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Vyznamenanie občanom na počesť 65. výročia
oslobodenia našej vlasti a ukončenia II. svetovej
vojny

Minister obrany SR Jaroslav Baška svojím rozka-
zom vydaným k 65. výročiu oslobodenia od fašizmu 
a ukončenia II. svetovej vojny udelil pamätnú medailu
za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti
týmto obyvateľom obce Krajné: Jánovi Ďurišovi,
Judite Kodajovej, Samuelovi Kravárikovi, Zuzane
Kulíškovej, Jánovi Sedlákovi a Kataríne Šagátovej.
Vyznamenania prevzal a menovaným odovzdal pred-
seda výboru ZO SZPB v Krajnom. 

Ivan Gálik
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Dňa 12. júna 2010 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Obec Krajné mala vytvorené 
2 okrsky – okrsok č. 1 v zasadačke Obecného úradu v Krajnom a okrsok č. 2 v Hasičskej zbrojnici v Matejovci. 

Všetkým voličom bolo doručené oznámenie o mieste a čase konania volieb a zoznam zaregistrovaných kandi-
dátov. Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov právo voliť do NR SR má každý občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšíl 18 rokov veku. 

Voliči mohli voliť i na voličský preukaz a občania SR, ktorí majú trvalý pobyt na území SR a v čase konania volieb
sa zdržovali mimo územia SR, sa mohli rozhodnúť pre voľbu poštou. V obci Krajné takúto možnosť z občanov
nachádzajúcich sa v zahraničí nikto nevyužil. 

Podľa § 2 ods. 2 uvedeného zákona prekážkou vo výkone práva voliť je:
a) zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí
b) výkon trestu odňatia slobody, uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu
c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Z Obecného zastupiteºstva
UZNESENIE č. 2/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 

konaného dňa 29. 4. 2010
A) Schvaľuje

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení výšky dotá-

cie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území
obce Krajné

4. VZN č. 1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej 
služby a o úhradách za poskytovanie opatrova-
teľkej služby

5. VZN č.2/2010 o organizovaní spoločného stravo-
vania

6. predaj pozemku p. Martinovi Mozolákovi a 
p. Oľge Mozolákovej, Krajné 286, č.p. 464/1 vo
výmere 133m2. Uvedený pozemok sa odpredáva
za cenu stanovenú OZ vo výške 1,3277,- €/m2,
na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8
písm. e) ako prípad osobitného zreteľa. Všetky
náklady spojené s predajom hradí kupujúci 

Ako sme volili vo voºbách 
do Národnej rady Slovenskej republiky

Okrskové volebné komisie v Krajnom a v Matejovci zistili tieto výsledky: 

Krajné      Matejovec
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku 1042 351
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 547 202
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny - -
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 547 202
Počet platných odovzdaných hlasov 546 195

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA č. 1 2 -
Únia – Strana pre Slovensko č. 2 6 1
Strana rómskej koalície – SRK č. 3 - -
Paliho Kapurková, veselá politická strana č. 4 3 3
Sloboda a Solidarita č. 5 61 23
Strana demokratickej ľavice č. 6 22 4
Strana maďarskej koalície – Magyar Koalició Pártja č. 7 - -
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko č. 8 38 21
Komunistická strana Slovenska č. 9 4 3
Slovenská národná strana č. 10 34 18
NOVÁ DEMOKRACIA č. 11 - 1
Združenie robotníkov Slovenska č. 12 3 -
Kresťanskodemokratické hnutie č. 13 6 2
Ľudová strana Naše Slovensko č. 14 - -
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana č. 15 114 31
AZEN – Aliancia za Európu národov č. 16 1 -
SMER – sociálna demokracia č. 17 238 79
MOST – HÍD č. 18 14 9

Účasť na voľbách do NR SR v obci Krajné bola v okrsku č. 1 v zasadačke Obecného úradu Krajné 52,49% 
a v okrsku č. 2 v Hasičskej zbrojnici Matejovec 57,55 %.

Ďakujeme členom okrskových volebných komisií a občanom za pokojný a plynulý priebeh volieb.
Bc. Miroslava Matejovičová
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Ocenenia významných osobností, občanov obce
Krajné uskutočnilo sa v obradnej miestnosti Obecného
úradu v Krajnom 24. apríla 2010 za účasti oceňovaných,
hostí a poslancov obecného zastupiteľstva. Významným
hosťom pri oceňovaní bola poslankyňa Národnej rady
Slovenskej republiky, Ing Magda Košútová. Po krátkom
úvodnom kultúrnom programe, privítaní a príhovore 
starostu obce Ing. Vladislava Šustera nasledoval sláv-
nostný akt oceňovania v réžii matrikárky obce, Miroslavy
Matejovičovej.

Vážení poslanci, milí hostia, vážení spoluobčania!
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné svojim uznesením

č. 1/2010 časti A bodu 4 z riadneho zasadnutia Obec-
ného zastupiteľstva obce Krajné, konaného dňa 18. feb-
ruára 2010 schválilo návrh na udelenie nasledovných
ocenení:

Obec Krajné udeľuje čestné občianstvo obce Krajné
Ing. Vojtechovi Tĺčikovi, PhD., bytom Podkylava 9, za
rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šíre-
nie jej dobrého mena. 

V októbri 1967 nastúpil ako pomocný ekonóm v JRD
Krajné, od roku 1970 bol zvolený za predsedu JRD Kraj-
né. Po zlúčení družstiev Krajné, Podkylava, Matejovec 
a Babulicov Vrch, bol predsedom JRD Rovnosť Krajné
do marca 1990. Bol hlavným organizátorom poľnohos-
podárskej industrializácie a účinným pomocníkom pri
budovaní obce. Po prevrate 1989 získal kontakty na
podnikateľské kruhy v USA, mal snahu zaviesť výrobu na
JRD v nevyužitých priestoroch. Stretol sa s nepochope-
ním vedenia družstva, preto zmenil celú svoju stratégiu
podnikania, využil ponuku v iných priestoroch. Väčšina
občanov, hlavne pracovníkov bývalého družstva spo-
mína na časy jeho predsedovania s nostalgiou, nezane-
vrel na nich a často ako sponzor pomáha obci

Obec Krajné udeľuje čestné občianstvo obce
Krajné Ing. Pavlovi Mičencovi, bytom Rajčianska 28,
Bratislava, za rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej
záujmov a šírenie jej dobrého mena. 

Pod jeho vedením boli po roku 1980 vybudované 
4 montované oceľové haly na JRD Rovnosť. Najväčšou

jeho akciou bolo budovanie spracovne ovocia Podpre-
horou, vrátane budovania technológie, čo ho vtedy pri-
tiahlo viac do nášho kraja. Pre víkendový pobyt svojej
rodiny si našiel krásne prostredie v osade Jeruzalem. Má
významný podiel na vybudovaní obecného športového
areálu a všemožne sa snaží pomáhať našej obci. Je
generálnym sponzorom obce Krajné.

Obec Krajné udeľuje cenu obce Krajné za hospo-
dársky a kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu doma
i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov, majetku
obce a jej občanov:

- Martinovi Kavickému, náš rodák zo Žadovice,
občan Myjavy. Cena obce Krajné sa udeľuje in memo-
riam. Bojoval v partizánskej skupine Hurban, ktorej velil
Miloš Uher. Po smrti Miloša Uhra prevzal velenie par-
tizánskeho oddielu. Po skončení vojny začal pracovať vo
firme Tauš (Slovenská armatúrka Myjava) v Myjave, kde
sa presťahoval. V päťdesiatych rokoch bol perzekuovaný
a uväznený, v šesťdesiatych rokoch bol rehabilitovaný. 
V období normalizácie (po roku 1968) dostal sa znovu do
nemilosti vládnucej moci. Vždy sa rád vracal do rodného
kraja a väčšina našich občanov mu bola vďačná, že sa
vždy postavil za správnu vec. Plnej rehabilitácie sa dožil
až po prevrate roku 1989. Zomrel v novembri 2003 na
Myjave. Cenu preberala manželka Milada Kavická

- Jánovi Ďurišovi, náš rodák a občan. Cena obce
Krajné sa udeľuje in memoriam. Bol spoločensky aktívny
ako športovec, futbalista. Bol aktívnym členom Dobro-
voľného hasičského zboru od roku 1992 a veliteľ Dobro-
voľného hasičského zboru Krajné od roku 2006. Bol
dlhoročný aktívny poslanec Obecného zastupiteľstva
obce Krajné od roku 1990. Tragicky zahynul v auguste
2009. Cenu preberal syn Marcel Ďuriš.

- MUDr. Pavlovi Veresovi, rodák a občan Piešťan.
Cena obce Krajné sa udeľuje in memoriam. Do Krajného
prišiel ako obvodný lekár roku 1954. Svoju lekársku prax
začal konať v stiesnených priestoroch bývalej žandárskej
stanice. Preto bol iniciátorom výstavby zdravotného stre-
diska, kde potom pracoval do roku 1993. Bol obetavým
a obľúbeným lekárom všetkých obyvateľov obce. Zomrel
roku 2007 v Piešťanoch. 

7. predaj pozemku 13462/20 vo výmere 262m2

v k.ú. Krajné za sumu 0,663.- €/m2. Predaj
pozemku bol schválený OZ dňa 30.4.2008 uzne-
sením č. 3/2008 časť A bod 7 jeho bratovi
Vladimírovi Malovicovi, ktorý odkúpenie nedo-
končil. Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu
stanovenú OZ vo výške 0,663,- €/m2, na základe
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako
prípad osobitného zreteľa. Všetky náklady spo-
jené s predajom hradí kupujúci 

8. pridelenie 10 ks = 5+5 žetónov pre p. Vlastu
Hviezdickú a p. Aurela Hviezdického, Krajné 229
zo zdravotných dôvodov. 

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

nutia OZ a zmenu ceny vodného a stočného na
rok 2010

2. správu kontrolórky obce o vykonaných kontro-
lách v roku 2009

3. správu o čerpaní rozpočtu za I. štvrťrok 2010
4. účtovnú uzávierku SLV, s.r.o. za rok 2009
5. informácie starostu obce 

C) Neschvaľuje
1. príspevok na stravovanie pre p. Miloslava Tomku,

Krajné 310, na základe zápisnice zo sociálnej
komisie, je potrebné, aby si p. Tomka upravil svoj
životný štýl a dodržiaval liečebný režim a potom
znova môže požiadať o príspevok na stravovanie.

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

OCENENIA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ, OBČANOV OBCE KRAJNÉ
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- Ing. Emilovi Valáškovi, bytom Krajné 118. Po
zmene politického systému po novembri 1979 bol zvo-
lený do funkcie starostu obce Krajné. Po nástupe do
funkcie v decembri 1990 riešil detské choroby vznikajú-
cej novodobej samosprávy. Venoval sa budovaniu infra-
štruktúry obce, podporoval kultúrno – spoločenský život
v obci. Vo funkcii starostu pôsobil 3 volebné obdobia, do
roku 2002. Je spoluzakladateľom úspešného Folklór-
neho súboru Krajňanec, jedným z iniciátorov prípravy 
a vydania monografie obce k jej 600-ročnici. Ocenenie
dostáva aj pri príležitosti 20 rokov trvania samosprávy
obce.

- Milanovi Šagátovi, náš rodák, bytom Zimmerman-
gase 22/7, 1009 Viedeň. Pán profesor Milan Šagát zaslal
ďakovný list zo dňa 12. apríla 2010. Citujem jeho
písomné slová: „Vážený pán starosta! Bol som veľmi milo
prekvapený, keď som koncom marca – po návrate 
z Japonska – našiel doma Váš list, kde mi oznamujete, že
mi bola udelená cena obce Krajné. Ďakujem Vám a
Obecnému zastupiteľstvu v Krajnom za túto poctu. 
V Krajnom som sa narodil a strávil detstvo, preto má toto
ocenenie pre mňa zvlášť vysokú hodnotu. 24. apríla
mám, žiaľ, koncert, dirigujem v Hainburgu, preto Vás
prosím, či by bolo možné cenu prebrať v inom termíne,
alebo, či by ju mohla za mňa prebrať moja sestra Vlasta
Fidrichová, Krajné 104. Ešte raz ďakujem a zostávam s
pozdravom Milan Šagát.“ 

Hoci je pre väčšinu našich mladších občanov nezná-
my, reprezentuje nás v hudobnom svete. Je prvý Slovák
vo Viedenskej filharmónii, kde bol prijatý v roku 1973.
Udržuje trvalé spojenie s poprednými slovenskými hu-
dobníkmi. Založil slovenský sláčikový orchester brati-
slavských sólistov a vystupoval v ňom ako dirigent. Rád
sa vracia do rodného kraja, na stretnutia širokého príbu-
zenstva. O jeho životných cestách písal Kopaničiar
expres v 9 dielnom seriáli v roku1997 až 1998.

- Ivanovi Gálikovi, bytom Krajné 323, dlhoročný
aktívny člen ZPOZ od roku 1974, fotograf - dokumenta-
rista, kronikár obce, iniciátor webovej stránky obce a jej
informačný redaktor, dopisovateľ Kopaničiar expresu,
Trenčianských novín, Obecných novín a Krajnianskych
novín. V celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2009“
v kategórii obce od 500 - 2000 obyvateľov obsadil 
II. miesto. Vo všetkých uvedených médiach propaguje
našu obec.

Obec Krajné udeľuje cenu starostu obce Krajné za
úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce:

- Anne Eglovej, bytom Krajné 81, bývalá dlhoročná
riaditeľka materskej škôlky v obci Krajné, v rokoch 1969
až 1991, do roku 1994 ako učiteľka. Tohto roku dožíva sa
životného jubilea 70 rokov. Začala pracovať ešte v starej
materskej škôlke, aktívne pomáhala pri výstavbe novej
škôlky. Pripravovala s deťmi vystúpenia na kultúrno-spo-
ločenské vystúpenia v obci, od roku 1981 pripravovala
deti z materskej školy aj na účinkovanie v programe
ZPOZ.

- Pavlovi Papulákovi, bytom Krajné 462, miestna časť
Matejovec, je dlhoročný aktívny člen Dobrovoľného
hasičského zboru Matejovec od r 1952. V roku 1970 bol
zvolený za tajomníka. Patril k najaktívnejším členom 
a organizátorom, povestný bol najmä organizáciou zájaz-
dov členov DPZ po Slovensku. Počas jeho činnosti sa
vystupňovala najmä súťažná činnosť o čom svedčí 

množstvo ocenení. V roku 1994 sa na vlastnú žiadosť
vzdal členstva vo výbore a prenechal žezlo mladším.
Napriek svojmu veku sa do dnešných dní aktívne zúčas-
tňuje podujatí organizovaných Dobrovoľným hasičským
zborom Matejovec.

- Martinovi Kubicovi, bytom Krajné 538, miestna časť
Matejovec, je dlhoročný aktívny člen Dobrovoľného
hasičského zboru Matejovec. Od roku 1961 do roku 1994
bol predsedom základnej organizácie Dobrovoľného
hasičského zboru Matejovec. Počas svojej činnosti 
v zbore sa stal jedným z najaktívnejších členov. Počas
jeho pôsobenia získala organizácia prvý automobil Tatra
805, ako aj postupné moderné vybavenie potrebné k čin-
nosti. Bol iniciátorom početných brigád na akciách 
Z (výstavba vodovodu a kultúrneho domu). Aktívne spo-
lupracoval s okresnou organizáciou, naďalej sa aktívne
zúčastňuje jeho činnosti.

- Karlovi Nedbálkovi, bytom Krajné 112, je dlhoročný
aktívny člen Dobrovoľného hasičského zboru Krajné od
roku 1966, v 80 rokoch zastupoval funkciu tajomníka po
nebohom Pavlovi Markovi, od roku 2008 je tajomník
organizácie. V rokoch 1994 až 1998 bol poslancom
obecného zastupiteľstva. Ako poslanec bol delegovaný
do funkcie sobášiaceho, zapájal sa do práce kultúrnej
komisie a ZPOZ do konca roku 2002. Aktívny je aj 
v organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, vo funkcii
podpredsedu.

- Milanovi Mockovi, bytom Krajné 437, miestna časť
Luskovica, je dlhoročný a aktívny člen Slovenského
zväzu profifašistických bojovníkov od roku 1968. Pra-
coval ako člen výboru, revízor a neskôr ako tajomník. Za
prácu v organizácii dostal roku 1988 čestné uznanie,
roku 1992 zväzové uznanie, pamätný list k 55. výročiu
Slovenského národného povstania a medailu M. R.
Štefánika I. Stupňa.

- Jánovi Zmekovi, bytom Krajné 841, miestna časť
Žadovica, je dlhoročný a aktívny člen SZPB od roku
1988, člen výboru, vo funkcii revízor do roku 2009. Bol
ocenený ďakovným listom výboru základnej organizácie,
pamätným listom od oblastného výboru Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov. Bol poslancom obec-
ného zastupiteľstva v rokoch 1990 až 1998. Je aktívny aj
v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania.

- Drahomíre Michalidesovej, bytom Krajné 30, za
aktívnu a nadštandardnú osobnú pomoc obci pri realizá-
cii obecných stavieb, hlavne pri realizácii stavieb obecný
športový areál a zdravotné stredisko.

- Martinovi Ochodnickému, bytom Krajné 813,
miestna časť Žadovica, je dlhoročný a aktívny člen
poľovného združenia Drieňovica. Do roku 2000 vykoná-
val funkciu kynologického referenta. Aj naďalej ako člen
združenia je aktívny v poľovno- hospodárskej činnosti, aj
pri organizovaní kultúrno- zábavných akcií.

- Štefanovi Šagátovi, bytom Krajné 250, je dlhoročný
a aktívny člen poľovného združenia Drieňovica. Od roku
1963 vykonával funkciu hospodára združenia do roku
2000. Patril medzi iniciátorov budovania strelnice. Aj
naďalej ako člen združenia je aktívny v poľovno-hospo-
dárskej činnosti, aj pri organizovaní kultúrno-zábavných
akcií.

- Dušanovi Čerešňovi, bytom Krajné 101, je dlhoroč-
ný aktívny reprezentant obce Krajné a Slovenskej repub-
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liky v maratónskom behu. Reprezentoval obec na zná-
mych maratónskych behoch na Slovensku, Košický
medzinárodný maratón mieru, Považský maratón, cez-
hraničné a zahraničné maratóny v susednej Českej
republike, západných krajinách, aj v USA.

- Ing. Ladislavovi Gálikovi, bytom Krajné 323, je
spoluzakladateľ webovej stránky obce, tvorca aktuálnej
webovej stránky www.krajne.sk a jej technický redaktor.
Autor stránky obce, ktorá získala v roku 2006 cenu „Zlaty
Erb.sk“ ocenenie, 5. najlepšia stránka obce na Sloven-
sku. Aj vďaka jeho práci je zviditeľnená naša obec doma,
aj za hranicami Slovenska. Dostávame veľa priaznivých
ohlasov na informácie o dianí v obci.

- Zlate Tomkovej, bytom Krajné 704, miestna časť
Podvrch. Ocenenie za celoživotnú vzdelávaciu, výchov-
nú činnosť, prípravu žiakov na prijímacie skúšky, vedo-
mostné a športové súťaže, mimoškolskú a záujmovú čin-
nosť, tým aj reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy
a obce. Stále je aktívna v Telovýchodnej jednote Slovan
Krajné, pomáha organizovať mimoškolskú športovú čin-
nosť žiakov našej školy.

- Viere Knapovej, bytom Krajné 3. Ocenenie za celo-
životnú vzdelávaciu, výchovnú činnosť, prácu v kultúrnej
komisii obce, ZPOZ, prípravu kultúrnych programov 
v škole i obci, tým aj reprezentáciu a šírenie dobrého
mena školy a obce. Významnou mierou spolu s Annou
Kovárovou prispela k oživeniu ľudových kultúrnych tradí-
cií v obci.

- Zuzane Konečnej, bytom Krajné 162. Ocenenie za
celoživotnú vzdelávaciu, výchovnú činnosť, prípravu žia-
kov na prijímacie skúšky, vedomostné a športové súťaže,
mimoškolskú a záujmovú činnosť, tým aj reprezentáciu
a šírenie dobrého mena školy a obce.

- Vlaste Valáškovej, bytom Krajné 118, je spoluzakla-
dateľka Folklórneho súboru Krajňanec, dlhoročná a aktív-
na spolupracovníčka Folklórneho súboru Krajňanec aj
ako kostímerka.

- Mgr. Ivanovi Novomestskému, prechodne bytom
Krajné 161, námestný farár Evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania v Krajnom od roku 1999. Po svojom
predchodcovi, Ivanovi Eľkovi pokračoval v občianských
aktivitách, ktoré inicioval aj u ostatných veriacich. Sta-
rosta oceňuje jeho osobný prístup pri organizovaní kul-
túrnych, historicko-spoločenských a občianskych podu-
jatí v obci Krajné.

- Ing. Jozefovi Čechovičovi, prechodne bytom
Krajné 863, je dlhoročný sponzor podujatí organizova-
ných obcou, školou a organizáciami pôsobiacich v obci.

- Ing. Mariánovi Ružovičovi, bytom Furdekova 1
Bratislava. Ocenenie za aktívnu a dlhoročnú pomoc pri
riešení mnohých problémov v oblasti vodného hospo-
dárstva obce.

Po oceňovaní sa krátko prihovorila Ing. Magda Ko-
šútová a starosta uzavrel oficiálnu časť. Potom pokračo-
valo pohostenie účastníkov, neformálne rozhovory a pre-
zentácia úspechov obce v zasadačke obecného úradu. 

Ivan Gálik

Konštatovať, prípadne predvídať aj ďalšie nepredví-
dateľné (rozsah, čas) dopady krízy v odpadovom hos-
podárstve, by bolo v tejto už takmer kritickej situácii
veľmi málo. Rozhodne ak sa v krátkej dobe v SR týmito
vážne a zodpovedne nebudeme zaoberať, nedefinujú
sa opatrenia a nestanoví sa postup ich komplexného
riešenia, ktoré by celoplošne aspoň spomalili dôsledky
krízy, niektoré dopady môžu vyústiť do definitívnych 
a nezvratných. Prijímané opatrenia však nemôžu byť
jednostranné (jedným subjektom) na úkor iných subjek-

tov (obcí a miest) musia byť výsledkom spoločného úsi-
lia (záujmu) vzájomného rešpektovania a potrieb a mož-
ností všetkých dotknutých subjektov, ale hlavne 
v záujme potrieb a výhodnosti odpadového hospodár-
stva SR.

Dosiahnuť tento cieľ aj cestou návrhu a následnej
realizácie opatrení je možné len spoločným úsilím
Štátnej správy (MŽP SR, MF SR, MH SR), Samosprávy,
(VÚC, ZMOS, obce, mestá) zainteresovaných subjektov
(RF, EF, banky, EF), podnikateľských subjektov (obecné

V˘chodiská a moÏné opatrenia na rie‰enie krízy 
v odpadovom hospodárstve
(Pokračovanie z predchádzajúceho čísla)
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podniky, podnikateľské subjekty zabezpečujúce zber,
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.

Pri realizácii navrhnutých a schválených opatrení 
v rámci toku odpadov by ani jedno z opatrení nemali
byť poškodzujúce, prípadne likvidačné pre druhý sub-
jekt. Navrhnuté opatrenie by malo byť koordinované
(usmerňované, podporované) aj prostredníctvom pod-
porných systémov.

Vstupnou aktivitou by mala byť konferencia ku kríze 
v odpadovom hospodárstve. To by na princípe konfron-
tácie jednotlivých dotknutých subjektov, požiadaviek 
a objektívnych možností národného hospodárstva,
vygenerovala základné problémy aj možnosti ich rieše-
nia. Následná komisia zložená z jednotlivých delegátov
za jednotlivé dotknuté subjekty (menované ministrom
životného prostredia) by riešenia a východiská z defino-
vaných problémov spracovala do konkrétnych organi-
začných a legislatívnych návrhov a opatrení. Ďalšia ich
realizácia by sa realizovala prostredníctvom výkonných
a zákonodárnych orgánov. Takýto postup by eliminoval
rôzne jednostranné (výhradne len pre jeden subjekt)
lobistické a mnohokrát aj neodborné tlaky, návrhy ktoré
sú v rozpore s legislatívou Európskej únie, potrebami 
a požiadavkami rozvoja odpadového hospodárstva,
tvorby a ochrany životného prostredia SR. Opatrenia na
elimináciu dopadov krízy a zlepšenie podmienok nakla-
dania s odpadom z pohľadu obcí a miest je možné roz-
deliť na legislatívne a organizačné a aj keď mnohé 
z nich sú už rozpracované, pripravované na realizáciu,
zatiaľ nie sú zahrnuté do súboru opatrení komplexného
riešenia a ani konfrontované s návrhmi a opatreniami
iných dotknutých subjektov.

Možné východiská a opatrenia na elimináciu
negatívnych dopadov.

Dosiahnutie cieľa je možné len spoločným úsilím:
- štátnej správy (MŽP SR, MF SR, MH SR),
- samosprávy (VÚC, ZMOS, obce, mestá),
- zainteresovaných subjektov (RF, EF, banky, EF),
- podnikateľských subjektov (organizácie a PS za-bez-

pečujúce zhodnocovanie odpadu, zber odpadu, zne-
škodňovanie odpadu).

Pri realizácii opatrení by mali platiť tieto zásady:
- v systéme nakladania s odpadom by navrhnuté opat-

renia jedného subjektu nemali poškodzovať (zlikvido-
vať) druhý subjekt,

- navrhnuté opatrenia by mali byť koordinované
(usmerňované, doporučované) najmä cez podpor-né
systémy, legislatívu a poradenstvo.

Navrhované legislatívne opatrenia:
Iniciovať tieto opatrenia by mali Ministerstvo život-

ného prostredia Slovenskej republiky, Združenie miest 
a obcí Slovenska, Vyššie územné celky, Recyklačný
fond, Environmentálny fond
- urýchliť novelizáciu zákonov týkajúcich sa nakladania

s odpadom so zohľadnením podpory rozvoja efektív-
neho nakladania s odpadom v obciach a mestách,

- obmedziť, regulovať, zakázať dovoz vybraných dru-
hov odpadov (len v prípade prebytku v SR) na zhod-
nocovanie zo zahraničia a povolenie vývozu pre
mestá a obce,

- zreálniť vydávanie výziev (časove, obsahove na NFP
z EÚ fondov,

- zákonne upraviť výraznejšie zvýhodnenie obcí pri
poplatkoch za zneškodnenie odpadu za realizovaný
separovaný zber (nielen počet komodít, ale aj obje-
mom vyseparovaného odpadu),

- doriešiť problémy vzťahov a nežiaducich duplicít
medzi činnosťou Recyklačný fond a Environmentálny
fond, 

- rozšíriť možnosti odbytu vyseparovaných odpadov aj
do zahraničia bez sankcií (obmedzení( pri uplatňo-
vaní obligatórnych príspevkov miest a obcí z Recyk-
lačného fondu,

- zo strany niektorých ústredných orgánov samo-
správy zabezpečiť pomoc pri odbyte vyseparova-
ných odpadov,

- legislatívnou úpravou rozšíriť možnosti uplatňovania
obligatórnych príspevkov z Recyklačného fondu zo
strany obcí a miest pre všetky spôsoby zhodnocova-
nia odpadov (materiálové, termické, energetické,
biodegradácia a iné),

- zlepšiť (zrovnoprávniť) dostupnosť podporných sys-
témov pre všetky druhy samosprávnych subjektov
zabezpečujúcich nakladanie s odpadom (ak sú zalo-
žené výhradne obcami a mestami, tak nemôže byť
dôvodom diskriminácie spôsob ich založenia),

- legislatívne upraviť vyššiu podporu (príspevky, NFP)
mestám a obciam a ich rýchlejšiu likviditu zo strany
Recyklačného fondu,

- prehodnotiť možnosť dotovania predajných cien
vybraných druhov odpadov spracovateľom, ktorých
realizácie je pre mestá a obce vysoko stratová (zvy-
šuje poplatky občanov), ale z hľadiska národohospo-
dárskeho významu dôležitá (bioodpad, vybrané
druhy NO a pod.),

- garantovať pre obce a mestá výkupné ceny vysepa-
rovaných odpadov aj s prípadnou dotáciou zo strany
štátu (obdobne, ako je to u energetického spracova-
nia BIO – materiálu).

Navrhované organizačné opatrenia:
Iniciovať ich realizáciu by mali mestá, obce, Zdru-

ženia miest a obcí Slovenska, organizácie zabezpeču-
júce zber, zhodnocovanie a zneškodňovania odpadov. 
- obce a mestá pri voľbe (výbere) dodávateľov na služ-

by, nakladanie s odpadom by mali zohľadňovať
(posudzovať) nielen ponúkanú cenu a rozsah posky-
tovaných služieb, ale aj ich účinnosť a efektívnosť
(príjmy a náklady, podiel vyseparovaných odpadov),

- najmä u monopolných spracovateľov odpadu požado-
vať (iniciovať) overenie oprávnenosti cenových úprav
nakupovaných odpadov (protimonopolný úrad),

- výraznejšie podporovať obce, mestá a Združenia
obcí a miest pri budovaní materiálno – technickej
základne, ktorá zefektívňuje a skvalitňuje nakladanie
s odpadom a to predovšetkým z disponibilných pod-
porných systémov (RF, EF, EÚ – fondy),

- pre Recyklačný fond pri poskytovaní dotácií obciam
a mestám (združenie obcí a miest zákonom stanoviť
(upraviť) minimálny podiel poskytovaných dotácií
(NFP) z celkových disponibilných prostriedkov Re-
cyklačného fondu (a to aj retroaktívne so započíta-
ním rokov predchádzajúcich),
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- pri rozvoji separovaného zberu viac podpory venovať
environmentálnemu povedomiu držiteľov odpadu,
najmä u občanov, žiakov. Tieto úlohy povinne zakot-
viť do POH (VZN) a rozpočtu RF,

- do separovaného zberu v mestách a obciach na
základe VZN povinne zapájať všetky organizácie,
podniky, zdravotné, kultúrne, športové a iné subjekty,

- pri poskytovaní NFP z RF, EÚ, EF pre spracovateľov
odpadu z podporných systémov zohľadňovať aj
celospoločenské záujmy a potreby obcí a miest napr.
zmluvným zaviazaním prijímateľov dotácií (spracova-
teľov) na rozsah maximálnych a minimálnych cien
prípadne za činnosť súvisiacu s poskytnutou dotá-
ciou a podmienok realizácie obchodných vzťahov.
Od prijímateľov dotácie požadovať dlhšiu dobu plne-
nia záväzkov, prísnejšie uplatňovať sankcie za ich
nedodržanie najmä termínom zahájenia výroby (čin-
nosti) neplnenie ostatných podmienok,

- u menších dodávateľov odpadu (malé obce a mestá

spracovateľom vytvárať podmienky (technické, tech-
nologické, organizačné, legislatívne) za účelom ich
možného združovania sa a tým aj možností plnenia
požadovaných dodávateľských podmienok s vyšším
zhodnotením.

Použité skratky:
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slo-ven-

skej republiky
MF SR - Ministerstvo financií Slovenskej republiky
MH SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

republiky
VÚC - Vyšší územný celok
ZMOS - Združenie miest a obcí Slovenska
RF - Recyklačný fond
EF - Environmentálny fond
EÚ - Európska únia
NFP - nenávratný finančný príspevok

(prevzaté)

OBEC KRAJNÉ – OBECN¯ ÚRAD KRAJNÉ
916 16 Krajné ã. 52 

Civilná ochrana obyvateºstva
príruãka pre obyvateºstvo obce Krajné
Pokračovanie z predchádzajúceho Čísla

19. Evakuačné strediská a miesta ubytovania eva-
kuovaných

Evakuačné strediská (EST) sú zariadenia určené na
zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu
evakuovaných do určených miest ubytovania. Tu sa
zhromaždí evakuované obyvateľstvo pred odsunom do
miest ubytovania. Miesto ubytovania evakuovaných
(MUE) je zariadenie určené na ubytovanie dočasný
pobyt evakuovaných, tvorí ho spravidla obec – mesto
alebo konkrétne rekreačné, kultúrne, spoločenské,
zdravotnícke, sociálne, školské, športové alebo iné
zariadenia vhodné na ubytovanie evakuovaných.

V obci Krajné sú evakuačné strediská (EST) pláno-
vané na 7 miestach v prípade havárie JZ Jaslovské
Bohunice:
EST č. 1 – Autobusová stanica Krajné
EST č. 2 – Konkušova dolina
EST č. 3 – Matejovec
EST č. 4 – Zbehy
EST č. 5 – Luskovica
EST č. 6 – Dobrá Mera
EST č. 7 – U Januškov 

Evakuačná komisia obce Krajné
bude zriadená v budove Obecného úradu Krajné,
Krajné č. 52, na sekretariáte starostu obce na 1. po-
schodí - tel. 032/ 7786121, 7786132.
Evakuačná komisia obvodu Nové Mesto nad Váhom
bude sídliť v budove Obvodného úradu Nové Mesto
nad Váhom, Hviezdoslavova ul. č. 36.

20. postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdele-
nia do skupín

a) Deti zo škôl a školských zariadení
- deti umiestnené v materských školách sa po vyhlá-

sení evakuácie odovzdajú rodičom a evakuujú sa 
v skupine ostatného obyvateľstva,

- deti zo základných škôl sa posielajú domov a eva-
kuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva,

- deti nevyzdvihnuté zo škôl a školských zariadení 
a deti zo školských zariadení s celodennou sta-
rostlivosťou sa evakuujú so školským zariadením 
z príslušného evakuačného strediska.

b) Matky v domácnostiach s deťmi predškolského
veku, s deťmi vyzdvihnutými alebo poslanými domov 
z predškolských a školských zariadení sa evakuujú
prostredníctvom príslušného evakuačného strediska.

c) Zdravotne postihnutí obyvatelia v domácnosti sa
evakuujú s rodinnými príslušníkmi alebo s osobami,
ktoré im poskytujú opatrovateľskú službu.

d) Deti zo zdravotníckych zariadení, ktorým sa rozu-
mie napr. dojčenský ústav, pôrodnícke a detské
oddelenie nemocnice, a deti zo zariadení sociálnej
starostlivosti sa zásadne evakuujú s týmto zariade-
ním. Zariadenie zároveň plní funkciu evakuačného
strediska. Tieto deti sa ubytovávajú v zariadeniach
obdobného druhu v miestach ubytovania evakuova-
ných.

e) Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a za-
riadení sociálnej starostlivosti sa evakuujú s tými-
to zariadeniami do vopred určeného obdobného,
podmienkami zodpovedajúceho zariadenia. Zaria-
denie zároveň plní funkciu evakuačného strediska.

âO MÁ KAÎD¯ VEDIEË V PRÍPADE OHROZENIA (3. ãasÈ)
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f) Evakuáciu ostatného obyvateľstva riadi evakuačná
komisia obce po evakuačných strediskách.

Poznámka:
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (napr. havá-

ria vozidla prepravujúceho nebezpečné látky, lokálna
povodeň, požiar, ...) bude vyhlásená evakuácia ohroze-
ného územia. O skončení ohrozenia budú obyvatelia
informovaní a budú sa môcť vrátiť do svojich domovov.

21. KDE DOSTANETE PROSTRIEDKY INDIVIDUÁL-
NEJ OCHRANY?

UPOZORNENIE!
Ochranné masky sa nevydávajú zo skladov CO
pri haváriách spojených s únikom nebezpeč-
ných látok.
Do skladov CO sú ochranné masky distribuované

s filtrami MOF.
Malé ochranné filtre (MOF) sú určené na ochranu pred
účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok
a pred účinkom bojových biologických prostriedkov.
Nechránia vás pred účinkom nebezpečných látok ako
je čpavok, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýcha-
cích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizo-
vanými prostriedkami. 

Masky s týmito filtrami teda nezachytávajú
nebezpečné látky ako čpavok, chlór, ... Na zachy-
tenie takýchto nebezpečných látok si v prípade
záujmu musia obyvatelia sami zabezpečiť (zakú-
piť) ochranné masky s priemyselnými filtrami
alebo dýchacie prístroje.
Zahájenie výdaja prostriedkov individuálnej ochrany

(ďalej len „PIO“) obyvateľstvu obce Krajné sa uskutoční
na pokyn Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.

Obec Krajné uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje
výdaj PIO obyvateľstvu obce, pre ktoré tieto prostriedky
nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia,
najmä počas vojny a vojnového stavu. Pre žiakov (štu-
dentov) škôl a školských zariadení ( základných, stred-
ných, vysokých a učilíšť) sa plánuje a zabezpečuje mate-
riál PIO na školách a pre aktívne obyvateľstvo 
u zamestnávateľa (orgán, organizácia, závod, firma, atď.).

Typizovanými prostriedkami na ochranu dýchacích
ciest a očí sú pre deti do 18 mesiacov – detské
ochranné vaky (DV – 75), pre deti od 18 mesiacov do 
6 rokov – detské ochranné kazajky (DK – 88), detské
ochranné masky (DM – 1), pre školopovinné deti do 
14 rokov – detské ochranné masky (DM – 2 a CM –
3/3h) a ochranné rúška, a pre dospelých ( vrátane detí
od 15 do 18 rokov) ochranné masky (CM – 3 a CM – 4)
a ochranné rúška (OR – 1).

Výdajné stredisko (ďalej len „VS“) PIO pre obyva-
teľstvo obce Krajné bude zriadené v bývalej
Materskej škole Krajné, Krajné č. 91.

Každý obyvateľ obce Krajné po obdržaní informácie
o zahájení výdaja materiálu PIO sa dostaví do VS 
s občianskym preukazom, kde si prevezme materiál
PIO príslušnej veľkosti (príjem potvrdí podpisom),
obdrží najnutnejšie pokyny k údržbe PIO a po návrate
domov bude cez verejnokomunikačné prostriedky sle-
dovať pokyny krízového štábu obce podľa vývinu ďalšej
situácie.

22. UKRYTIE

Ukrytie obyvateľstva sa realizuje pri vzniku mimo-
riadnych udalostí (MU) resp. po vyhlásení mimoriad-
nych situácií (MS). Problematiku úkrytov rieši Vyhláška
MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabez-
pečenie stavebnotechnických požiadaviek a technic-
kých podmienok zariadení civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov.

Na zabezpečenie ochrany obyvateľstva za MU a MS
sa už v mierovej dobe budujú a pripravujú ochranné
stavby, ktoré sa podľa ochranných vlastností členia na:
a) odolné úkryty, 
b) plynotesné úkryty, 
c) jednoduché úkryty budované svojpomocne, 
d) chránené pracoviská.

Odolné úkryty (OÚ) sú odolné stavby
a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamic-

kému zaťaženiu,
b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre

ukrývaných,
d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrýva-

ných, a to najmenej na päť dní.
Plynotesné úkryty (PÚ) sú ochranné stavby a
priestory, ktoré

a) zabezpečujú plynotesnosť stavby,
b) zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrý-

vaných,
c) utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrýva-

ných, a to najmenej na dva dni.
Za jednoduché úkryty budované svojpomocne sa

vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory
stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia
zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimo-
riadnych udalostí

Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré
slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich
a) s ochranou štátnych orgánov,
b) s organizovaním a riadením záchranných, lokalizač-

ných a likvidačných prác na zemí.
Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odol-
ných a plynotesných úkrytoch budovaných v mieri.

ÚKRYTY CO V OBCI KRAJNÉ, KEDY A KDE SA
BUDE OBYVATEĽSTVO OBCE UKRÝVAŤ

Na území obce Krajné nie sú vybudované OÚ ani
PÚ. Na ukrytie je možné využiť pivničné priestory budov
(aj rodinných domov), ktoré počas mimoriadnej situácie
budú prispôsobené – spohotovené a budú slúžiť obyva-
teľstvu ako jednoduché úkryty budovanésvojpomocne
(JÚBS). 

Spohotovenie týchto JÚBS zabezpečí obyvateľstvo
vlastného objektu. Obyvateľstvo bývajúce v rodinných
domoch sa bude ukrývať vo vlastných suterénnych –
pivničných priestoroch, ktoré sa v čase ohrozenia pri-
spôsobia na JÚBS. Občania, ktorí nemajú pivničné
priestory sa ukryjú u susedov, blízkej rodiny, atď.

Ukrývané obyvateľstvo v JÚBS za stavu chemic-
kého, biologického a rádioaktívneho nebezpečenstva
musí počas ukrývania používať prostriedky PIO –
masky, nakoľko tieto JÚBS nie sú vybavené potrebným
filtračno – ventilačným zariadením.
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Obr. Grafické znázornenie možných úprav okien JÚBS

UPOZORNENIE !
Viete, kde máte doma hľadať ?

- hlavný uzáver plynu
- hlavný vypínač elektrickej energie
- hlavný uzáver vody
- sú tieto funkčné a máte k nim zodpovedajúce kľúče

(náradie ?)
Viete, kde máte uložené osobné doklady a dôležité

dokumenty ako:
- poistné zmluvy (domácnosť, auto, úrazy, zodpoved-

nosť za škody ....),
- záručné listy od nábytku, domácich prístrojov a zaria-

dení,
- rôzne zmluvy - nájmy, pôžičky, úvery, sporenie, pla-

tobné výmery........,
- list (y) vlastníctva, rodné listy, sobášny list..........,
- doklady od osobných účtov, platobné a úverové karty,

vkladné knižky.....

- hotovosť,
- iné dôležité dokumenty - zmluvy na dodávky vody,

elektrickej energie, plynu, daňové vyhlásenia, zdravot-
ná dokumentácia, oprávnenia ..........,

- cestovné a osobné doklady, doklady o priebehu za-
mestnaní...............

Dôležité dokumenty - doklady doporučujeme všetky
bezpečne ukladať na jedno miesto, aby v prípade vzni-
ku mimoriadnej udalosti s následnou evakuáciou
(požiar, záplavy, víchrica, havária spojená s únikom
nebezpečnej látky a pod.) nevznikol chaos pri ich hľa-
daní, prípadne niektoré nezostali v mieste bydliska.

Nie vždy sa mimoriadna udalosť skončí nasťahova-
ním sa do bytu a odstránením vzniknutých škôd. Môže
sa stať, že po návrate domov nebude Vaše bydlisko
existovať.

Viete si predstaviť následné vybavovanie napr. poist-
nej udalosti bez zmlúv, potvrdení o platbe, bez záruč-
ných listov prípadne osobných dokladov; viete si pred-
staviť najhorší prípad - zostať bez všetkých osobných
dokladov, dokladov o vlastníctve bytu a zariadenia,
osobného automobilu, zdravotnej dokumentácie - len
tak s holými rukami "na ulici" a potom sa pokúsiť vyba-
viť si potvrdenia o tom kto ste, kde máte trvalý pobyt,
že ste mali pozemky, dom, garáž a auto, poistky na
tieto veci a že ste ich aj riadne zaplatili; že ste mali účet
a platobnú kartu ...?

pokračovanie v budúcom čísle

Spoloãná náv‰teva predstaviteºov obce 
a DHZ Krajné v Chrliciach
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Vodný živel v našom katastri obce od začiatku mája
spôsoboval poľnohospodárom, drobným pestovateľom
a záhradkárom hlavy bôľ, ale stále sme sa uspokojovali,
že sú oblasti, kde sú na tom podstatne horšie. Až prvú
júnovú noc ukázala voda, silný trvalý dážď do rána 2. 6.
2010, akú má silu. Zem presiaknutá dlho trvajúcimi
dažďami už nedokázala akumulovať nič zo spadnutej
vody. Obecný úrad ráno vyhlásil 3. stupeň ohrozenia
vzhľadom na vysokú úroveň vody vo všetkých poto-
koch, zaplavené polia a lúky popri nich, ohrozený zdroj
pitnej vody v Jalši. Vďaka zregulovanému úseku vod-
ných tokov cez dedinu, tu nehrozilo až tak veľké nebez-
pečenstvo, hoci bolo dosť pivníc, dvorov a ciest zato-
pených. Pravidelne pri vysokých vodných zrážkach,
alebo jarnom topení snehu, býva problém s nízko polo-
ženými dvormi, záhradami v Podvrchu na prítoku

potoka Rudník. Pracovníci obecného úradu a hasiči
venovali tejto lokalite náležitú pozornosť, aby tam
nedošlo k nánosom dreva a ešte väčšiemu zatopeniu.
Dlho trvajúci prúd vody v potoku Podbočinami spôsobil
podmytie brehu a tým utrhnutie krajnice cesty, neskôr
až do polovice hradskej do Podvrchu. Trochu menšie
podmytie a utrhnutie krajnice vzniklo na konci Pod-
vrchu, smerom do Hrachovišťa. Cestári vyznačili úseky
na bezpečnú premávku, aby potom aj s pracovníkmi
povodia začali s odstraňovaním havárie. Na dokonče-
nie, úplnú prejazdnosť hradskej si budeme musieť ešte
počkať. Viac o tejto situácii sa dozviete o rok, o dva
(možno), v kronike obce Krajné 2010. 

Ivan Gálik

Vodn˘ Ïivel

Už tradične na začiatku mesiaca
mája zúčastňuje sa náš DHZ Krajné
na memoriáli Leopolda Šroma, hasiča
telom aj dušou, v družobnej obci
Brno-MČ Chrlice. Nie inak tomu bolo
aj v tomto roku. Spravidla cestujeme
vlastnými autami, ale tohto roku sme
cestovali autobusom spoločne s
poslancami obecného zastupiteľstva,
pracovníkmi obecného úradu, ktorí

išli oplatiť návštevu zastupiteľstvu družobnej obci na
Morave. Dostali sme možnosť obsadiť 15 miest a to sme
aj využili.

Návšteva bola organizátormi naplánovaná na dva dni,
7. a 8. mája. Prvý deň sme po milom a bohatom privítaní
na radnici, venovali návšteve Moravského krasu.
Spoločne sme navštívili jaskyňu Macocha i s jazdou na
lodičkách po riečke Punkva. Po prehliadke sme sa spo-
ločne naobedovali v „Skalním Mlýně“ v Blansku. Na
spiatočnej ceste sme sa rozhliadali z rozhľadne vo
Veselicích – Podvrší a ďalšou zastávkou bola návšteva
pútneho chrámu v obci Křtiny. Po návrate do Chrlic sme
sa ubytovali v internáte obchodnej školy. Ubytovanie
bolo výborné a personál ústretový. Po ubytovaní nasle-
doval presun do „sklípka“ pod radnicou k spoločnej
večeri. Povestnú moravskú pohostinnosť bolo vidieť
počas celého nášho pobytu. Po bohatej večeri bol čas
na družnú besedu a nakoľko bola i hudobná produkcia,
zaznela nejedna pesnička moravská i slovenská a nechý-
bal ani tanec.

Sobota sa už niesla v znamení hasičskej súťaže. Po
raňajkách sme si išli prezrieť priestor, kde sa budú konať
súťažné disciplíny a tiež oboznámiť sa z náradím. Do
súťaže sme prihlásili dve družstvá a to päťčlenné druž-
stvo mladých hasičov a druhé päťčlenné družstvo
mužov. Vlastná súťaž má svoje špecifikum, ako rezanie
hranola ručnou pílou, skladanie hasičského dreveného
rebríka a vystúpenie po ňom do 5 metrovej výšky, prenos
raneného, narazenie hydrantu a končí útokom s vodou.
Presun od disciplíny k ďalšej je zabezpečovaný hasičs-
kým autom, táto doba nie je zarátaná do celkového
času, zaratúva sa čas od okamihu otvorenia dverí až po
ich zatvorenie, po vykonanej disciplíne. Naše obe druž-
stvá si viedli dobre i vzhľadom na to, že sme nemali mož-
nosť nacvičovať takýto spôsob súťaže. Umiestnenie
našich družstiev na 6. a 7. mieste z celkového počtu
18.družstiev je viac než dobré. Pri rozlúčke s našimi hos-
titeľmi sme pozvali bratov hasičov na 6. ročník súťaže
„Krajnianská prúdnica“, ktorá sa uskutoční v júli tohto
roku. 

Záverom chceme poďakovať organizátorom celého
dvojdňového podujatia, za milé prijatie a za všetko, čo
sme po celý čas pobytu využívali. Zároveň ďakujeme sta-
rostovi a zastupiteľstvu našej obce, za možnosť takéhoto
spoločného podujatia zúčastniť sa a v neposlednom
rade patrí poďakovanie všetkým zúčastneným hasičom,
ktorí nás u našich družobných priateľov veľmi dobre
reprezentovali. Viac informácií nájdete na www.krajne.sk. 

Karel Nedbálek, tajomník DHZ Krajné
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Záver školského roku býva tradične spojený nielen 
s blížiacim sa koncoročným vysvedčením, ale aj s orga-
nizovaním školských výletov.

Dňa 16. 6. 2010 zorganizovali p. uč. Gergel, Boorová
a Tomková školský výlet do Banskej Štiavnice pre 41
žiakov školy, prevažne zo 7. a 8. triedy.

Prvou zastávkou výletu bol kaštieľ vo Svätom
Antone, ktorý sa nachádza neďaleko Banskej Štiavnice
s prekrásnymi expozíciami historického nábytku, obra-
zov a poľovníctva. Potom sme navštívili Banské mú-
zeum v prírode, kde nám najskôr premietli krátky film 
o vývoji banskej techniky a namáhavej práci baníkov. 

Najväčším zážitkom pre žiakov však bolo, keď sme
oblečení do baníckych plášťov, s baníckymi prilbami na
hlavách a lampášmi v rukách sfárali do podzemia 
a dostali možnosť prejsť asi 1 km dlhou prehliadkovou
trasou, ktorá vedie bývalou štôlňou Bartolomej.

Podľa ohlasov účastníkov sa aj napriek upršanému
počasiu školský výlet vydaril a žiaci si rozšírili svoje

poznatky z histórie a zo spôsobov ťažby a získavania
vzácnych a farebných kovov.

RNDr. Ladislav Gergel

·kolsk˘ v˘let do Banskej ·tiavnice

Internetová stránka obce oslávila v máji svoje 10 výro-
čie „narodenia“. Pôvodnú stránku urobila Ivana Gáliková
ako SOČku (Stredoškolskú odbornú činnosť) a potom ju
obhajovala ako svoju maturitnú prácu v máji 2000.
Koncom decembra bola zaregistrovaná oficiálna stránka
www.krajne.sk na Internete ako doména 2. úrovne na
školskom serveri, spoločnosti Nextra. Stránku doplnil a
upravil Ladislav Gálik. Garantom tejto stránky už bol
obecný úrad – starosta obce, Ing. Emil Valášek. Novú
podobu dostala stránka ako súťažná práca „Miesto ktoré
chcem ukázať svetu“ v projekte Infovek, v júli 2001.
Webmaster Ladislav Gálik v súťaži neuspel, hoci v škole
stránka slúžila ako vzor tvorby stránok, čo ho ešte viac
povzbudilo hľadať nové štýly, obsahové a grafické stvár-
nenie stránky. Na prevádzku, za uloženie stránky v škol-
skom serveri, finančne prispeli na sponzorský účet SPŠE
štyria sponzori z našej obce.

Od apríla 2002 bola stránka uložená u nového provi-
dera „WebDisk“, kde za registráciu a prevádzku na jeden
rok (2495,- Sk na rok), zaplatil obecný úrad. Že to bola
dobrá voľba a že táto služba stále trvá, môžeme vďačiť
Ing. Petrovi Plesníkovi, ktorý sa od začiatku venoval tvor-
com stránok, usmerňoval ich, konzultoval problémy.
Veľmi často pomáhal riešiť aj technické problémy infor-
mačného systému na obecnom úrade, kde väčšina hard-
véru bola z použitých starších zariadení. Nielen uvede-
nie do chodu, ale aj časté poruchy ho oberali o jeho
voľný čas, podobne aj v zamestnaní na SPŠE, kde okrem
riadnej vyučovacej povinnosti robil správcu časti siete.
Dnes by to už nik nerobil, pretože ceny hardvéru
postupne podstatne klesli, zvýšila sa spoľahlivosť, ale aj
užívatelia IT sa stávali zručnejší, nebolo treba častých
servisných zásahov. V lete 2005 na podnet starostu sme
sa prihlásili do súťaže „Zlatý erb 2005“, kde sme sa
umiestnili na 12. mieste. Túto stránku si môžete celú
pozrieť na internete.

Náš webmaster sa rozhodol súťažiť ešte raz v súťaži
„Zlatý erb 2006“. Dňa 14. novembra 2006 sa v Bratislave
v rámci kongresu ITAPA uskutočnilo vyhodnotenie

súťaže. V kategórii „Najlepšia stránka obce“ umiestnila
sa naša stránka na 5. mieste. Štruktúra súčasnej stránky
je s ňou zhodná, zmenil sa dizajn. Posledná verzia
stránky je spustená v januári 2008. Počas štyroch rokov
sa podstatne zväčšil objem informácií uložených na
stránke.

V septembri 2006 bola dohodnutá so spoločnosťou
XXnet s.r.o. web kamera s prenosom cez ich sieť na našu
stránku. Najprv prenášala obraz ako fotografiu (staticky).
Bol to pohľad z požiarnej zbrojnice na autobusové nástu-
pište. V decembri 2006 už kamera prenášala obraz
online. Technické problémy pri inštalácii kamery pomohli
riešiť Bc. Pavol Macúch so synom Ing. Pavlom
Macúchom.

Najvyššie ocenenia prichádzajú emailami, „facebo-
okom“, občas aj v rozhovore pri osobných stretnutiach.
Pri tejto príležitosti sa zároveň chceme poďakovať za
udelené ocenenia od obce.

V júli 2007 sme začali testovať požičanú meteorolo-
gickú stanicu WM-918, webmaster začal tvoriť program,
ktorý zo strojového kódu stanice pretransformoval údaje
na stránku. Kronikár obce Ivan Gálik zaznamenával údaje
zo stanice do počítača ručne až do 18.2.2008. Potom
bola stanica nainštalovaná v budove obecného úradu, k
nej potrebný server pripojený na hlavný server. Od
13.3.2008 boli merané údaje, teplota, vlhkosť, vietor a
predpoveď počasia zobrazovaná na stránke obce. Je to
iba zlomok informácií zo stanice, ktoré sú ukladané v
serveri. Zobrazovanie predpovede koncom roku 2009
webmaster odstránil, pretože údaj bol často značne
odlišný od skutočnosti (Nech ľudia nadávajú na predpo-
vede od profesionálov).

V lete 2009 bola nainštalovaná a server pripojená
druhá kamera, umiestnená na budove obecného úradu.
Z času na čas sa stane, že nám kamera, alebo aj meteo-
rologická stanica vypovie službu, hlavne prenos na
stránku. Je to daň za čo najlacnejšie riešenie.

V tomto roku sme rozšírili našu stránku o videá, do
konca mája bolo zverených 14 záznamov. Najväčšiu
návštevnosť má video „Fašiangy a tradičné pochováva-
nie basy v Krajnom 2010“. O návštevnosti stránky tu
nemusím písať, kto sa zaujíma, pozrie si v štatistikách

Desať rokov www.krajne.sk
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Oznam
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny 
č. 3/2010 bude 31. augusta 2010, tzn. že príspevky do Krajnianských
novín č. 3/2010 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do uvede-
ného termínu.

Poìakovanie po rokoch
Dňa 15. apríla 2010 som bola prevziať pamätnú medailu in

memoriam, ktorá bola udelená môjmu manželovi Ing. Šte-
fanovi Kolníkovi. Pamätnú medailu udelila Konfederácia poli-
tických väzňov v Trenčíne k dvadsiatemu výročiu vzniku
Konfederácie politických väzňov Slovenska.

Manžel v roku 1968 prejavil „verejne“ nesúhlas s okupáciou
Československa vojskami Varšavskej zmluvy, za čo bol odsú-
dený na dva roky a uväznený v Leopoldovskej väznici. 

V tom čase zopár ľudí v Krajnom zavrhli našu rodinu, ale
veľa ľudí sa od nás neodvrátilo, pretože súhlasili s manželom.
Preto im chcem v manželovom mene vyjadriť úprimné poďa-
kovanie.

manželka Ing. Jozefa Kolníková

Poìakovanie
Mamička odišla si tíško, nepovedala si nám zbohom. My tu teraz v slzách s kvietkom stojíme

nad Tvojím hrobom. V živote len prázdno, v srdci veľkú bolesť cítime so spomienkou v srdci to
snáď časom zvládneme. Kto v srdciach žije zostane navždy...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 15. marca
rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, babičkou a prababičkou Katarínou Klimekovou pri nedo-
žití jej 94 rokov na jej poslednej ceste. Ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary. 

Vyslovujeme poďakovanie touto cestou kolektívu pracovníkov zdravotného strediska Krajné
MUDr. Gellenovej, sestričke a magistre za ich profesionálny, ľudský a obetavý prístup k pacien-
tom.

Zároveň ďakujeme pracovníkom Obecného úradu Krajné, pohrebnej službe a pánovi farárovi Mgr. Ivanovi
Novomestskému za dôstojnú rozlúčku, ktorý svojími slovami vlial nádej do naších sŕdc.

Smútiaca rodina

Oznam 
Predám páperové paplóny 

v ružovej sýpkovine, 
tel. č. 032/7786 300.

Zo Ïivota obce:

Konalo sa:
• dňa 1. apríla 2010 pinpongový turnaj v Základnej

škole s Materskou školou v Krajnom
• dňa 30. apríla 2010 stavanie mája na Obecnom špor-

tovom areáli v Krajnom a v Matejovci
• dňa 7. mája 2010 65. výročie oslobodenia obce 

v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
• v dňoch 7. a 8. mája 2010 Hasičské preteky v Brne-

Chrliciach
• dňa 9. mája 2010 Deň matiek v telocvični Základnej

školy s Materskou školou v Krajnom

• dňa 12. júna 2010 okresná súťaž Plameň na
Obecnom športovom areáli v Krajnom

• dňa 12. júna 2010 nohejbalový turnaj na viacúčelo-
vom ihrisku v Krajnom

• dňa 19. júna 2010 krajská súťaž Plameň na
Obecnom športovom areáli v Krajnom

Uskutoční sa:
• dňa 26. júna 2010 Medzinárodný deň detí
• v dňoch 3. a 4. júla 2010 strelecké preteky v Borinke
• 24. júla 2010 Krajnianská prúdnica na Obecnom

športovom areáli v Krajnom



Obec Krajné

Kalendár zvozu komunálneho odpadu rok 2010 – letné obdobie 

dátum apríl máj jún júl august september

1 x x ZKO

2 x x

3 x x

4 x x ZKO,sklo x

5 x x x x

6 x

7 ZKO, pap., ŽaNŽK x

8 x x

9 x ZKO, sklo

10 x x

11 x x x

12 ZKO, plasty zmesné x x

13 x

14 x

15 x x ZKO,

16 x plasty, PET fľaše

17 x x

18 x x ZKO, plasty zmesné x

19 x x

20 x

21 ZKO, PET fľaše x

22 x x

23 x ZKO, plasty zmesné

24 x x 

25 x x x

26 ZKO, PET fľaše x x

27 x

28 x

29 x x ZKO

30 x

31 x 

Vývoz ZKO bude realizovaný aj počas sviatkov 01. 09. 2010 a 15. 09. 2010!

Bez súhlasu obce je zakázané ZKO ukladať do iných obalov ako sú KUKA popolnice

Nádoby a vrecia vyložiť na stanovište do 06:45 hod! x - dni pracovného voľna

Plasty PET - výlučne PET fľaše prázdne, čisté, zošliapnuté! ZKO – zmesový komunálny odpad

Zmesné plasty - obaly a fólie z PVC, PE, PP, LDPE, HDPE ZKO – zvážané dodávateľsky

(obaly zo šampiónov, tel. mliek, sprchových gélov, drogérie) spoločnosť Brantner Slovakia

ŽaNŽK - železné a neželezné kovy Plasty, papier, železo - zvážané obcou 

Je nutné dodržiavať VZN vo veci separovania odpadu!

obecné služby 7786 131, 0905 726 213

webové stránky obce Krajné a enviroportal, natupack, separujodpad

Príloha 1

kontakt

info


