krajnom

Zo života obce:
Konalo sa:

� dňa 5.4.2007 62. výročie oslobodenia obce
� dňa 29.4.2007 stavanie mája
� dňa 11.5.2007 Deň matiek v MŠ
� dňa 13.5.2007 Deň matiek v ZŠ
� dňa 26.5.2007 sa uskutočnilo v Krajnom podujatie ku Dňu

detí s názvom „V období praveku“
� dňa 2.6.2007 Dobrovoľný hasičský zbor - súťaž Plameň
� dňa 9.6.2007 Poľovnícke združenie Krajné - Drieňovica

usporiadalo strelecké preteky

� dňa 16.6.2007 sa na obecnom športovom štadióne
v Krajnom uskutočnilo exhibičné stretnutie vo futbale
medzi „starými pánmi“ z Krajného a „MUFUZOU“. 

� v dňoch od 15. 6. 2007 do 17. 7. 2007
Poľovnícke združenie Krajné - Drieňovica
usporiadalo poľovnícku výstavu

� v dňoch 5.- 6. 7. 2007 ZŠsMŠ usporiadala
v zasadačke OcÚ Krajné výstavu prác žia-
kov ZŠ s MŠ

Pripravujeme:

� dňa 4. 8. 2007 Krajnianska prúdnica
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Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(pokračovanie z minulého čísla KN č. 3/2006)

§ 14
Obecná rada

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť
obecnú radu. Obecná rada je zložená
z poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorých volí obecné zastupiteľstvo na
celé funkčné obdobie. Obecnú radu a
jej členov môže obecné zastupiteľstvo
kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb
upravuje rokovací poriadok obecného
zastupiteľstva.

2. Počet členov obecnej rady tvorí najviac
tretinu počtu poslancov obecného za-
stupiteľstva. V zložení obecnej rady sa
prihliada na zastúpenie politických
strán v obecnom zastupiteľstve.

3. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným
a kontrolným orgánom obecného za-
stupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhod-
nutia obecného zastupiteľstva. Záro-
veň plní funkciu poradného orgánu sta-
rostu.

4. Obecná rada sa schádza podľa po-
treby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie
starosta.

5. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak
je prítomná nadpolovičná väčšina všet-
kých členov rady. Na prijatie uznesenia
obecnej rady je potrebný súhlas nad-
polovičnej väčšiny všetkých jej členov. 

§ 15
Komisie

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať
komisie ako svoje stále alebo dočasné
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.

2. Komisie sú zložené z poslancov obec-
ného zastupiteľstva a z ďalších osôb
zvolených obecným zastupiteľstvom.

3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje
obecné zastupiteľstvo. 

§ 16
Obecný úrad

1. Obecný úrad je výkonným orgánom
obecného zastupiteľstva a starostu.
Obecný úrad zabezpečuje organizačné
a administratívne veci obecného zastu-
piteľstva a starostu, ako aj orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom.

2. Obecný úrad najmä
a) zabezpečuje písomnú agendu orgá-

nov obce a orgánov obecného za-
stupiteľstva a je podateľnou a výpra-
vňou písomností obce,

b) zabezpečuje odborné podklady a
iné písomnosti na rokovanie obec-
ného zastupiteľstva, obecnej rady a
komisií,

c) vypracúva písomné vyhotovenia
všetkých rozhodnutí starostu vyda-
ných v správnom konaní,

d) vykonáva nariadenia, uznesenia
obecného zastupiteľstva a rozhod-
nutia starostu.

3. Prácu obecného úradu organizuje sta-
rosta.

4. V obciach s väčším počtom zamest-
nancov môže byť zriadená funkcia
prednostu obecného úradu. 

§ 16a
Zrušený od 1. 1. 2002.

§ 17
Prednosta obecného úradu

1. Ak je v obci zriadená funkcia prednostu
obecného úradu, obecný úrad vedie a
jeho prácu organizuje prednosta. Pred-
nostu vymenúva a odvoláva starosta.

2. Prednosta obecného úradu je zamest-
nancom obce, ktorý zodpovedá za
svoju činnosť starostovi. Spolu s ním
podpisuje zápisnice zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

3. Prednosta obecného úradu sa zúčast-
ňuje zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva a obecnej rady s hlasom porad-
ným.

16) § 27 ods. 4 Zákonníka práce.

Hlavný kontrolór

§ 18
Postavenie hlavného kontrolóra

1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva
obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór
je zamestnancom obce a ak tento
zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na
neho všetky práva a povinnosti ostat-
ného vedúceho zamestnanca po-dľa
osobitného predpisu.16) Hlavný kontrolór
nesmie bez súhlasu obecného zastupi-
teľstva podnikať alebo vykonávať inú
zárobkovú činnosť a byť členom riadia-
cich, kontrolných alebo dozorných
orgánov právnických osôb, ktoré vyko-
návajú podnikateľskú činnosť. Toto ob-
medzenie sa nevzťahuje na vedeckú
činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú
činnosť, prednášateľskú činnosť, prekla-
dateľskú činnosť, publicistickú činnosť,
literárnu alebo umeleckú činnosť a na
správu vlastného majetku alebo správu
majetku svojich maloletých detí. Kon-
trolnú činnosť vykonáva nezávisle a ne-
stranne v súlade so základnými pravid-
lami kontrolnej činnosti.16a)

2. Funkcia hlavného kontrolóra je nezluči-
teľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, kto-

rej zriaďovateľom alebo zaklada-
teľom je obec,

d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.10b)

16) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-

nom záujme.
16a) Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnú-

tornom audite.

§ 18a
Predpoklady na výkon funkcie, 

voľba a skončenie výkonu funkcie
1. Kvalifikačným predpokladom na funk-

ciu hlavného kontrolóra je ukončené
minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Deň konania voľby hlavného kontrolóra

vyhlási obecné zastupiteľstvo na úrad-
nej tabuli a spôsobom v mieste ob-
vyklým najmenej 40 dní pred dňom
konania voľby tak, aby sa voľba vyko-
nala počas posledných 60 dní funkč-
ného obdobia doterajšieho hlavného
kontrolóra. Kandidát na funkciu hlav-
ného kontrolóra musí odovzdať svoju
písomnú prihlášku najneskôr 14 dní
pred dňom konania voľby na obecnom
úrade. Súčasťou prihlášky je aj odpis
z registra trestov nie starší ako tri
mesiace a doklad o vzdelaní.

3. Na zvolenie hlavného kontrolóra je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
všetkých poslancov obecného zastupi-
teľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú
väčšinu nezískal, obecné zastupiteľ-
stvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia
dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom
kole volieb najväčší počet platných
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do
druhého kola volieb postupujú všetci
kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je zvolený
ten kandidát, ktorý získal najväčší po-
čet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov
v druhom kole volieb sa rozhoduje žre-
bom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavného kontrolóra
a náležitosti prihlášky ustanoví obec
uznesením.

4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra
zaniká spôsobom podľa odseku 8
písm. a), b) alebo d), vyhlási zastupiteľ-
stvo nové voľby hlavného kontrolóra
tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní
odo dňa skončenia výkonu funkcie
hlavného kontrolóra.

5. Hlavného kontrolóra volí obecné zastu-
piteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné
obdobie sa začína dňom, ktorý je urče-
ný ako deň nástupu do práce.

6. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvo-
lení nárok na uzavretie pracovnej zmlu-
vy s obcou. Pracovný pomer možno
dohodnúť aj na kratší pracovný čas,16b)

ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľ-
stvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.

7. Starosta je povinný s právoplatne zvo-
leným hlavným kontrolórom uzavrieť
pracovnú zmluvu najneskôr v deň na-
sledujúci po dni skončenia funkčného
obdobia predchádzajúceho hlavného
kontrolóra. Deň nástupu do práce sa
určí na deň nasledujúci po dni skonče-
nia funkčného obdobia predchádzajú-
ceho hlavného kontrolóra.

8. Výkon funkcie hlavného kontrolóra
zaniká
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
e) dňom nadobudnutia právoplatnosti

rozsudku, ktorým bol pozbavený
spôsobilosti na právne úkony alebo
ktorým bola jeho spôsobilosť na
právne úkony obmedzená,
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f) dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozsudku, ktorým bol odsúdený za
úmyselný trestný čin alebo právo-
platne odsúdený za trestný čin, ak
výkon trestu odňatia slobody nebol
podmienečne odložený,

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu
podľa § 18 ods. 2.

9. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať
hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) opakovane alebo zvlášť hrubým

spôsobom poruší povinnosti za-
mestnanca alebo vedúceho zamest-
nanca,16)

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva
povinnosti vyplývajúce z jeho funk-
cie a bol na to aspoň raz písomne
upozornený obecným zastupiteľ-
stvom,

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom
vyhlásení podávanom podľa § 18 ods.
1 alebo v údajoch o svojich majetko-
vých pomeroch.

16) Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-

nom záujme.
16b) § 49 a 50 Zákonníka práce.

§ 18b
Hlavný kontrolór viacerých obcí

Hlavný kontrolór môže vykonávať kon-
trolnú činnosť pre viaceré obce. Ak hlavný
kontrolór vykonáva činnosti pre viaceré
obce, dotknuté obce o tomto uzatvoria
zmluvu na účel uskutočnenia konkrétnej
úlohy podľa § 20a. Hlavného kontrolóra
volí obecné zastupiteľstvo v každej z obcí,
ktorá je účastníkom zmluvy. Starosta kaž-
dej zúčastnenej obce uzavrie s hlavným
kontrolórom pracovnú zmluvu v lehote
podľa § 18a ods. 7.

§ 18c
Plat hlavného kontrolóra

1. Plat hlavného kontrolóra je súčinom
priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca v národnom hospodárstve, vy-
číslenej na základe údajov Štatistic-
kého úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok, a koe-
ficientu podľa počtu obyvateľov obce,
ktorý je v obciach
a) do 500 obyvateľov  1, 15
b) od 501 do 1 000 obyvateľov 1, 28
c) od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1, 54
d) od 3 001 do 5 000 obyvateľov 1, 68
e) od 5 001 do 10 000 obyvateľov 1, 82
f) od 10 001 do 20 000 obyvateľov 1, 96
g) od 20 001 do 50 000 obyvateľov 2, 24
h) od 50 001 do 100 000 obyvateľov 2, 47
i) nad 100 000 obyvateľov  2, 78.

2. Ak má hlavný kontrolór obce dohodnutý
pracovný pomer na kratší pracovný čas,
jeho plat sa určí podľa odseku 1 v závis-
losti od dĺžky pracovného času.

3. Ak hlavný kontrolór obce vykonáva čin-
nosť pre viaceré obce, každá obec mu
určí plat podľa odseku 1 v závislosti od
dĺžky dohodnutého pracovného času.

4. Plat hlavného kontrolóra obce je
zaokrúhľovaný na celé stovky korún
smerom hore.

5. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému
kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu

až do výšky 30 % z mesačného platu
hlavného kontrolóra podľa odseku 1.

6. Na základe dohody obcí môžu obecné
zastupiteľstvá schváliť mesačnú odme-
nu hlavnému kontrolórovi, ktorý vyko-
náva kontrolnú činnosť pre viaceré
obce, až do výšky 30 % z jeho mesač-
ného platu určeného podľa odseku 3.

§ 18d
Rozsah kontrolnej činnosti

1. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kon-
trola zákonnosti, účinnosti, hospodár-
nosti a efektívnosti pri hospodárení a
nakladaní s majetkom a majetkovými
právami obce, ako aj s majetkom, ktorý
obec užíva podľa osobitných predpi-
sov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a
finančných operácií obce, kontrola
vybavovania sťažností16d) a petícií,16e)

kontrola dodržiavania všeobecne zá-
väzných právnych predpisov vrátane
nariadení obce, kontrola plnenia uzne-
sení obecného zastupiteľstva, kontrola
dodržiavania interných predpisov obce
a kontrola plnenia ďalších úloh ustano-
vených osobitnými predpismi.16f)

2. Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona
podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizá-

cie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec

majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré
nakladajú s majetkom obce alebo
ktorým bol majetok obce prenecha-
ný na užívanie, a to v rozsahu dotý-
kajúcom sa tohto majetku,

d) osoby, ktorým boli poskytnuté z roz-
počtu obce účelové dotácie alebo
návratné finančné výpomoci, či ne-
návratné finančné výpomoci podľa
osobitného predpisu10) v rozsahu
nakladania s týmito prostriedkami.

3. Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa
nevzťahuje na konanie, v ktorom o prá-
vach, právom chránených záujmoch
alebo o povinnostiach právnických osôb
alebo fyzických osôb rozhoduje starosta
v správnom konaní podľa § 27.

16c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.

278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení ne-

skorších predpisov.
16d) Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
16e) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení

zákona č. 242/1998 Z. z.
16f) Napríklad § 32a zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších pred-

pisov. 

§ 18e
Pravidlá kontrolnej činnosti

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej čin-
nosti postupuje podľa pravidiel, ktoré
ustanovuje osobitný zákon.16a) Ďalšie pod-
robnosti o pravidlách kontrolnej činnosti
môže ustanoviť obec uznesením.

§ 18f
Úlohy hlavného kontrolóra

1. Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustano-

vení § 18d,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu
raz za šesť mesiacov návrh plánu
kontrolnej činnosti, ktorý musí byť
najneskôr 15 dní pred prerokovaním
v zastupiteľstve zverejnený spôso-
bom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k ná-
vrhu rozpočtu obce a k návrhu záve-
rečného účtu obce pred jeho schvále-
ním v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kon-
troly priamo obecnému zastupiteľ-
stvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu
najmenej raz ročne správu o kontrol-
nej činnosti, a to do 60 dní po uply-
nutí kalendárneho roku,

f)  spolupracuje so štátnymi orgánmi
vo veciach kontroly hospodárenia
s prostriedkami pridelenými obci zo
štátneho rozpočtu alebo zo štruktu-
rálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustano-
vuje osobitný zákon,16g)

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho
o to požiada obecné zastupiteľstvo.

2. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na za-
sadnutiach obecného zastupiteľstva a
obecnej rady s hlasom poradným; mô-
že sa zúčastňovať aj na zasadnutiach
komisií zriadených obecným zastupi-
teľstvom.

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahlia-
dať do dokladov, ako aj do iných doku-
mentov v rozsahu kontrolnej činnosti
podľa § 18d.

4. Hlavný kontrolór je povinný na požia-
danie bezodkladne sprístupniť výsled-
ky kontrol poslancom obecného zastu-
piteľstva alebo starostovi.

16g) § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.

§ 18g
Útvar hlavného kontrolóra

1. Obec si môže zriadiť útvar hlavného
kontrolóra.

2. Útvar hlavného kontrolóra riadi a za
jeho činnosť zodpovedá hlavný kontro-
lór.

3. Útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje
odborné, administratívne a organizač-
né veci súvisiace s plnením úloh hlav-
ného kontrolóra.

4. Organizáciu útvaru hlavného kontrolóra
ustanovuje obecné zastupiteľstvo
v organizačnom poriadku.

§ 19
Obecná polícia

Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej
polície upravuje osobitný zákon.10a)

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

Pokračovanie
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� Z diania v obci   �
DeÀ matiek v na‰ej obci

Mama, to najkrajšie slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než
začneme chodiť. Mama to je tá bytosť s nekonečnou láskou,
nehou a túžbou urobiť pre svoje dieťa všetko, aby bolo zdravé
a šťastné. Mama má len jedno srdce, ale je v ňom plno lásky
pre všetkých.

Svoje čestné miesto má mama už aj v kalendári a tento
krásny sviatok našich matiek slávime každú druhú májovú
nedeľu. Tak ako po iné roky, aj tento rok sa v našej obci usku-
točnil slávnostný program ku Dňu matiek. 

V bohatom programe plnom nádherných básničiek, pes-
ničiek a tancov vystúpili deti z materskej školy, základnej
školy a deti zo súboru Krajňanček. Mnohým mamám vyhŕkli
slzy od šťastia a dojatia, keď videli svojho drobčeka alebo už
veľkú slečnu a chlapca vystupovať na pódiu a uvedomili si,
ako ten čas neúprosne letí a z ich malých drobčekov budú
čoskoro dospelí ľudia s vlastnými názormi. Ani sa nenazdajú
a vyletia zo svojho rodného hniezda a vyberú si vlastnú cestu
životom, ale vždy, či už v šťastí alebo v trápení, prídu za svo-

jou jedinou mamou, ktorá ich vždy podrží. Preto mamy, ešte
raz Vám veľká vďaka za vašu lásku. Prajeme Vám veľa zdra-
via, radosti a trpezlivosti pri výchove Vašich detí.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým účinkujúcim, 
p. učiteľkám z MŠ, p. učiteľkám zo ZŠ a súboru Krajňanček za
prípravu krásneho programu. 

Andrea Batková

DE≈ DETÍ V MATERSKEJ ·KOLE
V súčasnosti sa veľa rozpráva o ochrane prírody

a o návrate k prírode. Základné zdroje v prírodnom prostredí
sú nerastné bohatsvo, pôda, voda, ovzdušie, rastliny, živočí-
chy. Preto sa p. učiteľky z materskej školy rozhodli, že Deň
detí sa pokúsia zorganizovať v duchu návratu k prírode. Dňa
1. júna 2007 nás obecný autobus zaviezol na Podkylavu na
farmu CHAROLAIS, kde sme si pozreli koníky, žriebätká, kra-
vičky a teliatka na pastve i okolitú prírodu. Najväčším zážit-
kom pre deti bola jazda na koňoch a ukážka, čo všetko koníky
dokážu. Vďaka za príjemne strávené dopoludnie patrí rodine
Tĺčikovej a Lackovej, ktoré nám umožnili návštevu tohto zaria-
denia, ako i pracovníkom, ktorí nás pri týchto činnostiach
sprevádzali.

Kolektív Materskej školy pri Základnej škole v Krajnom

Zo Ïivota materskej ‰koly
Materská ‰kola na II. Brezovsk˘ch ‰portov˘ch hrách
V predškolskom veku sa vytvárajú základy telesnej kultúry človeka. Pre dieťa je prirodzenejší pohyb ako pokoj,

pri nedostatku pohybovej aktivity dieťa trpí. To mali na pamäti aj organizátorky II. ročníka Brezovských športových
hier, ktorých sa koncom mája zúčastnilo 5 detí z tunajšej materskej školy. Deti súťažili v družstvách v týchto dis-
ciplínach: skákanie vo vreci, jazda na kolobežke medzi prekážkami, chôdza po kameňoch „v potoku“, skákanie na lopte, zbie-
rali a navliekali korálky, dvojice bežali s tehličkou medzi hlavami. Tu bola dôležitá obratnosť, rýchlosť a pohotovosť. Do činno-
stí boli zapojené i pani učiteľky, takže mali tiež zásluhu na umiestnení družstva. Zažili sme zdravé športové zápolenie a nadše-
nie dané len deťom, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani aktívni športovci. Deti dostali medaily, sladké odmeny, diplom a vecnú
cenu pre školu.

Kolektív Materskej školy pri Základnej škole v Krajnom

PRÁZDNINY SÚ UŽ V PLNOM PRÚDE
Milé naše deti!
Leto je už konečne tu a samozrejme s ním aj pre všetky deti dlho očakávané prázdniny. Konečne nebu-

dete musieť každé ráno skoro vstávať a budete si môcť vychutnať to krásne leňošenie a bezstarostnosť
detstva, ktoré mi dospelí vám môžeme už len závidieť.

Preto by sme Vám v mene redakcie Krajnianskych novín chceli zaželať, aby ste si cez letné prázdniny
dobre oddýchli, načerpali veľa nových síl, nadviazali veľa nových priateľstiev, zažili veľa radosti a hlavne,
aby ste si dávali cez prázdniny pozor a to už či budete na ihrisku alebo na kúpalisku, doma alebo v zahraničí, aby ste nezabú-
dali na ostražitosť, opatrnosť či už voči sebe alebo druhým.

Želáme Vám, ešte raz, krásne prázdniny, aby Vás spomienky na ne hriali počas dlhých jesenných a zimných večerov, keď sa
budete pripravovať v novom školskom roku na vyučovanie.

Kolektív redakcie KN

1.
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Leto a prázdniny sú už v plnom prúde, naši žiaci sa rozpŕchli
po babičkách, rodinách, niektorí išli spoznávať svet so svojimi
rodičmi a my sme už skoro zabudli na to, že niektorí z nás už
dovolenkovali pri mori. 

Tohto roku sa nám podarilo vybaviť rekreačný pobyt v Talian-
sku. Mestečko Martinsicuro leží na pobreží Jadranského mora
asi v strede Palmovej riviéry. Je to približne 1300 km od našej
obce. Cesta tam trvala 15 hodín, ale dala sa vydržať, pretože
sme sa vďaka nášmu členstvu v EÚ nezdržiavali na hraniciach. 

Po príchode do mestečka sme sa ubytovali v hoteli Mediter-
raneo a len čo sme si vydýchli z cesty, vybrali sme sa spoznávať
naše okolie. Pláž bola od hotela vzdialená asi 500 metrov.
Potešilo nás, že je dosť veľká na to, aby sme sa mohli venovať aj
hrám ako je futbal, volejbal, petangue, beach ball a iným. Lemujú
ju vysoké palmy, podľa ktorých táto časť Talianska dostala prav-
depodobne aj názov Palmová riviéra. Voda bola príjemne teplá
a tak sme neodolali a vyskúšali, ako sa v nej pláva a niektorí aj to,
či je dosť slaná. 

Počasie nám po celý čas väčšinou prialo a tak sa mnohí
pekne opálili. Tí, ktorí mali záujem, sa vybrali aj na fakultatívny
výlet do Ríma. Počas niekoľkých hodín v Ríme mohli vidieť všetky
najznámejšie a najzaujímavejšie pamiatky z histórie tohto mesta.
Navštívili sme Vatikán, videli Forum Romanum, Koloseum, Víťaz-
ný oblúk, Španielske schody , Panteón, Fontánu di Trevi a veľa
ďalších krásnych pamiatok. 

Počas celého pobytu sa o nás v hoteli staral slovenský perso-
nál, ktorý pre nás pripravoval chutné jedlá. Hotelové izby boli

zariadené účelne, každá mala sociálne zariadenie, sprchu, televí-
zor a skoro všetky mali balkón. Naše deti, tak ako sme boli vždy
zvyknutí na takomto podujatí, boli samostatné, spoločenské,
poslušné, slušné, veselé a priateľské. Mali široký výber činností,
ktoré ich zamestnávali. Niektorí hrali futbal, iní volejbal, petangue
či beach ball. Iní zasa skúšali rôzne vodné hry, alebo stavali hrady
z piesku. Vyskúšali si aj plavbu na vodných bicykloch so šmý-
kačkami. Bolo vidieť, že sme dobrá partia, lebo skoro všetok čas
sme trávili spolu, veľa sme sa zabávali a smiali.

Po všetkých tých pekne strávených dňoch bolo ťažké myslieť
na návrat a na všetky tie písomky a skúšania, čo mnohých ešte
čakali, ale všetko sa raz končí a tak sa skončil aj náš pobyt pri
mori. Vrátili sme sa plní zážitkov a pekných spomienok a už teraz
sa tešíme na budúce leto. 

Rada by som poďakovala MUDr. Janke Gellenovej, ktorá sa
po celý čas starala o naše spálené chrbáty a bola vždy pripra-
vená pomôcť radou, úsmevom, pochvalou, či pohladením.
Cením si aj ochotu ostatných rodičov, ktorí sa zapájali do činnos-
tí, hier a kedykoľvek nám boli nápomocní. 

Jana Domiňáková

Slovné spojenie, ktoré sme v tomto roku začali používať
v školstve v Krajnom. Úmyslom bolo vytvorenie triedy, ktorá by
mala 8 až 10 žiakov, svoju pani učiteľku, svoju miestnosť,
pomôcky a hračky. Hlavne by bola umiestnená v základnej škole.

Ako obyčajne, keď prichádza niečo nové, sme plní neis-
toty, možno nedôvery. Zotrvávame na overených, vyskúša-
ných, tradičných pozíciách. Tak to určite bolo s elektrifikáciou,
plynofikáciou, kanalizáciou, televíziou, elektronickými poklad-
ňami, zavedením cudzích jazykov v škole, výpočtovej tech-
niky do vyučovania... 

Teraz i s nultým ročníkom. Vznikli dohady, predpovede,
našlo sa niekoľko negatívnych pripomienok a automaticky
sme myšlienku vyskúšať u nás dačo nové, potlačili. Nehľadiac
na to, že nultý ročník odporúča psychológ, učiteľ, rodičia, kto-
rých deti ho už absolvovali, rodičia, ktorých deti začali nav-
števovať prvý ročník až ako 7-ročné. 

Na základe svojich mnohoročných pedagogických skúse-
ností, rozhovorov s kolegami z iných škôl, rodičmi, konzultácií
so psychológom, štúdií odborných článkov som jednoznačne
presvedčený, že zavedenie nultého ročníka alebo jeho alter-
natívy v školstve je potrebné, nevyhnutné a hlavne dôležité
pre deti.

Cieľom nultého ročníka je:
1. Pripraviť dieťa pre vstup do prvého ročníka.
2. Minimalizovať adaptačné problémy dieťaťa. 
3. Poskytnúť základy 1.ročníka.
4. Vytvoriť prvotné sociálne väzby. 

Myslí sa tým vytvorenie vzájomného vzťahu s pani učiteľ-
kou, s ktorou sa bude stretávať 5 rokov. Dieťa nebude streso-
vané tým, že prvýkrát stretne neznámu osobu, ktorá ho začne
vyučovať od prvého týždňa v škole, vyžadovať prípravu, kon-
trolovať úlohu, dávať včielky, či prasiatka. Majú školský rok na
to, aby si vytvorili spoločný režim, postup, riešenia. Pani uči-
teľka môže bez stresov z omeškania učebnej látky a povin-
ností spoznávať dieťa, objavovať a rozvíjať jeho pozitíva, elimi-
novať negatíva. Malý žiak si v tomto čase vytvorí komuni-
kačné kontakty s ostatnými žiakmi, učiteľmi, zamestnancami.
Po roku sa stanú súčasťou prostredia, v ktorom sa bez obáv,
či objavovania bude pohybovať. Nebudú už rušivým momen-
tom pri jeho začleňovaní sa v škole, plnení si rozličných povin-
ností a dodržiavaní pravidiel. Nezanedbateľným faktom je
vytvorenie si vzťahu ku škole. Dieťa má k dispozícii rok, aby si
zvyklo, že zvonček zvoní len v určitom čase, ktorý mu určuje,
kde musí byť a čo môže robiť. Neprenesieme naraz na dieťa
toľko zmien: nové prostredie, veľký priestor, noví učitelia, veľkí
žiaci, zrazu 200 iných osôb, zvonenie, učebnice, príprava
doma, úlohy, disciplinovane seď 45
minút, žiadne hračky, hlás sa,...

Po roku sa mu to bude zdať samo-
zrejmé, automatické a vyučovanie bude
určite efektívnejšie a prínosnejšie tak pre
žiakov, ako aj pre pani učiteľku. Skrátka
rok si dieťa zvyká a deväť rokov pracuje.
Nultý ročník nie je určený iba žiakom

Rekreačný pobyt v Taliansku

Nultý ročník
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Športový areál
Navštívil som mnoho športovísk, futbalových ihrísk, špor-

tových areálov od Východného Slovenska až po Chrlice. No
na obecnej úrovni som sa nikde nestretol s takou starostlivo-
sťou o areál, premysleným budovaním, dlhodobou perspektí-
vou, ako u nás v Krajnom. Je radosť prichádzať na krajňanský
futbalový štadión a vidieť ako je všetko upravené, čisté, poko-
sené, vynovené. Všetka vynaložená energia, čas, materiálne
i finančné prostriedky priniesli preparádny výsledok. Neviem,
kto je autorom, koordinátorom a realizátorom filozofie budo-
vania štadióna. No moje uznanie a obdiv majú všetci, ktorí sa
akokoľvek pričinili o vybudovanie tohto diela. Počnúc prezi-
dentom klubu, sponzormi, až po najmenších brigádnikov.
Som rád, že v budúcnosti sa myslí aj na malých športovcov -
futbalistov, ktorí nás neskôr budú baviť svojimi výkonmi. 

Milan Medveď

Pravek

Cesta pravekom sa nám vydarila. Podujatie bolo zábavné,
veselé i podnetné. Pripravených bolo množstvo atrakcií i sú-
ťaží. Prialo nám aj počasie. Chcem poďakovať všetkým orga-
nizátorom za prípravu. Všetkým pomocníkom, že obetovali
čas a energiu na to , aby deťom pripravili pekný deň. No a tiež
všetkým, ktorí nám materiálne a finančne pomohli zabezpečiť
súťaže:

Nachema, TBS, Molitex, Setoop, Leja, Pizzeria Stop,
Hany, HAM, Bove, Mikostav, Obec Krajné, Obec Hracho-
vi‰te, p. Pavol Vydaren˘, p. Zuzana ·usterová, p. Vlasto
Kolník, p. MedÀansk˘, p. Benianová, p. Hluchá, p. Jozef
Pardav˘.

Milan Medveď

s odloženou školskou dochádzkou, alebo deťom so sociálne
málo podnetného prostredia. Aj to najmúdrejšie dieťa môže
mať adaptačné problémy, pomalšie si vytvára komunikačné
väzby. To sa môže odzrkadliť hlavne vo vyšších ročníkoch,
kedy sa prejaví nepripravenosť a mozgová nezrelosť absorbo-
vať obrovské množstvo poznatkov v určitom krátkom časo-
vom úseku. A zrazu zo šikovného prváka, druháka sa stáva
vystresovaný, ustráchaný, prepracovaný tretiak, štvrták,...

Okrem osvojovania si školského režimu a školských povin-
ností postupne a plynulo počas celého roku si dieťa osvojuje
s predstihom základy z prvého ročníka - grafomotorické návyky
(držanie pera, sklon, ...), počítanie do desať. Ich doobedňajšie
zamestnanie sa delí na 4 bloky - jazyková výchova, matema-
tické predstavy, prvouka, estetická výchova (Vv, Tv, Pv, Hv).
Nehovoriac o tom, že niektoré deti, ktoré prídu do 1.ročníka
z málo podnetného prostredia nemajú častokrát vytvorené
samoobslužné návyky, neovládajú základy stolovania, chodenia
na toalety, nerozoznajú farby, ľavú a pravú stranu,... Pri vyučo-
vaní v prvom ročníku potom registrujeme priepastný rozdiel
medzi deťmi, ktorý časom ešte narastá.

Pri takom malom počte detí v skupine je väčšia zaangažo-
vanosť učiteľky a možnosť individuálneho prístupu.

Deti majú vo svojej triede nielen pracovnú časť, ale aj rela-
xačný kút, v škole môžu využívať telocvičňu na pohybové čin-
nosti, učebňu výpočtovej techniky, poobede majú možnosť
navštevovať záujmové krúžky, školský klub detí.

Zavedenie nultého ročníka umožňuje nielen ukončenie
základného vzdelania, ale aj ukončenie povinnej desaťročnej
školskej dochádzky v základnej škole.

Snažil som sa vysvetliť dôležitosť a
opodstatnenosť nultého ročníka. Verte mi,
nie je to nič navyše, nie je to dvakrát
absolvovanie toho istého zamestnania,
nie je to hanba, nie je to znak, že vaše
dieťa je nešikovné. Je lepšie poradiť sa
s odborníkmi zaoberajúcimi sa problema-
tikou vzdelávania a výchovy, ako so susedkou, strýkom, či
geológom. Ak to, samozrejme, nie sú lekári, učitelia, psycho-
lógovia.

Milan Medveď

2

Poďakovanie

I takouto formou chcem poďakovať Obecnému úradu v Krajnom za materiálnu pomoc pri technických prácach v škole, riadi-
teľovi a vedúcemu technických služieb za ústretovosť a pochopenie k našim požiadavkám, operatívne zaradenie do činnosti TS. 

Predovšetkým však ďakujem všetkým pracovníkom technických služieb pánom:
Dušanovi Konečníkovi, Štefanovi Bielikovi, Milanovi Drškovi, Vladovi Kováčikovi, Ladislavovi Virglovi za ochotu, pracovitosť,

rady, pomoc, ktoré nám poskytli počas školského roka 2006/2007.
Milan Medveď

V˘zva na darovanie krvi
Transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Myjave Vám oznamuje, že odbery krvi od mája 2007

budú každý ‰tvrtok. Privítame aj nových darcov krvi. Darcom krvi môže byť každý zdravý človek od 18.
rokov. Muži môžu darovať 4-krát do roka, ženy 3-krát do roka.

Darovaním krvi môžete zachrániť život nielen iným, ale aj sebe. Vo Fínsku prišli na to, že srdcový infarkt
postihuje spomedzi darcov krvi len 0,7%, zatiaľ čo z ostatnej populácie je to 12%. Predpokladá sa, že jed-
ným z dôvodov je znížený obsah železa v krvi u darcov. 

Pracovníci Transfúzneho oddelenia NsP Myjava

Vážení občania!
Obdobie zberu obilnín a krmovín, ich

pozberovej úpravy a skladovania je podľa
§ 1 ods.1 písm. g) vyhlášky MV SR
č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
znení neskorších predpisov zaradené
medzi činnosti spojené so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-

chranného 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,

– kontrolujte a čistite pracovnú tech-

niku a zariade-
nia od nánosov
organického pra-
chu

– dbajte na zabez-
pečenie miest výmlatu, spracovania
a skladovania úrody požiarnotech-
nickými zariadeniami, najmä pre-
nosnými hasiacimi prístrojmi,

HASIČSKÝ ZBOR UPOZORŇUJE!
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Silueta dnes rímsko-katolíckeho kostola nad juhovýchodnou časťou obce
dominuje nad obcou vyše 400 rokov.

Historik Dr. Ján Lukačka v monografii „Krajné 1392 - 1992“ poukazujúc na
neskorogotický stavebný štýl (lomené oblúky) sa domnieva, že kostol mohol
byť postavený aj skôr, avšak písomné pramene vylučujú jeho existenciu pred
rokom 1578.

Kostol vybudovali na vlastné náklady Krajňanci na návrší Čipčiny. Bol obo-
hnaný vysokým múrom podobne ako hrady na obranu údolia. Z východnej
strany ho chránil hlboký prirodzený jarok, na severnej a západnej strane sme-
rom k dedine je dodnes prudký svah. Dvadsať metrov vysoká veža kostolíka
umožňovala v časoch nebezpečenstva kontrolovať päť prístupových ciest
vedúcich do obce.

V máji 2007 začal archeologický a stavebnohistorický výskum na tejto naj-
staršej historickej pamiatke obce. Archeologický výskum vedie RNDr. Mgr. Marian Samuel
z Archeologického ústavu SAV v Nitre, stavebnohistorický výskum vykonáva privátna bádateľka Mgr. Silvia Pavlusová. Práce sú
financované Rímsko-katolíckym farským úradom Hrachovište. Hoci práce stále prebiehajú, už teraz je možné konštatovať, že
výskum priniesol nové, nečakané poznatky, ktoré posúvajú dejiny kostola pravdepodobne až do 14. storočia. Čitateľov budeme
viac informovať v budúcom čísle alebo aktuálne na internetovej stránke obce www.krajne.sk. (IG)

Archeologický výskum

Ulice plné papierov, dvory a záhrady
plné skládok nepotrebných vecí, nepoko-
sená tráva, ošarpané domy. Bohužiaľ aj
takýto pohľad sa nám niekedy naskytne
pri pohľade na naše slovenské mestá
a dediny. S úžasom hľadíme na holly-
woodske filmy a rozmýšľame, či to pro-
stredie, v ktorom sa odohrávajú, je reálne,
alebo ide len o potemkinovskú dedinku na
americký spôsob. Je to reálna skutoč-
nosť, ale draho vykúpená.

Súčasťou takmer každého zasadnutia
mestského zastupiteľstva v Sanforde
(a asi nielen tam) je bod, ktorého názov
začína slovami „lien waiver“, teda zrieknu-
tie sa záložného práva. Ide o prerokovanie
možnosti odpustenia dlhu občana voči
mestu, ktorý vznikol ako následok ne-
uhradenej pokuty za priestupok. Ale
všetko po poriadku. Jedným z oddelení
odboru územného plánovania a výstavby
je oddelenie s názvom „Code Enforce-
ment“, čo by som mohol preložiť ako prie-
stupkové oddelenie. Jeho pracovníci však
nie sú určení len na prejednávanie sťažno-
stí a v prípade ich oprávnenosti na realizá-
ciu priestupkového konania. Ale oni sami
v teréne kontrolujú dodržiavanie platných
nariadení, vrátane stavebných regulatívov.
Sú teda spolovice niečím ako naši mest-
skí policajti, akurát sa nevenujú parkova-
niu, ale skôr nepokosenej tráve, nevysy-
paným smetiam, vrakom áut pri domoch,

no a samozrejme všetkým náležitostiam
údržby nehnuteľností. Nie je možné, aby
vlastníkovi domu len tak prešla opadajúca
omietka, či presklenný balkón. Regulatívy
má mesto prepracované do najmenšieho
detailu. V historickej časti mesta dokonca
vlastníkovi nadiktujú typ malty, ktorý môž-
e pri údržbe použiť. A sám som bol sved-
kom zastavenia prác len preto, že sa
nepoužila správna malta.

Maximálna výška trávy je 12 palcov
(asi 25 cm). V prípade, že pracovník prie-
stupkového oddelenia nájde v meste par-
celu, kde je tráva vyššia, okamžite zasiela
výzvu vlastníkovi na pokosenie v termíne
do 48 hodín. Každá parcela má svojho
vlastníka a cez internet sa dá o nej zistiť
všetko, dokonca aj aká daň bola za ňu
zaplatená. Ak výzvu vlastník neposlúchne,
trávnik pokosí súkromník na objednávku
mesta. Samozrejme cena za službu sa
vlastníkovi premietne vo vyrubenej pokute
s termínom splatnosti. V prípade, že po-
kutu nezaplatí, úrad postúpi vec mest-
skému priestupkovému súdu. Ten pred-
volá na klasické pojednávanie tak zá-
stupcu úradu ako aj daného hriešnika.
Vlastníci nehnuteľností niekedy podcenia
povinnosť dostaviť sa na pojednávanie
a dokonca nerešpektujú ani rozhodnutie
súdu. Pritom pokuta, ktorú mestský prie-
stupkový súd vymeria, je dosť vysoká
a každým dňom po dátume splatnosti

narastá o ďalších 50 až 250 dolárov. A tak
sa niekedy stane, že z nepokosenej trávy
sa stane niekoľkotisícová pohľadávka
spojená so záložným právom na nehnu-
teľnosť.

Rozhodnutie mestského súdu môže
zastupiteľstvo zmeniť. Poslanci sú to však
ochotní robiť iba v prípade, ak sa dokáže,
že úrad procesne pochybil. V opačnom
prípade musí dlžník uhradiť dlh alebo
mesto jeho dom predá. Ak ide o nehnuteľ-
nosť, ktorej žalostný stav vylučuje predaj,
nerozpakujú sa poslanci schváliť jej zbú-
ranie.

Samozrejme na Slovensku by to tak
ľahko nešlo, veď mnohé spomenuté kroky
sú u nás predmetom priameho alebo pre-
neseného výkonu štátnej správy. Ale
predsa, máme dosť vôle na to, aby sme
ohlasovali predaj susedovho domu len
preto, že nemal pokosenú trávu? Nuž
pravdepodobne takýto zmysel pre zása-
dovosť nie je našou národnou črtou. Ale
potom ťažko očakávať, že naše mestá raz
budú čisté ako tie filmové. Primárna zod-
povednosť za neporiadok v meste predsa
nie je na radnici, ale u ľudí, ktorí ho robia.

(Autor článku ešte ako prednosta MsÚ
vo Vrútkach absolvoval minulý rok dva pol
mesačnú odbornú stáž v samospráve
mesta Sanford na Floride v USA.)

(prevzaté z Obecných novín č. 22 
zo dňa 29. mája 2007)

– nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní,
skladovaní sena a slamy, nemanipu-
lujte s otvoreným ohňom, 

– nedovoľte deťom hry v blízkosti sto-
hov a skladovaní obilia, prísne za-
kročte pri zistení zápaliek u detí,

– v povalovom priestore uskladňujte
len seno (dobré presušené poko-
sené traviny, ďateľoviny alebo ich
zmesi) a v množstve do 3000 m3,
trvale sledujte skladované seno
resp. uvädnutý krm, dbajte na to aby
nedošlo k samovznieteniu uvädnu-

tého krmu, pri neprimeranom samo-
zahrievaní je potrebné uvädnuté
krmivo vyskladniť.

– dodržiavajte bezpečnostnú vzdiale-
nosť na umiestnenie stohu do ob-
jemu 100 m3, stoh môže byť umiest-
nený najmenej 20 m od obytného
alebo od hospodárského objektu
a 10 m od iného stohu.
V minulom roku najčastejšie horela sla-

ma na riadkoch, stohy slamy a obilie na
koreni. Príčiny vzniku požiarov sa každo-
ročne opakujú - vypaľovanie trávy a

suchých porastov, zakladanie ohňov v prí-
rode, fajčenie a manipulácia s otvoreným
ohňom. Takmer všetky príčiny majú svoje
korene v nezodpovednom a neopatrnom
konaní fyzických osôb. 

Vážení občania, problematika požiaro-
vosti žatevného obdobia rezonuje v našej
spoločnosti každý rok. Najlepšou preven-
ciou predchádzania požiarom je dodržia-
vať protipožiarne zásady a nepodceňovať
požiarne riziká.

OR HaZZ v NM n/V

Ako to funguje v Amerike - postrehy z mesta Sanford na Floride

PPPP oooo rrrr iiii aaaa dddd oooo kkkk     nnnn iiii eeee     jjjj eeee     zzzzaaaa dddd aaaa rrrr mmmm oooo
Mgr. Branislav ZACHARIDES
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DOSPELÍ:
Po jesennej časti sme skončili na štvrtom mieste s vysokou bodo-

vou stratou na vedúcu Turú Lúku. Boj o postup bol tým stratený, pre-
tože postupujúcim mal byť iba víťaz súťaže. To umožnilo trénerovi dať
priestor i mladším hráčom, niektorým aj z dorastu (Dominik Kubíček,
Igor Vŕbik, Pavol Klimek). 

Napriek tomu sme hneď v prvom zápase proti TURANOM Turá
Lúka podali asi najlepší výkon celej sezóny a hostia v závere so šťas-
tím zachraňovali remízu. V ďalších troch zápasoch sme potvrdili
úlohu favorita a pripísali si do tabuľky 9 bodov. Potom však prišli na
rad súperi, ktorí proti Krajnému vždy vedia podať bojovný a obetavý
výkon a prehrali sme tesne v Hrašnom i v Jablonke. V domácich zá-
pasoch sme však počas jari už po úvodnej remíze bodovali naplno,
hoci víťazstvá proti Kostolnému a Hrachovišťu sa nerodili ľahko.
V závere naše mužstvo čakali dva zápasy vonku. Ešte stále tlela
iskierka nádeje na 2. miesto a začali sa šíriť i nepotvrdené chýry
o možnej baráži tímu, ktorý skončí na tomto mieste. Vďaka víťaz-
stvám v Bukovci a v Priepasnom a zaváhaniam Kostolného v závere
súťaže sme 2. miesto nakoniec i dosiahli. Baráž sa síce nekonala, no
po určitých zmenách vo vyšších ligách postúpili do II. triedy aj tímy
na 2. miestach v tabuľke, z III. triedy sever dokonca i tretí tím. Po
tomto rozhodnutí ŠTK (Športovo-technická komisia Oblastného fut-
balového zväzu Trenčín) bude hrať mužstvo Krajného v sezóne
2007/2008 v II. triede JUH po postupe z III. triedy JUH. 

Po týchto nečakaných zmenách nás však čaká veľmi náročná
sezóna. Mužstvo sa musí zodpovedne pripraviť na súťaž s 15 účast-
níkmi, aby mohlo kvalitne reprezentovať našu obec v novej súťaži
a dosiahnuť v nej čo najlepšie výsledky. Taktiež prajeme našim
mužov pod vedením skúseného trénera Petra Vaváka i veľa športo-
vého šťastia a tešíme sa na krásnu sezónu v bojoch s kvalitnými
súpermi. Prvé súťažné stretnutie s Bošácou sa odohrá už 12. 8. 2007
o 17:00 na futbalovom štadióne v Krajnom. Jeho súčasťou bude i ofi-
ciálne otvorenie novej tribúny a ocenenie hráčov, ktorí ukončili svoje
účinkovanie v tímoch žiakov a dorastu a prechádzajú do vyšších
vekových kategórií. Všetkých priaznivcov futbalu na tento zápas, ako
aj na všetky ostatné, srdečne pozývame.

Hráči: Milan Moravec, Ján Figura, Maroš Matušík, Štefan Škodá-
ček, Ján Janček, Peter Moravec, Marek Hamerlík, Miloš Ďuriš, Libor
Javro, Andrej Lacho, Boris Stratil (kapitán), Ján Javro, Tomáš Lacko-
vič, Pavol Šuster, Róbert Mramúch; hrajúci tréner Peter Vavák.

Najlepším strelcom mužstva sa stal s 11 gólmi Andrej Lacho.

ŽIACI:
Po úspešnej jeseni nás čakala ťažká úloha obhájiť tieto výkony

i tretiu pozíciu v tabuľke i na jar. Zo začiatku sa nám to darilo a najmä
v domácich zápasoch sme podali veľmi dobré výkony, o čom sved-
čia jasné víťazstvá s Hrádkom a s Očkovom. Cenná bola i bezgólová
remíza v ťažkom zápase v Kálnici. No prišli dve stretnutia po sebe
vonku a jednoznačné prehry v Potvoriciach a vo Vrbovciach. Tie sme
však odčinili opäť bojovnými výkonmi doma a ani v zápase s Hôrkou
sme napriek prehre nesklamali. So súpermi z dolnej časti tabuľky
sme dvakrát dokázali streliť po 7 gólov. Posledný zápas, kedy sme
mali 3. miesto v tabuľke už prakticky isté sme síce prehrali, no deň

predtým sme v predzápase MUFUZY porazili mladších žiakov Spa-
rtaka Trnava 4:2 a tak sme získali veľmi cenný skalp kvalitného tímu
a zároveň odohrali pekný priateľský zápas. 

Všetkým hráčom chcem popriať, aby v nasledujúcej sezóne nad-
viazali na tú skončenú, aby poctivo trénovali a dobre sa pripravili na
nový súťažný ročník. Dúfam, že bude aspoň tak vydarený, ako bol
ročník 2006/2007. Hráčom, ktorí skončili u žiakov a prechádzajú do
vyššej vekovej kategórie sa chcem poďakovať za ich prístup a snahu
a prajem im úspechy a uplatnenie aj medzi staršími spoluhráčmi
v doraste (Martin Dlhý, Jakub Sedlák, Lukáš Dobrovodský, Lukáš
Kamačaj, Róbert Piešťanský, Rastislav Trgala).

Hráči: Lukáš Dobrovodský, Jakub Sedlák, Dominik Medveď,
Lukáš Kamačaj, Róbert Piešťanský, Pavel Drška, Ivan Slezák, Matej
Kúdela, Matúš Sadloň, Martin Dlhý (kapitán), Ján Macháč, Filip Tížik,
Miloš Kovár, Marcel Kostelný, Martin Melicher, Vladimír Janeka, Filip
Turan, Ľubomír Arbet, Rastislav Trgala, Natan Balada, Ján Karlík,
Dalibor Vydarený; tréner Andrej Škodáček.

Najlepším strelcom tímu sa stal s 25 gólmi Martin Dlhý.

DORAST:
Mužstvo dorastu v sezóne 2006/2007 z 24 zápasov vyhralo 10, v 4

remizovalo a 10 zápasov prehralo. Dalo 62 gólov a dostalo 52, zís-
kalo 34 bodov a skončilo na 6.mieste. Za úspech tohto mužstva
možno zaradiť fakt, že hlavne na jar až 3 hráči nastúpili za mužstvo
dospelých (Igor Vŕbik, Dominik Kubíček a Pavol Klimek). Posledne
dvaja menovaní v ňom odohrali podstatnú časť jarných zápasov.

Výkonnosť tých hráčov, ktorí chodili pravidelne na tréningy, stú-
pala. U tých, ktorí trénovali menej, resp. iba chodili na zápasy, bola
výkonnosť nestabilná. A pritom sa jednalo o kľúčových hráčov.
Naplnilo sa do bodky: „Ako budeš trénovať, tak budeš hrať!“ a bude
to platiť i v novej sezóne. 

V doraste z vekových dôvodov skončili Igor Vŕbik a Martin Šagát.
Želáme im veľa úspechov v mužstve dospelých. Z mužstva žiakov
prišli Martin Dlhý, Lukáš Dobrovodský, Lukáč Kamačaj, Róbert
Piešťanský a Rasťo Trgala. Veríme, že si všetci obhája svoje miesta
a v mužstve dorastu budú oporou.

Želáme si, aby sa všetci zapojili do prípravy na novú sezónu
a výsledky sa určite dostavia. Podmienky na to majú všetci hráči
vytvorené perfektné, mnohí zo súperov im môžu závidieť. Je iba
treba sa tomu viac odovzdať. V doraste bude končiť veľa hráčov
narodených v roku 1989 a je potrebné, aby sa z nich aj ďalší hráči
presadili v mužstve dospelých, ktoré ich po postupe do II. triedy
bude potrebovať. Súťaž bude dlhá a náročná.

TJ SLOVAN KRAJNÉ - 
HODNOTENIE JARNEJ âASTI SEZÓNY 2006/2007

Výsledky: Konečná tabuľka:
Krajné - Turá Lúka 3:3 1. Turá Lúka 20 18 2 0 89:11 56 b
Polianka - Krajné 1:3 2. Krajné 20 12 3 5 58:22 39
Krajné - Chvojnica 2:0 3. Jablonka 20 12 2 6 53:30 38
Krajné - Vaďovce 4:3 4. Kostolné 20 12 1 7 39:30 37
Hrašné - Krajné 1:0 5. Hrašné 20 9 3 8 37:22 30
Krajné - Kostolné 2:1 6. Vaďovce 20 9 2 9 40:41 29
Jablonka - Krajné 2:1 7. Hrachovište 20 7 6 7 25:37 27
Krajné - Hrachovište 3:1 8. Polianka 20 9 0 11 35:51 27
Bukovec - Krajné 0:6 9. Priepasné 20 8 2 10 29:31 26
Priepasné - Krajné 0:3 10. Bukovec 20 1 2 17 14:83 5

11. Chvojnica 20 1 1 18 11:76 4

Výsledky: Konečná tabuľka:
Kálnica - Krajné 0:0 1. Vrbovce 20 19 0 1 128:9 57b
Krajné - Očkov 5:1 2. Hôrka 20 16 2 2 109:26 50
Krajné - Hrádok 4:1 3. Krajné 20 11 3 6 55:34 36
Potvorice - Krajné 3:1 4. Očkov 20 12 0 8 64:49 36
Vrbovce - Krajné 10:1 5. Kálnica 20 11 2 8 59:27 35
Krajné - Vaďovce 2:0 6. Potvorice 20 10 2 8 51:52 32
Krajné - Hôrka n. V. 2:3 7. Vaďovce 20 7 4 9 47:51 25
Nová Ves - Krajné 1:7 8. Považany 20 5 2 13 48:75 17
Krajné - Bzince p. J 7:0 9. Hrádok 20 4 3 13 28:67 15 
Považany - Krajné 5:2 10. Nová Ves 20 3 3 14 26:75 12 

11. Bzince p. J. 20 1 1 18 14:164 4

Rozpis zápasov mužov TJ SLOVAN Krajné pre jeseň sezóny
2007/2008:

1. kolo 12.   8. 2007 Krajné - Bošáca
2. kolo 19.   8. 2007 voľno; priateľský zápas v Chrliciach 18. 8.2007
3. kolo 26.   8. 2007 Krajné - Košariská (Brezová pod Bradlom B)

15. kolo 29.   8. 2007 Očkov - Krajné
4. kolo 2.   9. 2007 Považany - Krajné
5. kolo 9.   9. 2007 Krajné - Moravské Lieskové
6. kolo 16.   9. 2007 Lubina kopanice - Krajné
7. kolo 23.   9. 2007 Krajné - Stará Myjava; bude ešte preložené
8. kolo 30.   9. 2007 Brestovec - Krajné
9. kolo 7.10. 2007 Krajné - Lúka nad Váhom

10. kolo 14. 10. 2007 Tr. Bohuslavice - Krajné
11. kolo 21. 10. 2007 Krajné - Vrbovce
12. kolo 28. 10. 2007 Horná Streda - Krajné
13. kolo 4. 11. 2007 Krajné - Hrádok nad Váhom
14. kolo 11. 11. 2007 Krajné - Turá Lúka

Rozpis zápasov žiakov II.trieda skupina C pre jeseň sezóny 2007/2008:
1. kolo 19.  8. 2007 voľno
2. kolo 26.  8. 2007 Krajné - Kálnica
3. kolo 2.  9. 2007 Brezina - Krajné
4. kolo 9.  9. 2007 Krajné - Kočovce
5. kolo 16.  9. 2007 Považany - Krajné
6. kolo 23.  9. 2007 Krajné - Hrádok
7. kolo 30.  9. 2007 Potvorice - Krajné
8. kolo 7. 10. 2007 Turá Lúka - Krajné
9. kolo 14.10. 2007 voľno

Rozpis zápasov dorastu pre jeseň sezóny 2007/2008:
1. kolo 12.   8. 2007 Krajné - Bošáca
2. kolo 18.   8. 2007 - So Lúka n.Váhom - Krajné
3. kolo 26.   8. 2007 Krajné - Kostolné
4. kolo 2.   9. 2007 Považany - Krajné
5. kolo 9.   9. 2007 Krajné - Mor.Lieskové
6. kolo 16.   9. 2007 Brunovce - Krajné
7. kolo 23.   9. 2007 Krajné - Vaďovce
8. kolo 30.   9. 2007 voľno
9. kolo 7. 10. 2007 voľno

10. kolo 14. 10. 2007 Tr. Bohuslavice - Krajné
11. kolo 21. 10. 2007 Krajné - Lubina
12. kolo 28. 10. 2007 Horná Streda - Krajné
13. kolo 4. 11. 2007 Krajné - Dolné Sŕnie
14. kolo 11. 11. 2007 voľno
15. kolo 19. 11. 2007 voľno

Pozn.: Niektoré zápasy môžu byť preložené na iný termín.
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Oznam
Obvodná lekárka v Krajnom, MUDr. Gellenová oznamuje obãanom, Ïe
nebude z dôvodu ãerpania dovolenky ordinovaÈ v dÀoch od 23. 07.
2007 do 05. 08. 2007 a dÀa 14. 9. 2007. Oznam o zastupujúcej lekárke
bude vyvesen˘ na dverách ambulancie.

MUDr.Jana Gellenová

VÍTAME NOVORODENIATKA
Michal Matejovič
Aneta Mikotová

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Eva Lackovičová - Juraj Kriško
Lenka Adamicová - Ján Adamčík
Sandra Záslavová - Ján Banda
Tatiana Baladová - Jaroslav Balada

ROZLÚâILI SME SA
Andrea Boorová, Štefan Boor,
Jozef Genšiniak, Judita Ďurišová, 
Štefan Kahún, Zuzana Bosáková, 
Zuzana Saková, Anna Gáliková,
Alžbeta Čerešňová, Samuel Drška

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

MUFUZA v generálke remízovala
Mužstvo futbalových

zázrakov, teda MUFUZA,
zohralo v sobotu v obci
Krajné posledný prípravný
zápas pred majstrov-
stvami sveta vo futbale
umelcov, ktoré sa uskuto-
čnia v ruskej Soči (24. 6. -
4. 7. 2007). V súboji s do-
mácimi „starými pánmi“ sa

zrodila remíza 2:2, ale konečný výsledok bol, ako
je už v prípade MUFUZY pravidlom, nepodstatný.

V Krajnom dali v sobotu do užívania novučičkú
tribúnu pre päťsto divákov. Nielen tá však bola
zaplnená do posledného miestečka, a tak by sa
dalo povedať, že z 1 740 obyvateľov obce si prišli
pozrieť zápas všetci, čo mali zdravé ruky a nohy.
A veru bolo sa na čo pozerať.

„Bol to jeden z najlepších duelov, ktorý MUFUZA
vo svojej histórii odohrala. Súper bol veľmi zdatný. Aj
keď jeho hráči majú už nejaký ten krížik na chrbte,
všetko to boli bývalí futbalisti. Ani my však nie sme
najmladší, ale dokázali sme s nimi držať krok.
Svedčí o tom aj fakt, že sme inkasovali iba dva
góly,“ pochvaľoval si herec Ivan „Tuli“ Vojtek.

„Mufuzáci“ zaznamenali tiež dva presné zásahy. Ten prvý bol
z kategórie „normálnych“, postaral sa oň moderátor a dabin-
gový herec Rasťo Sokol. Druhý si vyslúžil aplauz tribún. Majo
Labuda si totiž priviazal o nohu loptu a sedemdesiatmetrovým
sólom „a la“ Maradona s ňou dobehol až do siete...

„Taký gól nám v Soči asi rozhodcovia neuznajú. Predsa len,
v Rusku to bude seriózny šampionát,“ zamyslel sa „Tuli“, ktorý
si je istý, že podobné zásahy ani potrebovať nebudú. „Ja som
v Krajnom nepremenil v závere zápasu tutovku. Ale ten gólik
som si nechal práve do Soči.“ Vojtek bol však úspešnejší
v „penaltovom“ rozstrele. Proti rane do šibenice nemal brankár

šancu. Mimochodom, tento jeho gól platil za dva. „MUFUZA vo
svojej histórii ešte neprehrala. Pri pokutových kopoch to tak už
vyzeralo, a tak sme sa bez súperových protestov rozhodli, že
môj má dvojnásobnú hodnotu. A skončilo sa to 4:4...“

V Krajnom to nebolo iba o futbale, ale aj o dobrej zábave.
Staral sa o ňu predovšetkým už spomínaný Marián Labuda
junior, ktorý sa po ihrisku premával aj ukrytý pod celtou /mas-
koval sa, aby ho lopta nenašla/, alebo spoločne so Štefanom
Kožkom a „Mravcom“ na bicykli. Verme, že dobrá nálada ich
neopustí ani v Soči! 

Igor Gressner 
(Prevzaté zo Športových novín)

Poìakovanie
Rodina Dlhá, t˘mto veºmi ìakuje, predov‰etk˘m pánovi starostovi, hasiãom,
predsedovi druÏstva, zamestnancom druÏstva, pracovníkom obecn˘ch sluÏieb
a v‰etk˘m obãanom, ktorí nám tak ochotne a obetavo pomáhali pri likvidácii

poÏiaru.

Mária Dlhá


