
roãník 14.                             ãíslo 4/2008                                 ZADARMO

Nech sú Vaše príbytky v týchto dňoch sviatočných, 
naplnené láskou i radosťou, vôňou ihličia i vôňou 
domova, nech teplo rodinného krbu žiari i hreje, 
nech násobí krásu tejto chvíle.
Pokojné a tiché sviatočné dni Vianoc a úspešné vykročenie 
do nového roka 2009 

Vám všetkým želá 
vedenie obce Krajné 

a kolektív redakãnej rady
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A) Schvaľuje
1. Schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zá-

pisnice.
2. VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie

povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

3. Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu
obce vedeného vo VÚB vo výške 3.900.000,- Sk na kapi-
tálové výdavky na akciu „Modernizácia a rekonštrukcia
Základnej školy Krajné“.

4. Uzatvorenie zmluvy na prekleňovací – investičný úver vo

výške 17.700.000,- Sk. Peňažný ústav, s ktorým bude
zmluva uzatvorená vyberie 3 členná komisia.

5. Finančnú spoluúčasť obce Krajné v zmysle vyhlásených
výziev pri rekonštrukcii verejného osvetlenia a dopravnej
časti centrálnych priestorov v rámci projektu „Riešenie
centrálnych priestorov v obci Krajné“

6. odpredaj obecného pozemku č. p. 16556/25 vo výmere
138m2 a 16556/29 vo výmere 19m2 podľa doručeného
geometrického plánu za 20,- Sk/m2 pre p. Štefana Gajdo-
šíka s manž. bytom Hurbanova 933/7, Myjava. Kupujúci
hradia všetky výdavky spojené s prevodom

7. Predaj záhrady v záhradkárskej osade v Žadovici č. p.
17415/31 vo výmere 506m2 a p. č. 17415/65 vo výmere
27m2 v k.ú. Krajné za sumu 20,- Sk/m2 pre p. Ivonu

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 5/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 

konaného dňa 28. 8. 2008

âas vianoãn˘, ãas sviatoãn˘
Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka. Opäť sa na ne tešíme, opäť sa stá-

vame láskavejšími, vďačnejšími a milšími. Pripisujeme im tie najkrajšie prívlastky. Všade
okolo nás už začala tá pravá vianočná atmosféra. Všade začal ten pravý vianočný zhon.

Rok čo rok nás vianočné sviatky niečím prekvapia, niečím oslovia a naplnia silnou súdrž-
nosťou rodiny. Kedy inokedy by sme si takto spoločne sadli, ako si sadáme k štedrovečer-
nému stolu? Veď nemáme dostatok času, sme uponáhľaní, sme vo víre pracovných povin-
ností a čoraz menej myslíme na svojich najbližších, ktorí nás potrebujú. Neuvedomujúc si aj
túto potrebu byť pri deťoch, vnúčatách a v kruhu svojej rodiny, ochudobňujeme ich a možno
ani nevieme o ich túžbach, snoch či plánoch. Vianočné sviatky, preto znamenajú aj radosť,
že budeme spolu, blízko seba. Zavládne v našich príbytkoch úžasná atmosféra, neskutočná
vôňa vianočného pečiva, vôňa ihličia a sálajúce teplo sviečok.

Nastáva aj obdobie veľkého upratovania a vypekania. Len potom to bude v našich príbytkoch skutočne žiariť 
a rozvoniavať. Takéto veľké upratovanie musíme vykonať aj vo svojom vnútri. Očistiť duše, zabudnúť na nenávisť 
a závisť, pokúsiť sa odpustiť nepriateľom a spomenúť si na všetkých, o ktorých vieme, že nás majú radi, že nás
potrebujú a že život bez nich by nebol naplnený tou pravou ľudskou láskou. Sila lásky nás dokáže zmeniť, dokáže 
z nás urobiť iných ľudí a to v každom veku. Dodáva najmä silu žiť.

S týmto predsavzatím by sme mali očakávať nadchádzajúce sviatky. Preto všetkým želáme pokojné a šťastné pre-
žitie vianočných a novoročných sviatkov v plnom zdraví, šťastí a v láske. Nech nikto z Vás nepocíti samotu a smú-
tok, veď sú to predsa sviatky radosti a nevšednej krásy.

(prevzaté)

EEEE UUUU RRRR OOOO KKKK OOOO MMMM UUUU NNNN IIII KKKK ÁÁÁÁ CCCC IIII AAAA
Národná banka Slovenska oznamuje občanom, že po 

01. 01. 2009 budú môcť občania až do 16. 01. 2009 platiť
okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami.

Obchody však budú vydávať iba v eurách. Pokiaľ neminiete
slovenské koruny v obchodoch, bude ich možné bezplatne
vymeniť v bankách. Banky budú mince vymieňať pol roka 
a bankovky rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska
bude mince vymieňať ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene.

Pre uľahčenie prechodu na euro Národná banka Slovenska
odporúča všetkým občanom:

1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením
eura. Koruny na účte alebo vkladnej knižke Vám banka
sama automaticky zmení na eurá presne podľa oficiálne
stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže určiť
žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu
„výhodnejším“ kurzom sú podozrivé, nakoľko sa s nimi
spája riziko šírenia falošných peňazí.

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb
vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv,
alebo iných inštitúcií, ktorí Vás môžu navštíviť. Nik nemá
právo žiadať od Vás informácie o tom, koľko máte doma

peňazí, aké sú sériové čísla Vašich bankoviek, alebo ako
a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá. Peniaze, ktoré si
neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo
Vašej banke po zavedení eura.

3. Banka od Vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro
žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod zámienkou
prechodu na euro informácie o prístupe k Vášmu účtu,
ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!

Od 1. decemra 2008 sa začal predaj štartovacích
balíčkov eurových mincí. Občania si môžu štartova-
cie balíčky zakúpiť v bankách, na poštách a v nie-
ktorých expozitúrach Národnej banky Slovenska.
Štartovací balíček obsahuje 45 eurových mincí so

slovenskou národnou stranou. Jeho hmotnosť je 241 gramov.
Hodnota štartovacieho balíčka je 16,60 € , čo je v prepočte
500,09 Sk. V zmysle zásady nepoškodiť občana pri prechode
na euro, sa budú balíčky predávať za 500,- Sk, pričom vznik-
nuté náklady znáša NBS. Národná banka Slovenska upozor-
ňuje, že eurové mince so slovenskou národnou stranou sa
však stanú platnými až vstupom Slovenska do eurozóny, preto
sa pred 1.januárom 2009 nesmú použiť na platbu v Slovenskej
republike ani v zahraničí.

(Národná banka Slovenska)
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Chudú trvale bytom Železničná 68, Bratislava. Kupujúca
hradí všetky výdavky spojené s prevodom

8. použitie obecných symbolov na novej vlajke DHZ Krajné
9. odmenu 2.000,- Sk kontrolórke obce za I. polrok 2008

B) Berie na vedomie
1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho

zasadnutia OZ
C) Ruší

1. uznesenie OZ č.3/2008 časť A) bod 6) zo dňa 30.4.2008
D) Neschvaľuje

1. predaj obecných pozemkov č. p. 233/6 a 237/1 p. Jo-
zefovi Boldišovi, bytom Krajné 318, tieto pozemky boli

ponúknuté na výmenu za pozemky v areáli strelnice 
p. Macúchovi, Praha. Pokiaľ nebude zo strany p. Ma-
cúcha záujem o výmenu týchto pozemkov, p. Jozefovi
Boldišovi, Krajné 318, bude prednostne ponúknutý od-
predaj časti vyššie uvedených pozemkov, s podmienkou,
že do 2 rokov musí zahájiť realizáciu stavby, ak nebude
dodržaná táto podmienka, pozemky sa v zmysle pod-
písanej kúpnej zmluvy vrátia späť do majetku obce.
Všetky náklady s realizáciou uvedenej kúpnej zmluvy
hradí kupujúci. 

Jana Hudecová
prednostka Ocú

Uznesenie č. 6/2008 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 30. 10. 2008

A) Schvaľuje
1. VZN č. 2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu Obce Krajné.
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce
Krajné číslo 2/2008
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom schvaľuje Všeobecne zá-
väzným nariadením číslo 2/2008 záväzné časti Územného
plánu obce Krajné.
VZN stanovuje urbanistickú koncepciu obce, funkčné 
a priestorové usporiadanie územia, podmienky jeho zasta-
viteľnosti a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby.
na základe odporúčania Krajského stavebného úradu Tren-
čín, Odb. územného plánovania (list Č.s.: KSÚ 2008-
179/2853-8/SUK / Ing. Súkeníková/ zo dňa 28. 10. 2008), 
v zmysle §26 a §27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. - Sta-
vebného zákona, v znení neskorších predpisov
Schválený Územný plán obce Krajné: vypracoval: Ing. arch.
Vladimír Krušinský autorizovaný architekt (reg. č. 0293 AA)
obstarávala: Ing.arch. Marianna Bogyová - oprávnená ob-
starávať územnoplánovaciu dokumentáciu obcí - regis-
tračné číslo oprávnenia 141, je majetkom obce Krajné, je 
v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom
na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej
dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie
dokumentácie stavieb, bude uložený v zmysle §28 ods. 3 
v obci, na stavebnom úrade a na Krajskom stavebnom úra-
de v Trenčíne.
Zmeny a doplnky k ÚPN obce Krajné Obstarávateľ ÚPN - O
Krajné v zmysle § 30 Stavebného zákona bude sústavne
sledovať, či nie je dôvod na obstaranie zmien alebo dopln-
kov k ÚPN obce Krajné. Ak takéto dôvody nastanú (naprí-
klad umiestnenie verejnoprospešnej stavby nezahrnutej 
v tomto ÚPN - O), neodkladne takúto dokumentáciu ob-
stará. Podnety k ÚPN obce Krajné zo strany vlastníkov
nehnuteľností, občanov obce a iných fyzických alebo práv-
nických osôb, budú obcou evidované. Tieto podnety budú
predložené spravidla raz za 4 roky Obecnému zastupiteľs-
tvu v Krajnom na posúdenie a schválenie oprávnenosti
obstarania príslušnej zmeny alebo doplnku k ÚPN - O. 
Ak zmenu alebo doplnok k ÚPN obce vyvolá výhradná
potreba toho, kto podáva podnet, náklady spojené s obsta-
raním uhradí v zmysle § 19 Stavebného zákona ten, kto
príslušný podnet podal.
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ-
nej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť... 

3. Zásady finančného hospodárenia obce Krajné
4. odpredaj časti obecného pozemku č. p. 516 vo výmere

60m2 podľa geometrického plánu za 25,- Sk/m2 p. Jane
Hudecovej, Krajné 305. Kupujúca hradí všetky výdavky
spojené s prevodom

5. obecného pozemku č. p. 3022/9 vo výmere 176m2 a p. č.
3022/10 vo výmere 53m2 za 20,- Sk/m2 p. Pavlovi Polá-

kovi, Krajné 794. Kupujúci hradí všetky výdavky spojené
s prevodom

6. odpredaj obecného pozemku č. p. 12769/10 vo výmere
59m2 za 20,- Sk/m2 p. Kvetuši Bednarovičovej, Furdeko-
va 4, Bratislava . Kupujúca hradí všetky výdavky spojené
s prevodom.

7. uzatvorenie zmluvy o úvere so Slovenskou záručnou 
a rozvojvou bankou vo výške 17.7 mil. Sk na rekonštruk-
ciu a modernizáciu ZŠ Krajné.

8. zvýšenie nájomného za obecné pozemky na poľnohos-
podárske účely na 3% z priemernej ceny užívanej pôdy
od 1.1.2009

B) Berie na vedomie
1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho

zasadnutia OZ a správy riaditeľa ZŠ s MŠ Mgr. Milana
Medveďa a riaditeľa pre technický úsek Ing. Ľubomíra
Galiovského

2. informácie starostu obce
C) Ruší

1. uznesenie OZ č.5/2008 časť A bod 6)
2. správu majetku obce, ktorý bol ponechaný do správy ZŠ

s MŠ v Krajnom a to: budova Základnej školy s mater-
skou školou v Krajnom č. 173 a budova Základnej školy
s materskou školou č. 91 od 1. 1. 2009.

D) Neschvaľuje
1. odpredaj obecných pozemkov č. p. 233/6 a 237/1 va-

riant B vo výmere 1350m2 p. Jozefovi Boldišovi, bytom
Krajné 318, tieto pozemky boli ponúknuté na výmenu za
pozemky v areáli strelnice p. Macúchovi, Praha. Pokiaľ
nebude zo strany p. Macúcha záujem o výmenu týchto
pozemkov, p. Jozefovi Boldišovi , Krajné 318, bude pred-
nostne ponúknutý odpredaj časti vyššie uvedených po-
zemkov, s podmienkou, že do 2 rokov musí zahájiť rea-
lizáciu stavby, ak nebude dodržaná táto podmienka,
pozemky sa v zmysle podpísanej kúpnej zmluvy vrátia
späť do majetku obce. Všetky náklady s realizáciou uve-
denej kúpnej zmluvy hradí kupujúci. 

2. odpredaj obecného pozemku č. p. 237/1 a 233/6 variant
A vo výmere 1210m2 p. Andrejovi Lachovi, Krajné 59,
tieto pozemky boli ponúknuté na výmenu za pozemky 
v areáli strelnice p. Macúchovi, Praha. Pokiaľ nebude zo
strany p. Macúcha záujem o výmenu týchto pozemkov,
p. Andrejovi Lachovi, Krajné 59, bude prednostne po-
núknutý odpredaj časti vyššie uvedených pozemkov, 
s podmienkou, že do 2 rokov musí zahájiť realizáciu
stavby, ak nebude dodržaná táto podmienka, pozemky
sa v zmysle podpísanej kúpnej zmluvy vrátia späť do
majetku obce. Všetky náklady s realizáciou uvedenej
kúpnej zmluvy hradí kupujúci. 

E) Odkladá
1. stanovenie ceny pri predaji obecných pozemkov na

budúce zasadnutie OZ.

Jana Hudecová
prednostka OcÚ
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OOOOzzzznnnnáááámmmmeeeennnniiiieeee    
Touto cestou vyzývame všetkých daňovníkov dane z nehnuteľností (vlastníkov, správcov, nájomcov

alebo užívateľov nehnuteľností) nachádzajúcich sa v k.ú. obce Krajné, u ktorých v priebehu roku 2008
nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností (napr. kúpa, predaj, dedenie, kolaudácia RD, nadstavenie
ďalšieho obyvateľného podlažia RD a pod.), aby najneskôr do 31. 01. 2009 si podali daňové priznanie
správcovi dane, ktorým je obec Krajné. Daňovníci v daňových priznaniach musia nehnuteľnosti zatrieďovať
výhradne podľa údajov na liste vlastníctva, to sa týka hlavne druhu pozemku, stavby a bytu.

V prípade spoluvlastníctva nehnuteľností doporučujeme, aby sa spoluvlastníci dohodli na tom, kto podá
spoločné daňové priznanie; dohodu však v tomto prípade musia urobiť písomne a jeden výtlačok dohody

najneskôr do 31. 01. 2009 doručiť obci Krajné.
Ak vlastník dal nehnuteľnosť do nájmu (aj v prípade náhradných pozemkov vyčlenených poľnohospodárskou organizáciou),

spíše s nájomcom písomnú zmluvu o nájme a jeden výtlačok zmluvy musí najneskôr do 31. 01. 2009 doručiť obci Krajné. 
V tomto prípade nájomca musí podať najneskôr do 31. 01. 2009 obci Krajné daňové priznanie k dani z tejto nehnuteľnosti.

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

Upozornenie pre vlastníkov, držiteľov psov. Podľa zákona je predmetom dane pes starší ako 6 mesiacov chovaný alebo
držaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Pokiaľ máte takéhoto psíka, vzniká Vám daňová povinnosť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Taktiež upozorňujeme vlastníkov a držiteľov psov na dodržiavanie VZN Obce Krajné o niektorých podmienkach držania psov,
kde sa stanovuje, že voľný pohyb psov je zakázaný na miestnych komunikáciach a na verejných priestranstvách. Vodiť psa na
miesto so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť
vôzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. Ďalej platí, že vstup so
psom sa zakazuje do budov ZŠ, MŠ, zdravotného strediska, do budovy obce, na cintorín, ihrisko, do obchodov a kostolov.

Andrea Batková 
odd. správy daní a poplatkov

ZO ŠKOLY
DeÀ v˘Ïivy v na‰ej ‰kole

Koord iná to rky
projektu „Štvorlís-
tok zdravia pre
naše deti“, pripravili
na 16. október 2008
netradičný deň.
Tento deň je na ce-
lom svete poníma-
ný ako Deň výživy.
Pripomenuli sme si
ho aj my v našej

základnej škole. Obyčajný deň sa zmenil na deň plný zábavy.
Naši žiaci si spolu s pani učiteľkami pripravili chutné ovocné 
a zeleninové šaláty.Toľké množstvo ovocia, ktoré si deti pri-
niesli, ešte naša škola nezažila. Aj keď ovocie patrí ku každej
desiatej, naše deti dávajú prednosť sladkostiam pred vitamín-
mi. A priznajme sa, že chybu robíme aj my dospelí. Chceme sa
zavďačiť svojmu dieťaťu, ale nemyslíme na dôsledky, ktoré sa
môžu dostaviť o niekoľko rokov. Všetci dobre vieme, že to nie je
zdravé a preto milí rodičia, keď budete pripravovať svojmu
dieťaťu desiatu do školy, vymeňte sladkosť hoci za obyčajné

jablko. Čo je zdravé a čo sa deje s potravou v našom tele sa
dozvedeli žiaci z filmu: „Bol raz jeden život.“ Je dôležité, aby
sme našim deťom vštepovali zásady správnej výživy, aby
vedeli, čo sa deje v našom tele, prípadne ako môžu pomôcť
kamarátovi alebo človeku, ktorý má zdravotné problémy. K to-
mu slúžil aj malý kurz prvej pomoci, na ktorom si žiaci vyskúšali
najzákladnejšie postupy pri niektorých zraneniach. Zdravie je
celoživotne overovanou hodnotou, ktorá má význam pre kaž-
dého. Chceme naučiť deti chápať zdravie ako hodnotu, ktorá
umožní človeku viesť plnohodnotný život. A čo bolo ešte zaují-
mavé? Snáď to, že na škole máme veľa tvorivých detí a preto
každá trieda mala možnosť navrhnúť plagát k svetovému Dňu
výživy. Množstvo výstrižkov z časopisov dopĺňali vlastné krea-
tívne nápady.Zaujímavé plagáty boli záverečnou bodkou za
dňom, ktorý zanechal v deťoch veľa pekných zážitkov.

V závere chceme poďakovať vedúcej školskej jedálne, ktorá
v spolupráci s koordinátorkami projektu Mgr. Janou Domiňá-
kovou a Ľubicou Karlikovou obohatila jedálny lístok v Deň
výživy o ovocie a jogurt. Ovocie dostali všetky deti a jogurt tie
deti, ktoré sa stravujú v školskej jedálni.

PaedDr. Ľubica Karliková
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Útulok „NÁDEJ“, 
Trenčianska cesta, 925 01 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM

Útulok „Nádej“ pre opustených a týra-
ných psíkov v Novom Meste nad Váhom
na Trenčianskej ulici, je otvorený už dru-
hý rok. Počas tejto doby sa nám podarilo
zachrániť, vyliečiť a umiestniť do rodín
veľké množstvo psíkov a šteniatok. Sme
radi, že sa nám darí udržať útulok v cho-
de aj pri veľmi malých príjmoch čo tvoria
2 % daň z príjmu, finančné a krmivové
dary od ľudí. Jediného plateného za-
mestnanca – opatrovateľku (sl. Búzikovú)
čiastočne platí mesto. 

Zostávajúci traja členovia (vedúca – 
p. Áčova, zástupca – Ing. Nováčik, inter-
net – P. Podhradský) nemajú za túto
prácu ani korunu od nikoho. Robíme to 
v rámci voľného času, z lásky ku psíkom. 

Dovoľte mi touto cestou Vás obo-
známiť s pravidlami prijatia a adopcie
psíkov. 

PRIJATIE PSÍKA DO ÚTULKU:
Do útulku neberieme psíkov od ma-

jiteľov. Majiteľ je povinný si sám nájsť pre
svojho psíka, cestou inzerátov nového
majiteľa. Výnimku tvoria len psíci od sta-
rých ľudí, ktorí musia ísť do domu dô-
chodcov. Tohto psíka sme ochotní
zobrať, treba však, aby ten kto psíka pri-
vezie do útulku priniesol aj potvrdenie od
úradu (prípadne domu dôchodcov), že
majiteľ psíka skutočne nastúpil do domu
dôchodcov.

Taktiež vezmeme psíka na dobu určitú
od majiteľa, v prípade, že tento musí ísť
náhle do nemocnice a o psíka sa mu za
tento čas skutočne nemá kto postarať.
Finančný poplatok za dobu pobytu psíka
v útulku ponechávame na zváženie a fi-
načné možnosti majiteľa. Majiteľ je po-
vinný si po vrátení sa z nemocnice psíka
vyzdvihnúť.

Keďže útulok bol vybudovaný hlavne
pre opustených a týraných psíkov, títo
majú vždy prednosť.

Ak sa v dedine vyskytne túlavý psík,
malo by byť vecou svedomia obyvateľov
nahlásiť to starostovi (-tke) obce a tento
by sa mal postarať o odchytenie a pri-
vezenie psíka do útulku. 

Útulok nedisponuje žiadnym autom,
ani odchytávacím náradím, preto nie je 
v našich možnostiach psíka prísť zobrať.
Dovezenie psíka môže vykonať aj oby-
vateľ obce, no vopred musí túto sku-
točnosť nahlásiť na OÚ, že vezie do
útulku túlavého psíka z obce. Útulok
pošle dodatočne faktúru za prevzatie
psíka od dotyčnej osoby obecnému úra-
du. Suma za prevzatie psíka činí 1 000,-
Sk, čo sú len počiatočné náklady na
odblšenie, odčervenie, očkovanie proti
besnote a 6-tim infekčným chorobám 

a počiatočné náklady na liečenie choré-
ho psíka (je to asi 85 % dovezených
psíkov).

V meste odchyt a privezenie psíka do
útulku vykonáva Mestská polícia. Na de-
dine sa môže starosta dohodnúť s pri-
mátorom mesta Ing. Trstenským alebo
Ing. Wienerovou, aby prišli tento odchyt
spraviť z Mestskej polície. (Pravdepo-
dobne bude musieť OÚ preplatiť benzín).
Ten, kto privezie túlavého psíka, sa musí
tiež preukázať platným občianskym
preukazom.

ADOPCIA PSÍKA:
Adoptovať psíka z útulku si može

každý, kto spĺňa tieto podmienky:
– musí byť starší ako 18 rokov
– musí mať preukázateľné trvalé byd-

lisko
– musí byť zamestananý
– nesmie byť alkoholik, ani pod vplyvom

alkoholu, narkoman, ani psychicky
narušená osoba

– musí vedieť vytvoriť psíkovi vhodné
podmienky pre život, tzn.:

– psík nesmie byť uviazaný na reťazi!
– musí mať vopred prichystanú čistú,

zateplenú búdu, ktorá ho bude chrániť
pred slnkom, dažďom, zimou a iným
nepriaznivým počasím

– musí mať denne dostatok kvalitnej
stravy a 24 hodín prístup k čistej pit-
nej vode. Pod pojmom kvalitná strava
rozumieme nie odpad z kuchyne, ale
kvalitné granule z chovateľských pre-
dajní. 

Granule z marketov, obchodných cen-
tier sú síce lákavé svojou nízkou cenou,
ale absolútne nevyhovujúce. Nespĺňajú
ani tie najzákladnejšie potreby psíka.
Nemajú žiadnu výživovú hodnotu. Pri dl-
hodobej konzumácii sú dokonca zdraviu
psíka škodlivé, nakoľko obsahú veľa
chemických látok, farbív, dochucovadiel,
BHA, BHT a iné karciogénne (rakovi-
notvorné) látky.
– Musí mať stály kontakt s ľuďmi a inými

psíkmi. Z toho dôvodu odporúčame
odbornú sterilizáciu či kastráciu 
u veterinára.

– Nesmie byť držaný v pivnici, garáži,
na balkóne, v osamelých strážnych
objektoch.

– Nesmie byť sám v opustenej záhrade,
kde sa ľudia ukážu len sporadicky na
pár minút, kedy mu donesú jesť.

– Psík nie je hračka pre deti. Je to živá,
citlivá bytosť. Nepatrí do rúk malým
deťom.

Nový majiteľ podpisuje pri preberaní
adopčný protokol (v knihe), že súhlasí, že
môžeme kedykoľvek do roka prísť psíka

skontrolovať a v prípade, že nebudú do-
držané podmienky, zobrať ho späť do
útulku, bez nároku na vrátenie adopč-
ného poplatku.

K adopcii potrebujete:
– občiansky preukaz, voditko, obojok,

psie maškrty a už len hodne lásky a
trpezlivosti s novým členom vašej ro-
diny. Nezabúdajte, že aj pre psíka je
prostredie, do ktorého ide stresujúce a
musí si naň postupne zvyknúť. Je žia-
dúce, aby ste si zobrali prvé 3 – 4 dni
v zamestaní voľno a zostali so psíkom
doma a sledovali jeho návyky, aby
nezostal prvé dni v novom prostredí
sám.
Nový majiteľ, má dva týždne nato, aby

sa rozhodol, či si navzájom so psíkom
vyhovujú. Ak nie, môže ho kedykoľvek
počas týchto týždňov vrátiť späť do
útulku a adopčný poplatok bude vrátený.

Ak by niekto z obyvateľov obce vedel
o týraní, alebo zanedbaní starostlivosti
akéhokoľvek psíka, prosíme, nech to
okamžite nahlási na telefónných číslach:
0907 594 664, 0907 738 521, 0905 587
720.

Dovoľte mi prosím, ešte na záver
poprosiť všetkých dobrých ľudí, ktorým
nie je ľahostajný osud opustených a tý-
raných psíkov o finančnú pomoc na za-
kúpenie nového pozemku s hospo-
dárskou budovou, ktorý stojí 3 mil. Sk. 
Z pozemku, na ktorom sme doposiaľ (za
symbolickú korunu), sa musíme vysťa-
hovať, nakoľko majiteľ sa ho rozhodol
predať. Oslovte prosím i svojich zná-
mych, podnikateľov alebo majiteľov
firiem, podnikov. Aj malá suma bude pre
nás veľkou pomocou. Darujte nám
prosím 2 % z dani zo zisku.

Zima je predo dvermi, preto uvítame
pre psíkov aj čisté koberčeky, deky, ute-
ráky, plachty, kabáty, vlnené a bavlnené
oblečenie, teplé poťahy i bavlnenné zá-
vesy. Našich psíkov potešia i piškóty,
psie maškrty a psie konzervy. V útulku
sme denne od 9.00 do 16.00 h, vrátane
soboty a nedele.

Oľga Áčová (vedúca útulku)
Email: utuloknm@szm.sk 

www.utuloknm.szm.sk
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V·ELIâO Z DEDINY

Plaváreň

V mesiacoch november a december sme uskutočnili relaxačný
plavecký výcvik pre všetky deti 1. až 4.ročníka. Bol súčasťou
projektu Štvorlístok zdravia, ktorý prebieha v škole v tomto škol-
skom roku. 

Počas 20 hodín plávania sme si užili veľa zábavy, ale sme sa aj
mnohému naučili. K tomuto všetkému veľmi napomohlo príjemné
prostredie plaveckého bazéna v penzióne ADAM na Podkylave.
Vedenie penziónu veľkou mierou prispelo k splneniu našich
cieľov tým, že poskytlo škole relaxačný bazén pri plnej pre-
vádzke. Zároveň nám ušetrili finančné prostriedky, pretože
všetky služby sme mali bezplatne. Tak sme za ušetrené peniaze
mohli zakúpiť nové vybavenie do tried. Preto chcem veľmi poďa-
kovať rodine Tľčikovej a Lackovej za pochopenie, ochotu 
a pomoc pri realizovaní tohoto projektu.

Milan Medveď

Relaxačné plávanie

V mesiacoch november a december 2008 sa naši najmenší žiaci
zúčastnili relaxačného plávania. Príjemné prostredie v penzióne
Adam prispelo k výbornej atmosfére všetkých malých plavcov.
Spoločne s učiteľkami a pánom riaditeľom zdolávali prvé vodné
prekážky. Naučiť sa splývať a prekonať strach z vody sa podarilo
všetkým deťom. A to bol dobrý začiatok na to, aby sa naučili plávať.
Pohyby rúk a nôh striedalo ponárenie vo vode, skoky, ale aj krátke
rozvičky, ktoré deti zdolávali pred vstupom do bazéna. Bol to nád-
herný pohľad vidieť vo vode toľko malých plavcov. Nielen prváci 
a druháci, ale aj väčší tretiaci a štvrtáci. A ktorá trieda bola naj-
lepšia? Každá v niečom výnimočná! Musíme však konštatovať, že

sa správali nielen na plavárni, ale i v samotnom penzióne Adam slušne a zdvorilo.
Každá trieda absolvovala 10 hodín relaxačného plávania. Väčšina detí sa naučila plávať. Teraz záleží už iba od rodičov, či

dokážu to, čo učitelia ich deti naučili ďalej rozvíjať.
PaedDr. Ľubica Karliková

DeÈom
V stredu som pozeral televízne vysielanie Hodina deťom. Nebol som zve-

davý na sumu, ktorá sa vyzbierala, ani na vystúpenia osobností kultúry.
Zaujali ma obyčajné ľudské príbehy rodín, či samotných detí, ktorých údel je
neľahký, a ktorých je v našom okolí určite nemálo. Nepáči sa mi slovo ce-
lebrity, ale umelci majú moje veľké sympatie v tom, že sú schopní a ochotní
zorganizovať takúto obrovskú aktivitu, poskytnúť jej svoj osobný vklad, spojiť masu ľudí pre dobrú vec, priblížiť sa obyčajným
potrebám. Radšej si pozriem program s takýmto zameraním, ako seriály naše každodenné, Panelák, alebo Mesto tieňov. Pre
toto sú pre mňa celebritami a nie je dôležité, či sú na prvej strane v novinách, dovolenke, či smotánke. Mrazilo ma na tele 
z toho, koľko ľudí je ochotných aspoň troškou pomôcť iným v nešťastí. Bol som dojatý z toho, že dôchodcovia zo svojich mizer-
ných príjmov považujú za potrebné prispieť na dobročinné účely. Nakoniec i výsledok zbierky bol úžasný, výsledná suma ďaleko
prevýšila vysnenú hranicu. Jeden dôležitý fakt ma ale mrzí. Že dobrí ľudia a umelci nahrádzajú toho, kto by mal mať najväčší
záujem na tom, aby sa deťom, ktorým príroda, alebo človek ublížil, u nás žilo dobre. Že pomoc deťom zdravotne, psychicky, či
mentálne postihnutým by mala byť samozrejmá. Hnevá ma, že môj zákonodarca schváli pomoc, ktorá celoplošne zvýhodní aj
takých, ktorí pomoc zneužívajú a svojou nečinnosťou využívajú. Potom sa nedostane tam, kde je jej naozaj treba.

Aj u nás v Krajnom máme pozorných ľudí, ochotných načúvať potrebám školy a jej detí. Takých, čo sa pýtajú, či niečo nepo-
trebujeme. Takých, čo deťom venujú svoj čas, nám slová uznania, čo pomôžu materiálne, či finančne. Pravdepodobne sa nikdy
nedostanú do televízie ani na stránky časopisov.

Pre školu je však dôležité, že existujú. Preto by som chcel aspoň takouto formou poďakovať všetkým rodičom, priateľom,
podnikateľským subjektom, organizáciám za pomoc nielen v tomto roku, ale za celé obdobie našej spoločnej práce.

Milan Medveď
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Poďakovanie 
Rok 2008 sa blíži k svojmu koncu a nás čaká sčítanie a odčítanie.
Za tento rok sme mali veľa plusov a takisto veľa mínusov. Jedným veľkým plusom bolo, že sme mali

šťastie a ako jedna z mála škôl sme boli vybraní a získali sme finančné prostriedky na prestavbu našej
školy. Z toho nám však vyplývajú aj tie mínusy. To znamená problémy, ktoré nás postretli so sťahovaním
do priestorov MŠ v Krajnom a budovy ZŠ Kostolné. 

No problémy neboli len na strane školy a obecného úradu, ale aj na pleciach rodičov našich žiakov. 
Veď rozhodnúť sa ,či dať dieťa do školy, ktorá je v dedine alebo do školy vo vzdialenej dedine, do školy

v stiesnených podmienkach, určite nebolo ľahké. 
Chceli by sme sa poďakovať touto cestou všetkých rodičom, ale aj deťom, ktorí nám verili a podržali nás tým, že svoje deti

dali do našej školy.
Dúfame, že odmenou za ich pochopenie bude to, že od nového školského roka sa budú ich deti učiť v nových, krajších 

a hlavne modernejších priestoroch. 
Želáme Vám krásne Vianoce a šťastné vykročenie do roku 2009.

Anna Maronová

PRÍJEMNÉ PREÎITIE VIANOâN¯CH SVIATKOV, 
VEªA ZDRAVIA, ·ËASTIA A ÚSPECHOV 
V NOVOM ROKU 2009 
VÁM PRAJE 

Výbor ZO – SZPB v Krajnom

OOOOzzzznnnnaaaammmm
Obvodná lekárka MUDr. Gellenová oznamuje občanom, ktorí sú u nej v evidencii, 

aby do 31. 01. 2009 nahlásili zmenu poisťovne.

Zo života obce:
Konalo sa:
– 01. 11. 2008 sa konal 

v Dome smútku v Krajnom 
20. slávnostný obrad 
pri príležitosti Pamiatky na zosnulých.

Uskutoční sa:
– 21. 12. 2008 vianočný program 

folklórneho súboru Krajňanček 
v budove PZ v Krajnom

– 21. 02. 2009 sa uskutoční 
X. ročník Pochovávania basy

DOVOLENKA u p. MUDr. Gellenovej:
Plánovaná dovolenka od 22. 12. 2008 –
do 06. 01. 2009 
Zastupovanie bude vypísané na dve-
rách ambulancie.

DOVOLENKA u Mgr. Eľkovej – 
Lekáreň Krajné
Plánovaná dovolenka 
od 22. 12. 2008 – do 06. 01. 2009

Šťastné a veselé
Vianoce 2008

veľa zdravia a úspechov 
v novom roku 2009 

Vám praje

Redakcia

PF 2009PF 2009
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VÍTAME NOVORODENIATKA

Miroslav Zmeko
Marián Ďurka
Michaela Dlugošová
Diana Ďurišová

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM

Silvia Karamanová – 
Peter Kubis
Andrea Turčeková – 
Branislav Mihočka

ROZLÚâILI SME SA

Zuzana Redecká
Anna Kahúnová
Anna Knapová
Ľudmila Saková
Judita Ričányová
Štefan Zmeko
Alžbeta Malá
Anna Petruchová
Štefan Konečník
Ing. Štefan Kolník
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Pozvánka

Pracovníci Z· s M· v Krajnom poz˘vajú v‰etk˘ch priateºov ‰koly 
na

Stretneme sa 21. 2. 2009 o 1900 hodine v kultúrnom dome v Jablonke.
Do tanca a spevu hrá NONSTOP.

Cena vstupenky je 12,50 € (euro). V cene je zahrnutá veãera, 
0,5 l vína, minerálka, ovocie.

Vstupenky je potrebné zakúpiÈ do 20. 2. 2009 v budove M· Krajné
(032 7786 107), prípadne objednaÈ na: riaditel@zskrajne.sk

Te‰íme sa na stretnutie s Vami.
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