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Nech je kaÏd˘ ãlovek ‰Èastn˘,
nezostane nikto sám.
Nech sú srdcia plné lásky,
keì Vianoce prídu k nám.

Nech je radosÈ v kaÏdom dome,
nech sa v‰etko ligoce,
nech je v srdciach pokoj, láska,
keì k nám prídu Vianoce.

Pokojné a tiché sviatočné dni Vianoc a úspešné vykročenie do nového roku 2010

Vám všetkým želá 
vedenie obce Krajné

a kolektív redakčnej rady KN
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A) Schvaľuje

1. zmenu programu OZ
2. program OZ
3. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zá-

pisnice
4. Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008
5. zámenu p.č. 4094/2 – 180 m2 v prospech obce

Krajné za pozemok 4250/15 – 532 m2 v pros-
pech p. Ľudmily Paškovej, bytom Vajanského 8,
Modra a p. Róberta Novotného, bytom Listová
200/4, Bratislava, každému v polovici, pričom
rozdiel vo výmere 352 m2 bude doplatený v su-
me 1,3277,- €/m2, spolu 467,35,- €. Všetky ná-
klady spojené s predajom a výmenou hradí kupu-
júci. Výmena a časť pozemku sa odpredáva na
základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e)
ako prípad osobitného zreteľa

6. predaj obecného pozemku č.p. 474/6 vo výmere
42m2 za sumu 1,3277,- €/m2. Spolu 55,76 €.
Všetky náklady spojené s predajom hradí kupu-
júci. Pozemok sa odpredáva na základe zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad
osobitného zreteľa. OZ súhlasí s odpredajom
uvedeného obecného pozemku č.p. 474/6 vo
výmere 42m2 s tou podmienkou, že v prípade
škody na oplotení novovzniknutého pozemku –
pádom konárov stromu alebo stromu, kupujúci si
nebude nárokovať opravu a ani finančnú čiastku
za opravu plota. 

7. mimoriadnu odmenu pre kronikárov obce vo

výške: p. Ivanovi Gálikovi vo výške 243,68 € za
rok 2007

8. znenie dodatku k Uzneseniu č. 4/2006 z 30. 8.
2006 časť B bod 4: „Prevod je v súlade s §9a
ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov“

9. pridelenie 4 ks žetónov pre p. Annu Ďurišovú,
Krajné 21 zo zdravotných dôvodov

10. čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a 
z fondov Európskych spoločenstiev: Obnova po-
tenciálu lesného hospodárstva a zavedenie pre-
ventívnych opatrení – bez spoluúčasti obce 

11. čerpanie úveru na realizáciu opatrenia vo výške
450.000,- €

B) Berie na vedomie

1. zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
p. Štefana Škodáčka do rúk starostu obce

2. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasad-
nutia OZ

3. informácie starostu obce 

C) Volí 

1. p. Štefana Škodáčka za predsedu sociálnej ko-
misie

D) Neschvaľuje 

1. predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2016
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 6/2009 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 

konaného dňa 29. 10. 2009

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
zo dňa 14. 11. 2009

volebná účasť za obec Krajné spolu 
za 1. a 2. volebný okrsok 20,89 %
celkový počet osôb vo voleb. okrsku 
zapísaných do zoznamu voličov 1335
počet voličov, ktorým boli vydané obálky 279
počet odovzdaný obálok 279
počet platných hlasovacích lístkov 
odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 274
počet platných hlasovacíh lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 252

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva:

1. Mgr. Anna Abramovičová 54 
2. Robert Adamek 16

3. Ing. Martin Barbierik 0
4. Rastislav Eliáš 6
5. Bc. Jaroslav Ferianec 32
6. Martin Ferianec 5
7. Jana Gáliková 1
8. MUDr.,PhD.,Henrich Gašparík 28
9. JUDr. Pavol Gavurník 5

10. Pavel Halabrín 55
11. Štefan Klimek 2
12. Branislav Kovačech 2
13. Ing. Pavol Líška 10
14. Ing. Vladislav Šuster 207
15. Lic. Roman Vajaš 8
16. Ing. Ľuboš Valášek 29
17. Ing. Zdenko Židek 11 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby predsedu:

1. Jozef Čambalík 0
2. Ing. Lenka Ďurechová 15

Voºby 2009 * VVooººbbyy  22000099 * Voºby 2009 * VVVVooooººººbbbbyyyy     2222000000009999
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Tak ako každý rok začiatkom decembra chodí
Mikuláš, tak i tento rok dňa 4. decembra zavítal do našej
novovybudovanej materskej školy v Krajnom. I keď bez
snehu a mrazu a bez koča, ale zato s ešte väčším košom
balíčkov. 

Tento krásny predvianočný podvečer v útulne vyzdo-
benej triede spríjemnili všetkým prítomným deti básňami,
piesňami, tančekmi a scénkami a Mikuláš svojim vtipným
slovom. Za svoj úspech boli odmenené nielen silným
potleskom a milým úsmevom, ale i sladkým darčekom.

Na Mikuláša sa prišlo pozrieť i veľa ostatných detí 
z Krajného. 

Pre niektoré malé deti bolo stretnutie s Mikulášom
ozajstným prekvapením.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí toto posedenie pri-
pravili a to hlavne kolektívu materskej školy.

S príjemným prežitím vianočných sviatkov, šťastným
novým rokom sme sa so všetkými rozlúčili. 

Kolektív materskej školy

MikMikuláš v matuláš v materersskkeej šj škkole ole 

Cieľom osláv bolo dôstojne si uctiť pamiatku vojakov
spojeneckej Červenej armády a l. čs. armádneho zboru
v ZSSR, ktorí v ťažkých bojoch s cieľom pomôcť pre-
biehajúcemu Slovenskému národnému povstaniu polo-
žili svoje životy za víťazstvo nad hitlerovským naciz-
mom, za porážku fašizmu, za naše oslobodenie i sú-
časný život v mieri a demokracii.

Hlavným organizátorom tohtoročných spomienko-
vých osláv bolo Ministerstvo obrany SR, Ústredná rada
SZPB, Prešovský samosprávny kraj, Obvodný úrad vo
Svidníku a mesto Svidník.

Prvý deň spomienkových osláv, ktorý sa konal dňa 
5. 10. 2009 bol na území Poľskej republiky. Pietny akt
kladenia vencov príhovor a modlitba sa konali na vojen-
skom cintoríne Dukla. Druhý pietny akt sa konal pri Kríži
zmierenia a na cirkevnom cintoríne v Zarszyne, kde je

pochovaných 17 príslušníkov 2. čs. samostatnej para-
dezantnej brigády, ktorí padli v septembri 1944 v pries-
tore Zarszyne. V Novosielciach pokračoval pietny akt
kladenia vencov, príhovoroch a modlením spojený 
s odovzdávaním vyznamenaní žijúcim priamym účastní-
kom bojov Karpatsko - Duklianskej operácie.

Druhý deň 06. 10. 2009 sa spomienkové slávnosti
konali na území vojenského cintorína pri pamätníku čs.
armády na Dukle, spojené s prehliadkou vojenského
cintorína 1. čs. armádneho zboru. Spomienkových osláv
na Dukle sa zúčastnili prezident SR Ivan Gašparovič,
predseda vláda SR Róbert Fico, minister obrany SR
Jaroslav Baška a veľvyslanci Ruskej federácie, Ukrajiny,
Bieloruska, Poľska, USA a Holandska. V delegácii
Ruskej federácii bola dcéra maršála Koneva. 

Všetci prítomní si uctili pamiatku padlých hrdinov na

3. Mgr. MEconSc. Martin Fedor 72
4. Ing. Juraj Liška 50
5. Ing. Miloš Radosa 26
6. MUDr., MPH Pavol Sedláček 89

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja
zo dňa 28. 11. 2009

volebná účasť za obec Krajné spolu 
za 1. a 2. volebný okrsok 9,98 %

celkový počet osôb vo voleb. okrsku 
zapísaných do zoznamu voličov 1332
počet voličov, ktorým boli vydané obálky 133
počet odovzdaný obálok 133
počet platných hlasovacíh lístkov 
odovzdaných pre voľby predsedu 133

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov pre voľby predsedu:

1. Mgr. MEconSc. Martin Fedor 60
2. MUDr. MPH Pavol Sedláček 73

Spomienkové oslavy 65. výročia Karpatsko – duklianskej operácie 
a pamätného dňa SR — Dňa obetí Dukly.
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Dukle, čím zdôraznili, že pamiatka na padlých nám
nemôže byť ľahostajná v súčastnosti ani v budúcnosti.
Aby sme nezabudli na odkaz bojovníkov na Dukle pre
ďalšie generácie, aby sme si vážili slobodu, ktorú nám
vybojovali a tento odkaz ostal v našich srdciach a v
tomto duchu sme vychovávali našu mládež. Aby nikdy
nezabudli, že v boji za našu slobodu, len na Dukle
padlo 21 tis. sovietských vojakov, 89 tis. bolo ranených.
Československý armádny zbor mal 6520 padlých, rane-
ných a nezvestných. Česť ich pamiatke! 

Na záver osláv, ktoré sa konali pri pamätníku soviet-
skej armády vo Svidníku a pri soche armádneho gene-
rála Ľudvika Svobodu na námestí mesta Svidník, sa
spomienkové oslavy 65. výročia Karpatsko – duklian-
skej operácie a pamätného dňa SR – Deň obeti Dukly,
skončili s odkazom, že Duklianske bojisko ostane sym-
bolom hrdinstva a statočnosti pre ďalšie generácie, aby
sa podobné tragédie už nikdy neopakovali. 

Spomienkových osláv sa zúčastnili traja členovia

ZO-SZPB Krajné, kpt. ILS v.v.Ján Sedílek, Vlasta Przy-
bylová a Dáša Kostelná.

Ján Sedílek
(za ZO-SZPB v Krajnom)

Vážený pán starosta, milí občania obce Krajné,

je nám veľkým potešením, že sme dostali priestor 
v našich Krajnianských novinách, ktoré slúžia všetkým
nám na vzájomné delenie sa so skutočnosťami, ktoré
sú súčasťou každodenného života.

Sme radi, že sa vám všetkým môžeme touto cestou
priblížiť, podeliť sa rovnako i s vami o existencii a čin-
nosti nášho občianskeho združenia Drahuška a my...,
ktoré po ťažkej a dlhodobej práci na projektoch bolo
úspešné a bol mu tak udelený nenávratný finančný prí-
spevok z grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
Vďaka tomu sa môžeme podieľať spoločne s Vašou
pomocou na budovaní celoživotného komunitného za-
riadenia pre osoby s autizmom a podobné postihnutia -
Drahuškova. Drahuškovo má česť, že sa bude budovať
v tak nádhernom prostredí, akým sú práve naše Kraj-
nianské kopanice. Veľa z toho, čo sa už doteraz v Dra-
huškove urobilo sa podarilo aj vďaka pomoci a láska-
vosti mnohých našich spoluobčanov v Krajnom. Sme
Vám za to všetkým nesmierne vďační. 

Občianske združenie Drahuška a my..., so sídlom 
v Bratislave, je dobrovoľná a otvorená spoločenská
organizácia, združujúca občanov so záujmom o proble-
matiku a život jednotlivcov s autizmom a inými podob-
nými postihnutiami. Poslanie občianskeho združenia je
zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času
jednotlivcov s autizmom a inými podobnými postihnu-
tiami najmä v dospelosti, zvyšovanie ich kvality života 
v prirodzených podmienkach.

Komunitného centrum Drahuškovo (domov sociál-
nych služieb komunitného typu) predstavuje celoživot-

né zariadenie pokrývajúce potreby rodín a dospelých
jednotlivcov s autizmom a inými podobnými postihnu-
tiami. Drahuškovo chce zastrešovať plnohodnotný zmys-
luplný život klientov, kde klienti nie sú „opatrovaní a
strážení“, ale spolu s personálom žijú v komunite. Jed-
nou z priorít je ponúknuť zmysluplnú prácu osobám 
s autizmom, rozvinúť ich zručnosti, návyky a umožniť im
priestor pre ,,skutočný a čo najšťastnejšie prežitý život“.

Vizualizácia relizovaného projektu

Komunitné centrum, chce aktívne podporiť zamest-
nanosť a sociálnu inklúziu zdravotne postihnutých ako 
i sociálne znevýhodnených (dá príležitosť absolventom
detských domovov ako možný pracovný personál, kto-
rý vyškolia odborní supervízori, dajú im možnosť ich
odborného vzdelania).

Zariadenie okrem primárnej starostlivosti bude po-
skytovať praktické stážové pobyty pre pedagógov, tera-
peutov, študentov ako i rekondičné pobyty. Je zmyslu-

DRAHUŠKOVO - 
KOMUNITNÉ CENTRUM KRAJNÉ
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plná práca a reálny život osôb s autizmom v komunit-
nom centre veľkým luxusom? 

Zariadenia podobného typu v zahraničí

Foto: http://www.camphill.org.uk - camphill-landsbyene i norge

Ak vás zaujímajú podrobnejšie a konkrétnejšie infor-
mácie v súvislosti s realizáciou projektu budovania

Drahuškova, ste srdečne vítaní na našej internetovej
stránke http://www.drahuskovo.sk, kde sa dozviete
omnoho viac.

Ďakujeme za každé povzbudenie, sympatiu, dobro-
voľnícku prácu, či ináč prejavenú podporu. Prajeme
všetkým občanom dobrej vôle veľa radosti a pekných
chvíľ. Tešíme sa na stretnutie spolu s vami.

Projektový team
Drahuška a my..., o.z.

História hasiãského zboru
pokraãovanie (2. ãasÈ)

V roku 1992 vtedajší starosta obce Ing. Emil Valášek,
zodpovedný za požiarnu bezpečnosť v obci, oslovil via-
cerých členov hasičského zboru mladšej a staršej ge-
nerácie, aby obnovili činnosť zboru. Funkciu predsedu
prevzal Bc. Pavol Macúch a veliteľom sa stal Ján Dlhý,
ktorý sa stal taktiež okrskovým veliteľom. Práca v zbore
sa oživila, začalo sa viac pracovať s mladými požiar-
nikmi, ktorí sa pravidelne zúčastňovali okresných kôl
hry Plameň. Začala sa rozvíjať dobrá spolupráca 
s obecným úradom.

Členovia zboru sa aktívne zapájali do prác na vý-
stavbe čistiarne odpadových vôd, pracovali na čistení 
a údržbe požiarnej nádrže. Aktívne sa začali konať pre-
ventívne prehliadky v domácnostiach obce. Hasičský
zbor každoročne upozorňoval na predchádzanie vzniku
požiarov vysielaním relácií v obecnom rozhlase a uve-
rejňovaním článkov v obecných novinách. Nákupom
požiarnej cisterny Tatra 148 začal sa hasičský zbor
aktívne zúčastňovať na požiarnych zásahoch nielen 
v našej obci, ale aj v susedných obciach. Ako pribúdali
drobné požiare, hlavne pri vypaľovaní suchej trávy, tak
sa počet výjazdov zvyšoval. Na začiatku to boli 2 až 3
výjazdy, v rokoch 2000 - 2008, je to 8 až 10 výjazdov
ročne. 

Členovia hasičského zboru sa zúčastňujú pri zá-
chranných prácach v obci, pri živelných pohromách a
kalamitách, pri údržbe a opravách obecného rozhlasu 
a verejného osvetlenia. Napomáhajú pri zisťovaní a od-
straňovaní čiernych skládok a tým pomáhajú udržiavať
čistotu životného prostredia. Od roku 1993 až po
súčasnosť náš zbor poriadal pre okresy Myjava a Nové
Mesto nad Váhom okresnú súťaž Hry plameň. Podarilo
sa úspešne uskutočniť aj krajské kolo tejto súťaže v júni
2008.

Každoročne sa zúčastňuje na okresnom kole pre-
vierky pripravenosti hasičských družstiev. Hasičský
zbor má dobrú spoluprácu aj so Základnou školou
Krajné. Pravidelne sa zúčastňuje s požiarnou technikou

a predvádza ukážkové cvičenie mladých hasičov na
oslave Dňa detí. Hasičský zbor má dobrú spoluprácu aj
so SOŠ Stará Turá. Pravidelne každý rok vytvára počas
žatevných prác letné požiarne hliadky, v ktorých pra-
cujú mladí hasiči spoločne so staršími a skúsenejšími
členmi DHZ. 

V kultúrnej činnosti sa zbor zameriava na tradičné
každoročné stavanie mája, v predvianočnom období na
prípravu vianočného stromu a každoročné usporiadanie
tradičného súťažného a zábavného popoludnia Kraj-
nianska prúdnica. Veľmi úspešná je aj od roku 2005 roz-
víjajúca sa spolupráca s družobným SDH Brno
Chrlice. http://www.sdhchrlice.ic.cz/index

V mnohých prípadoch sa udržujú rodinné tradície
pracovať v hasičskom zbore, či už priami potomkovia,
alebo rodinní príbuzní. Od roku 1955 začal si hasičský
zbor vychovávať aj žiacke družstvá. Mnohí členovia
DHZ začínali v týchto družstvách.

Hasičské zbrojnice
Prvá ručná hasičská striekačka bola uschovávaná 

v obecnej sýpke, v drevenej šope, ktorú (pravdepo-
dobne pred rokom 1900) kúpil obchodník Izák Herz.
Starší si pamätajú na tento dom, v ktorom po vojne
bývala Katarína Sadáková. V noci 11. 8. 1992 sa rozší-
ril z drevenej šopy požiar, celý dom zhorel. 

Za prvej ČSR v roku 1927, bola obcou postavená
hasičská zbrojnica na rázcestí za mostom oproti teraj-
šiemu zdravotnému stredisku, kde bola umiestnená
hasičská technika a hasiči tu mali malú zasadaciu
miestnosť. Počas žatevných prác tu mávali službu po-
žiarne hliadky, pri hasičskej zábave slúžila ako sklad.
Pri prechode frontu v apríli 1945 slúžila krátku dobu ako
väznica pre zajatých Nemcov. Priestor okolo bol dosta-
točne veľký, aby tu mohli byť usporiadané aj tanečné
zábavy. Časti hasiacej techniky (ručné striekačky) boli
garážované v priestore dvora obecného úradu (po roku
1945 MNV). Podľa kroniky mali hasiči do konca roku
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1944 len ručné hasičské striekačky. Motorová striekač-
ka (auto) sa mohla v obci objaviť v rokoch 1945 a ne-
skôr, ktorá je na dobovej fotografii. 

V rokoch 1959 - 1962 bola postavená hasičská
zbrojnica (vtedy používaný názov požiarna, požiarnik),
ktorú si vybudovali sami hasiči, na čom mali najväčšiu
zásluhu Ján Otruba a Pavol Pagáč. Spoločenská sála
na poschodí slúžila na kultúrne, spoločenské, osvetové
podujatia, zábavy I svadby. Až do roku 1978 sa tu
konali výročné členské schôdze družstva (JRD Krajné,
aj niekoľko schôdzí JRD Matejovec). Počas sezónnych
prác na družstve v prízemí varila družstevná kuchyňa.

Ukončením výstavby sociálno - administratívnej
budovy JRD Rovnosť v roku 1978, prestalo družstvo
priestory využívať. Väčšie podujatia v rámci obce sa
začali konať v novej spoločensko-administratívnej
budove.

Význam hasičskej zbrojnice ako kultúrno-spoločen-
ského miesta postupne upadal. Po prevrate v roku
1989, ustálení nových politických a hospodárskych po-
merov, ponúkla obec nevyužité priestory v prízemí do
prenájmu. Obchod „Večierka“, ktorý je tam aj v súčas-
nosti, otvoril Karel Nedbálek 1. 7. 1991. S obchodova-
ním skončil 30.9.2003, zanechal priestory novej podni-
kateľke p. Hane Kubalákovej. Predajňu otvorila 1. 10.
2003 a sortimentom a dobou predaja veľmi dobre do-
pĺňa obchodnú sieť v obci ku spokojnosti zákazníkov.

Stavanie májov
V období štyridsiatych a päťdesiatich rokov stavali

hasiči máje pri starej hasičskej zbrojnici, športovci sta-
vali na hornom ihrisku, na mieste kde sú postavené
bytovky. Väčšinu rokov bola veľká rivalita medzi orga-
nizáciami, kto bude lepší. Preto že športovci stavali na

brehu (pod babou), mali výhodu postaviť najvyšší máj.
Presadzovaním kolektívneho pôsobenia organizácií 
v 50. a 60. rokoch, po presťahovaní ihriska na dolný
koniec, našiel sa na krátky čas priestor na stavanie
májov v strede obce – parku, v terajšom priestore auto-
busového nástupišťa (pri predajni kvetín). 

Po vybudovaní autobusového nástupišťa vyčlenil sa
priestor pre stavanie májov vedľa hasičskej zbrojnice.
Asi od roku 1973 na dvíhanie mája začal sa používať
autožeriav z JRD Krajné, po zlúčení s Podkylavou, Ma-
tejovcom, Babulicovým Vrchom – JRD Rovnosť. V druž-
stevnom dvore sa máj staval od roku 1972. Od roku
2006 presunul sa priestor stavania májov do obecného
športového areálu. Bolo to riešené tak, aby sa zvýšila
bezpečnosť divákov, vzhľadom na silnú cestnú pre-
mávku stredom obce.

V rámci územia obce pracovali ešte hasičské zbory
Matejovec, založený v roku 1930, hasičský zbor Zbehy,
založený 18. 1. 1948. V Zbehoch skončila koncom 50.
rokov aj historická ručná striekačka. O hasičskom zbo-
re Doliny (Konkušova dolina) nemáme širšie informácie.
Táto časť - História hasičského zboru, mohla byť napí-
saná aj vďaka aktívnej pomoci bývalého predsedu DHZ
Štefana Kovára.

Na príprave všetkých dokumentov spolupracoval
tajomník DHZ Karel Nedbálek a ďalší členovia DHZ.
Prijmeme doplňujúce informácie a materiály na doplne-
nie histórie DHZ aj z iných zdrojov. Viac informácií náj-
dete na www.dhz.krajne.sk a výstave fotografií v zasa-
dačke Obecného úradu v Krajnom.

K príležitosti osláv 115. výročia DHZ 
spracoval Ivan Gálik

Dôsledky hospodárskej krízy v odpadovom hos-
podárstve

Východiská a možné opatrenia na jej elimináciu

V novodobej histórii SR je pojem hospodárskej a
finančnej krízy úplne nový. Samozrejme, že táto kríza
neobišla ani odpadové hospodárstvo. Pritom na rozdiel
od iných odvetví národného hospodárstva, kde vláda
SR prijala a prijíma viacero záchranných opatrení,
odpadové hospodárstvo je na okraji jej záujmu a aj tie
opatrenia, ktoré sa pod tlakom dotknutých subjektov
činných v odpadovom hospodárstve predkladali, dopo-
siaľ realizované neboli.

Zrejme ešte divoké skládky vytvárané aj pod vply-
vom krízou zhoršených podmienok nakladania s odpa-
dom sú ešte ďaleko. No keď sa bude odpad kopiť 
v obciach a mestách, keď sa odpad už nebude zhod-
nocovať, prípadne bude zneškodňovať v rozpore so
zákonom bude už neskoro.

Parciálne sa síce na rôznych úrovniach štátnej
správy a samosprávy už rokovalo viackrát, bolo predlo-
žených viacero návrhov riešení a východísk, doterajšie
výsledky týchto rokovaní sú neuspokojivé. Aktívne boli
aj viaceré subjekty najmä zo spracovateľskej sféry a
obalových fondov, ich návrhy sa však viac podobali ich
vlastným záujmom, než záujmom celospoločenským.

K postihnutým subjektom krízy v odpadovom hospo-
dárstve patria obce a mestá, prevádzkovatelia v odpa-

dovom hospodárstve (zabezpečuje zber odpadov), spra-
covatelia odpadov, organizácie zabezpečujúce zneškod-
ňovanie odpadov (skládky, spaľovne), logistické firmy
(preprava odpadov), investičné firmy (budovanie zaria-
dení na nakladanie s odpadom), podporné subjekty
(Recyklačný fond, Environmentálny fond, Euro- fondy,
obalové fondy). Z nich najviac sú postihnuté obce 
a mestá, Združenia obcí a miest zabezpečujúce nakla-
danie s odpadom, organizácie zabezpečujúce naklada-
nie s odpadom. A keďže obce a mestá sú na začiatku
toku odpadu a nebudú mať vytvorené reálne podmien-
ky, prípadne budú mať sťažené podmienky, tok odpadu
sa môže stať nefunkčným prípadne len formálnym.

Obce, mestá, prípadne ich rôzne formy združení,
ktoré zabezpečujú nakladanie s odpadom v súčasnom
legislatívnom a ekonomickom prostredí nemajú žiadne
obranné mechanizmy a obvykle sa môžu len prizerať 
a konštatovať, ako spracovávatelia (sprostredkovatelia,
nákupcovia) netransparentne a takmer až živelne me-
nia ceny, samozrejme takmer vždy len vo svoj pros-
pech. Už to začína až smrdieť neobjektivitou a záme-
rom pažravosti využiť túto krízu vo svoj prospech podľa
hesla „teraz alebo nikdy“.

Ekonomické vzťahy dotknutých subjektov (obce,
organizácia zberu, spracovateľ odpadu) v toku odpa-
dov sú síce podľa noriem trhu, sú však už teraz nerie-
šené, že postupne najmä v oblasti separovaného zberu
pre nezáujem obcí a miest, môže dôjsť k jeho narušeniu
prípadne aj k nezvratnému kolapsu.

Kríza v odpadovom hospodárstve
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Obce a mestá v systéme zhodnocovania odpadov
(separovaný zber, úprava, logistika, zhodnocovanie) ťa-
hali vždy za kratší ekonomický koniec. Kompenzáciou
zvýšených poplatkov od občanov pod tlakom zákonov
(pokiaľ to bolo ešte únosné) a aj vzhľadom na úctu voči
svojim občanom a ochranou životného prostredia sys-
tém nenarušovali. Hrozí však zrušenie separovaného
zberu, znižovanie objemu a počtu komodít vyseparova-
ného odpadu. 

Jedným z veľkých rizík dopadu krízy v odpadovom
hospodárstve je aj neúmerný rast nákladov a pokles
príjmov obcí, čo priamo ovplyvňuje aj výšku poplatkov
za odpad občanov ale aj organizácie, podnikateľských
subjektov a ďalších.

Musíme pritom zdôrazniť, že popri iných vplyvov
hospodárskej a finančnej krízy v krátkej dobe občania
pocítia aj rast poplatkov za odpad a rast cien tovarov 
a služieb ako dôsledkov vyšších nákladov za odpad, čo
povedie ešte k výraznejšiemu sociálnemu prepadu.

Vývoj nákladov obcí a miest na separovaný zber od
roku 2004 do roku 2008 je vidieť v nasledujúcej tabuľke:

Rast nákladov obcí a miest realizujúcich separo-
vaný zber

Poznámka: 
Rast nákladov bol vypočítaný len u niektorých vybra-

tých komodít separovaného zberu. V prípade zahrnutia
ďalších komodít, ako sú pneumatiky, biologicky rozloži-
teľný odpad, a nebezpečný odpad rast nákladov by bol
ešte výraznejší!

(prevzaté)
pokračovanie v budúcom čísle

Rok 2004/Sk/t Rok 2008 Sk/t Rast nákl. na sep. zber  
od roku 2004 do roku 2009

Papier cca 3 565 cena 4 050 + 485
Kartón 3 565 4 050 + 485
PET číre 5 090 6 100 + 200
PET farebné 5 900 6 100 + 200
PE fólia číra 5 900 6 100 + 200
PE fólia farebná 5 900 6 100 + 200
Zmesné plasty 5 900 6 100 + 200
Sklo číre 2 512 4 350 + 1 838
Sklo farebné 2 512 4 350 + 1 838
Kovové obaly 3 520 3 980 + 460

Poďakovanie

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Krajné ďakuje touto formou rodine Lackovej a Tĺčikovej, že našim žiakom
bezplatne umožnili vstup do bazéna v Penzióne Adam. Relaxačné plávanie sme organizovali v rámci
projektu zdravie v školách, na ktorý sme získali finančný grant z ministerstva školstva.

Milan Medveď

Želanie

Blíži sa čas každoročného vianočného hodnotenia práve končiaceho roka. Pre našu školu bol rok 2009 skve-
lým obdobím. Boli sme úspešní v niekoľkých projektoch, čím sme získali množstvo mimorozpočtových finanč-
ných prostriedkov, naši žiaci boli úspešní v okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach, zmodernizovali
sme školu a máme pri nej krásne multifunkčné ihrisko. Stál nás síce veľa síl i finančných prostriedkov, ale koneč-
ný výsledok nás veľmi teší a sme spokojní. Prostredníctvom Krajňanských novín chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zveľadenie školy: starostovi obce, pedagogickým a prevádzkovým
zamestnancom, žiakom, pracovníkom obecných technických služieb, folkloristom, podnikateľským subjektom 
a priateľom školy. 

Všetkým, malým i veľkým, želám radostné a úspešné bilancovanie roku 2009. Prajem pokojné prežitie
Vianoc, veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a úspechov v roku 2010.

Milan Medveď

Pozvánka
Pracovníci ZŠ s MŠ v Krajnom pozývajú všetkých priateľov školy na

XIII. školský ples. 

Stretneme sa 13. 2. 2010 o 19.00 hodine v kultúrnom dome v Jablonke. 
Do tanca a spevu hrá NONSTOP.

Cena vstupenky je 12,5 €. V cene je zahrnutá večera, 0,5 l vína, minerálka, ovocie.
Vstupenky je potrebné zakúpiť do 12. 2. 2010 v riaditeľni ZŠ Krajné (032 7786107), riaditel@zskrajne.sk.

Te‰íme sa na stretnutie s Vami.

Prijemné preÏitie vianoãn˘ch sviatkov, veºa zdravia, ‰Èastia a úspechov
Novom roku 2010 

Vám praje
výbor ZO-SZPB v Krajnom
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Zo Ïivota obce:

Konalo sa:

•  31. 10. 2009 sa uskutočnil 21. slávnostný
obrad pri príležitosti Pamiatky na zosnu-
lých v Dome smútku v Krajnom

Uskutoční sa:

➢ 20. 12. 2009 sa uskutoční vianočný kon-
cert FS Krajnanec

➢ 13. 02. 2010 sa uskutoční XIII. školský ples
v Kultúrnom dome v Jablonke

➢ 13. 02. 2010 sa uskutoční XI. ročník Po-
chovávania basy v reš. HANY

V sobotu 5.decembra 2009 sa uskutočnil mikulášsky
turnaj v malom futbale na ploche viacúčelového ihriska
s umelou trávou v areáli ZŠ s MŠ v Krajnom.

Zamestnanci školy pripravili pre futbalových nadšen-
cov zo širšej športovej verejnosti – Krajného, Hracho-
chovišťa, Myjavy, Podkylavy... atď. príjemné športovo-
spoločenské stretnutie.

Napriek zamračenej oblohe a chladnému počasiu
prijalo pozvanie 8 družstiev zložených z hráčov rozma-
nitých vekových kategórií - od žiakov, cez dorastencov,
mužov až po starých pánov, z ktorých mnohí sú aktív-
nymi a mnohí bývalými aktívnymi hráčmi. Na hracej plo-
che však všetci dokazovali, že rozhodne nepatria do

futbalového dôchodku, dokonca ani tí najstarší. Na
kvalitnom povrchu umelej trávy predvádzali svoj futba-
lový kumšt a aj keď občas zaiskrilo, turnaj sa skončil
bez vážnejšieho úrazu.

Finálové zápasy sa odohrávali v pološere a víťazom
turnaja sa nakoniec stalo skúsené družstvo Šípov zlo-
žené práve zo starých zohratých harcovníkov. Poďa-
kovanie za účasť a predvedené výkony patrí všetkým
zúčastneným hráčom i divákom, ktorí fandili svojim
favoritom.

Poďakovať však treba i organizátorom z radov uči-
teľov, ktorí sa postarali o to, že mikulášsky turnaj, ako
všetci dúfame, zostane tradíciou pre ďaľšie roky. Ďa-
kujeme aj našim hosteskám z radov učiteliek, ktoré
svojím kuchárskym umením a prítomnosťou rozohrievali
uzimených hráčov. V neposlednom rade patrí vďaka
pánovi starostovi obce Krajné, ktorý zabezpečil pre
víťazné družstvá krásne poháre.

Ján Figura 

Mikulá‰sky turnaj v malom futbale

O z n a m 
Obvodná lekárka MUDr. Gellenová oznamuje občanom, že
od 21. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude čerpať dovolenku.
Ordinovať začne od 04. 01. 2010.

Zastupovať bude:
21. 12. 2009 MUDr. Zelenayová PLD nad lekárňou Pegas

22. 12. 2009 MUDr. Zelenayová PLD nad lekárňou Pegas
23. 12. 2009 MUDr. Zelenayová PLD nad lekárňou Pegas
28. 12. 2009 MUDr. Zelenayová PLD nad lekárňou Pegas
29. 12. 2009 MUDr. Kohoutová PLD NsP Myjava
30. 12. 2009 MUDr. Potúčková PLD NsP Myjava
31. 12. 2009 MUDr. Gáliková PLD NsP Myjava


