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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Schvaľuje
1. program Obecného zastupiteľstva
2. zloženie návrhovej komisie a overovateľov 

zápisnice
3. Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej do-
chádzky 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

4. použitie finančných prostriedkov z rezervného 
fondu na úhradu bežných výdavkov vo výške 
15.203,77 €, ktoré nie sú rozpočtované a kryté 
príjmami bežného rozpočtu na základe zákona č. 
583/2004 Z. z. §10 odst. 8

5. predloženie Žiadosti o NFP na projekt: „Zber-
ný dvor na zavedenie zberu odpadov pre obec 
Krajné“
• výška celkových výdavkov na projekt 

535 177,29 €
• výška celkových oprávnených výdavkov na 

projekt je 535 177,29 €
• výška spolufinancovania projektu žiadate-
ľom z celkových oprávnených výdavkov je 
26 758,87 €

• spôsob financovania projektu – externé zdroje 
– Dexia banka.

6. prenájom pozemku p. č. 2838 vo výmere 
10729 m2 v prospech Michaely Marônkovej, 
bytom Krajné 221, 916 16 Krajné,
• nájom 3 % za ha: 24,- € 
• nájom 3 % za m2: 0,0024,- € 
• prenajímaná pôda: 10729 m2 – nájom 

26,- €/ročne 

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich za-

sadnutí a informácie Ing. Galiovského a p. 
Hudecovej

2. informácie starostu obce

C) Neschvaľuje
1. žiadosť o odpredaj obecného pozemku p. č. 

232/2, 309/2, 310/5 žiadateľovi Gesag Ge-
bäudeservice Aktien gesellschaft, Lichtenstein, z 
dôvodu, že v pozemkoch sú uložené inžinierske 

siete: kanalizačné a vodo-
vodné potrubia a cez p. 
č. 232/2 vedie miestna 
komunikácia.

Jana Hudecová, 
prednostka OcÚ

Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIE č. 6/2011 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom zo dňa 16.9.2011.

MAXIMÁLNA TEPLOTA

2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od 

(Teplota, > 35 °C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na 

poludnie a popoludní, 
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani 

v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.

3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzdu-

chu v rozpätí od (Teplota, > 40 °C):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na 

poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani 

v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné 

prostriedky pred priamym slnečným žiarením 

ODPORÚČANIA PRE OBYVATEĽSTVO 
v prípade výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu

o výskyte nebezpečných poveternostných javov
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(pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné oku-
liare a pod.).

MINIMÁLNA TEPLOTA

2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu 

(M2, < 20 °C). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) 

krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospo-

dárskych plodín pred prízemnými mrazmi.

3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30 °C). Veľ-

mi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné 

zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na 

ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) 

krémom.

VIETOR

2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo 

(v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo 
nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných 

budovách,

h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladný-
mi automobilmi obmedziť jazdu po otvorených 
veterných plochách,

i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené pred-
mety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, 

j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne 

krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 
m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými 

automobilmi nejazdiť po otvorených veterných 
plochách,

f) zabezpečiť žeriavy.

SNEHOVÉ JAZYKY A ZÁVEJE

2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:

a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostried-
kami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné 
lano, lopata a pod.),

b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami 
(mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre 
prípad núdze.

3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov 

a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

SNEŽENIE

2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne (S2, > 20 cm 

nového snehu za 12h):
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a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej 
služby,

b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými 
prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťa-
ze, vlečné lano, lopata a pod.),

c) v prípade mokrého snehu a silného vetra ob-
medziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických 
vedení. 

3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne 

(S3, > 30 cm nového snehu za 12 h):
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostried-

kami) v exteriéri.

POĽADOVICA

2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:

a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostried-
kami) v exteriéri,

b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval 
bezpečný pohyb.

3. stupeň 
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:

a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostried-
kami v exteriéri,

b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval 
bezpečný pohyb.

BÚRKY

2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky 

s úhrnmi (BD2, >30 mm za 1 h) a nárazy vetra 
s rýchlosťou (BV2, >25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) zabezpečiť domáce zvieratá,
f) neparkovať pod stromami a pri chatrných 

budovách,
g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými 

automobilmi nejazdiť po otvorených veterných 
plochách,

h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, 
alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípad-
né zatopenie),

i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo 
vysokých stromoch, 

j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti po-
tokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prí-

valovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1 h) 
a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných 

budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia 

alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti po-

tokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

DÁŽĎ

2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 

(D2, > 50 mm za 12 h):
– v prípade kritického nedostatku času: Zanechať 

akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bez-
pečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred 
určené miesto.

– pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrické-

ho prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších 

poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia 

obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, 

trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vy-

volať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny 
a pod.),

h) informovať svojich susedov, 
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti poto-

kov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom 

(D3, > 70 mm za12 h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov 

samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny 
v hromadných informačných prostriedkoch, 

b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti po-
tokov a riek ( aj vyschnutých korýt), 

c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať 
chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),

d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
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Poradie: 1. Andrej Toth, 2. Ľuboš Popelka, 
3. Dušan Oravec, 4. Ľudovít Beňo (víťaz minuloroč-
ných pretekov), 5. Juraj Bumbál.

Po vyhlásení výsledkov začala tanečná zába-
va s tradične už účinkujúcou hudobnou skupinou 
Reflex z Hradišťa pod Vrátnom. Aj tombola pod-
porená početnými sponzormi bola veľmi bohatá, aj 
jedenia a pitia každému po vôli. Aby nebolo smutno 
obsluhe, ktorá nemohla byť pri muzike, tých rozve-
selil Janko Karlík s kamarátmi, keď počas dňa bol 
aj on pomocníkom. Zábava vydržala až do skorého 
rána.

Ivan Gálik

STRELECKÉ PRETEKY

Po niekoľkých rokoch rozmarov počasia 
v deň streleckých pretekov v Borinke, 

hlavne večer počas zábavy, hoci posledné tri roky 
neboli až tak zlé, bolo počasie 16. júla 2011 
úplne ideálne. Od rána bolo vidieť podstatne väčší 
záujem strelcov do súťaže, aj divákov a potom po 
skončení pretekov aj o zábavu. Dobrý chýr o pre-
tekoch sa šíri aj mimo pôsobnosť členov poľov-
ného združenia Drieňovica, ktorí pripravujú kaž-
doročne toto podujatie už viac ako 30 rokov. Na 
palposte sa objavili noví strelci, ktorí sa aj umiest-
nili na prvých miestach. 

e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrické-
ho prúdu, vody a plynu. 

HMLA

2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300 m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 

20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj ces-
ty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbliž-
šie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100 m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných 

dôvodov.
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V sobotu 10.9.2011 za veľmi pekného po-
časia sa zišlo v Krajnom na obecnom špor-

tovom areáli 5 družstiev mladých hasičov z okresu 
Myjava k usporiadaniu okresného kola hry Plameň. 
Pri nástupe päťčlenných družstiev bola prítomná aj 
riaditeľka OV DPO Myjava Ing. Anna Vrbová a tak-
tiež zaslúžilí členovia DPO SR pán Ján Kutka a pán 
Ján Dlhý. Organizačne priebeh podujatia zabezpe-
čoval DHZ Krajné. 

Mladí hasiči sotva zahájili školský rok, už dostali 
možnosť preukázať svoju šikovnosť, ale i vedomosti 
v rôznych disciplínach, ktorých bolo deväť a to ako 
na čas tak i na zisk alebo stratu bodov. Aktivita v 
disciplínach bola rôznorodá, strelba zo vzduchovky, 

JESENNÉ KOLO HRY PLAMEŇ

Tak ako prialo počasie poľovníkom na stre-
leckých pretekoch pred dvoma týždňami, 

tak isto prialo aj hasičom počas súťažno zábavného 
podujatia „Krajnianska prúdnica“ v priestoroch 
OŠA v Krajnom. Už 7. ročník Krajnianskej prúd-
nice, prvý ročník (2004) začínal ako „Drieňovická 
prúdnica“, sa konal 30.7.2011 za účasti piatich 
hasičských zborov: SDH Brno Chrlice, DHZ Ba-
bulicov Vrch, DHZ Hrachovište, DHZ Matejovec 
a DHZ Krajné. Starosta obce Ing. Vladislav Šuster 
privítal hostí a všetkých prítomných. Podujatia sa 
zúčastnili zástupcovia OV DPO Myjava, Ing. An-
na Vrbová, Vladimír Baran, Dušan Michalička, 
exstarosta Chrlíc Ing. Vladimír Kučera spolu so 
zástupkyňou starostu Mgr. Monikou Sklenářovou. 
Pri slávnostnom nástupe družstiev boli odovzdané 
ocenenia a povýšenia do vyššej hodnosti niektorým 
členov DHZ Krajné. Súťaž prebiehala s iba malou 

zmenou oproti minulým rokom. Požiarny útok začal 
privezením striekačky, po osadení na základňu sa 
spustilo meranie času. Najlepší čas dosiahlo druž-
stvo DHZ Hrachovište. Potom nasledovala súťaž 
v štafetách jednotlivých družstiev a nakoniec bol 
hod hadíc na cieľ. Najlepší čas v štafete dosiahlo 
družstvo DHZ Matejovec. Hoci podľa tabuliek bolo 
aj tento rok najlepším družstvom DHZ Hrachovište, 
starosta odovzdal všetkým zborom poháre za účasť, 
lebo sa jednalo o súťažno zábavné podujatie s tým, 
že všetci zvíťazili.

Ivan Gálik

KRAJNIANSKA PRÚDNICA 2011
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Hlavným cieľom a úlohou školy je vzdeláva-
nie detí, príprava žiakov na stredné školy 

a na orientovanie sa v súčasnej spoločnosti. Aj na 
malých vidieckych školách sú žiaci, ktorí dosahujú 
výborné vzdelávacie výsledky. Dôkazom toho sú 
výborné úspechy žiakov v okresných, krajských 
a celoslovenských súťažiach

Hurbanov pamätník – okresné kolo – Lea Maru-
šicová – úspešný riešiteľ.

Pripravila p.Kubišová
Geografická olympiáda

– okresné kolo 2.miesto – Kristína Talábová
– okresné kolo – Vlado Dlhý, Richard Medňan-

ský – úspešný riešiteľ
– okresné kolo 1.miesto – Kristína Honeková
– krajské kolo 4.miesto – Kristína Talábová, 

úspešný riešiteľ.
Pripravila pani učiteľka Danka Marková.

Dejepisná olympiáda 
– okresné kolo 1.miesto – Kristína Talábová
– okresné kolo 2. miesto – Vlado Dlhý
– krajské kolo 1.miesto – Kristína Talábová
– krajské kolo – Vlado Dlhý – úspešný riešiteľ.

Pripravila pani učiteľka Viera Boorová
Olympiáda v Nj

– okresné kolo – Magda Vydarená – 1.miesto
– krajské kolo – Magda Vydarená – úspešný 

riešiteľ
Pripravila pani učiteľka Marcela Kečkéšová.

Olympiáda v Sj
– okresné kolo – Lea Baladová – 2. miesto
– Korešp. súťaž v MAT – celoslovenské kolo – 

Marek Tomka – 1. miesto
Pripravila pani učiteľka Daria Gergelová

Pytagoriáda
– okresné kolo – Nela Mozoláková, 

Alexandra Vargová
Pripravila pani učiteľka Jarmila Kozárová

– okresné kolo – Michal Gellen, Adrián Sadloň
Pripravila pani učiteľka Daria Gergelová

Turnaj malých škôl v malom futbale O pohár 
starostu Rudníka – 1. miesto

Pripravil pán učiteľ Milan Medveď
Turnaj malých škôl v malom futbale v Kraj-

nom – 1. miesto

Pripravil pán učiteľ Milan Medveď
Všetkým žiakom ďakujem za reprezentáciu, vyu-

čujúcim za prípravu a prajem veľa síl, chuti, odhod-
lania, vytrvalosti a úspechov v budúcej prezentácii 
vlastných vedomostí a schopností.

Milan Medveď

ÚSPECHY A REPREZENTÁCIA ŠKOLY A OBCE

hod granátom na cieľ, hod krúžkami na kôlik, ale 
aj skrutkovanie matíc alebo hod mincí do pohára, 
pribíjanie klincov do dreva.

Mladí hasiči si museli poradiť aj s prenášaním 
raneného bez pomoci nosidiel, ďalej museli preu-

kázať znalosť viazania uzlov a taktiež správne určiť 
vecné prostriedky, ktoré hasiči bežne používajú. 
Za preukázanú zdatnosť v týchto disciplínach boli 
pridelované plusové body za včasné a kvantitatívne 
plnenie, ale i body mínusové za pomalosť, neznalosť 
a nedôslednosť.

Všetky družstva boli odmenené rovnakým die-
lom, len prvé tri navyše diplomom za umiestnenie.

Vcelku vydarené podujatie poviete si, ale veľmi 
slabý záujem o podchytenie záujmu školskej mláde-
že, a to ako zo strany samotnej mládeže, ale pri-
znajme si aj od nás dospelých, nám do budúcnosti 
veľa optimizmu nedáva. Je to veľká škoda, lebo 
v spolku mladých hasičov sa musí dodržiavať dis-
ciplína a vzájomná ústretovosť, a toto je základom 
pri výchove novej generácie, ktorá by nám mala 
zabezpečiť pokračovanie v tradíciách, ktoré založili 
naši predkovia.
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Veľakrát som písal v Krajňanských novinách 
o tom, že budujeme areál školy pre všet-

ku obecnú verejnosť. Som rád, keď stretávam na 
detskom či multifunkčnom ihrisku skupiny malých i 
veľkých športovcov, keď mamy s deťmi neponáhľa-
jú domov, ale idú sa pohrať a pošmýkať na detské 
ihrisko, na pieskovisko, či pohojdať na hojdačku. 
Budujeme ho preto, aby v Krajnom bolo bezpečné, 
vkusné a príjemné miesto, kde sa môžu stretávať, 
športovať a odpočívať malí, mladí a aj tí skúsenejší. 
Vždy som vyzýval návštevníkov k tomu, aby priestor 
chránili a nepoškodzovali kvôli vlastnej bezpečnosti, 
účelnosti a trvácnosti. Takisto aj kvôli tomu, aby 
obecný majetok slúžil čo najdlhšie obyvateľom obce. 
Údržba a oprava zariadení nie je lacná a vynaložené 
prostriedky môžeme využiť prospešnejšie. To, že by 
malo byť samozrejmosťou odniesť si prázdne plasto-
vé fľaše na nápoje so sebou do odpadových košov, 
je nepochybné. Pri multifunkčnom ihrisku sú aj od-
padkové nádoby, no napriek tomu je niekomu zaťaž-
ko zahodiť odpadky, či cigaretové ohorky do smet-
ného koša a tak nám spríjemňujú a skrášľujú umelý 
povrch na novej ploche. Veľmi nebezpečné je, keď 
niektorí návštevníci nechajú po sebe na detskom ih-
risku porozbíjané sklenené nádoby. Nehorázne však 

je, keď nejaký somár zničí v lete úplne nové latky na 
hojdacej lavičke, poláme latky na dvojdomčeku so 
šmýkačkou, na bránke na ihrisko, došliape plot na 
ihrisku, lebo si asi skracoval cestu, pretože sú tam 
len tri bránky. Vrcholom je to, že nejaký nenormál-
ny zúfalec chcel ukradnúť šmýkačku z dreveného 
domčeka. Bola už odmontovaná, len si nevšimol, že 
jej spodná časť je pribetónovaná. Opätovne všetkých 
vyzývam ku ochrane všetkých zariadení. Pokiaľ bude 
dochádzať k úmyselnému poškodzovaniu majetku, 
nemá zmysel investovať finančné prostriedky do 
svojvoľnosti niektorých hlúpych ľudí, ktorí si nevážia 
prácu, energiu, snahu a vynaložené peniaze. Žiadam 
tých, ktorí sa stanú svedkami takéhoto správania, 
aby poškodzovanie nahlásili v riaditeľni školy, emai-
lom alebo prostredníctvom schránky pri riaditeľni 
školy. V ochrane nám bude pomáhať aj kamerový 
systém. 

V spolupráci s obcou pripravujeme veľký pro-
jekt na prebudovanie detského ihriska za nie malé 
finančné prostriedky. Ale natíska sa otázka: Má-
me investovať do výstavby ihriska niekoľko desia-
tok tisícov eur, keď si nedokážeme ustrážiť jeho 
nepoškodzovanie?

Milan Medveď

O IHRISKU

NOVÉ TELEFÓNNE ČÍSLA 
pracovníkov Obecného úradu v Krajnom

Starosta obce – Ing. Vladislav Šuster. . . . . . . . .032/7408566
Prednostka OcÚ – Jana Hudecová . . . . . . . . . .032/7408521
Riaditeľ TS – Ing. Ľubomír Galiovský . . . . . . . .032/7408523
Ekonómka – Mgr. Jana Mozoláková . . . . . . . . .032/7408524
Matrika a evidencia obyvateľov – 

Bc. Miroslava Matejovičová . . . . . . . . . . . . .032/7408525
Oddelenie daní a poplatkov – Andrea Batková  .032/7408526
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .032/7408527

Vladimír KRIŠKO
predaj, montáž 

plastové, hliníkové 
okná a dvere

Realizácia stavieb a ich zmien

mobil: 0908/779167
tel./fax: 032/7794659
mail: vladimir.krisko@naex.sk
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ZSE DODÁ ENERGIU RODINNÉMU FUTBALU 
AJ V TOMTO ROKU

Po minuloročnom úspešnom uvedení do života sa grantový program Rodinný futbal roz-
rastie v tomto roku o ďalšie desiatky projektov. Západoslovenská energetika, a.s., člen sku-
piny E.ON v roku 2011 prerozdelí medzi úspešných žiadateľov rovnakú sumu ako v minulom 
roku – 300 000 eur. 

Minulý rok stál projekt na troch pilieroch 
podpory – budovaní infraštruktúry, orga-

nizácie rodinných podujatí a podpore futbalovej 
mládeže. V roku 2011 pribudne na základe priesku-
mu a požiadaviek aj štvrtá oblasť podpory – zvyšo-
vanie kvality a motivácie futbalových trénerov pre 
najmladšie vekové kategórie. 

„Nemecký energetický koncern E.ON sa v mi-
nulom roku zaviazal, že minimálne počas 3 rokov 
podporí na Slovensku projekt, ktorý má vo ve-
rejnosti naštartovať nové vnímanie futbalového 
prostredia. A práve preto je orientovaný na rodiny 
a vybudovanie takého futbalového zázemia, aby sa 
čas strávený s rodinou mohol stať aj vďaka futba-
lu plnohodnotným pre každého člena rodiny. Na 
základe skúseností z mnohých európskych krajín 
vieme, že je to dlhoročný proces, no je krásne 
vidieť, ak verejnosť pochopí, že futbal je tu pre nich, 
a že môže byť aktivitou, ktorá spája. Takmer milión 
eur počas troch rokov je naša podpora tomuto regi-
ónu, preto verím, že ak sa k nám pridajú aj ostatní, 
spoločnou synergiou dokážeme ponúknuť našim 
zákazníkom viac ako čakajú,“ povedal Konrad Kre-
uzer, predseda predstavenstva ZSE.

V roku 2010 sa o grant úspešne uchádzalo 54 
žiadateľov, ktorí na základe predložených projek-
tov získali podporu pre svoje projekty až do výšky 
40 000 eur. Medzi najväčšie projekty sa pochopiteľ-
ne zaradili corgoňligové kluby FK Senica, ViOn Zla-
té Moravce, Spartak Trnava či FC Nitra. Základnou 

požiadavkou na udelenie grantu bolo predloženie 
zmysluplnej a kontinuálnej koncepcie pri výchove 
mládeže a podpore futbalového prostredia. 

Výnimočnosťou grantového programu Rodinný 
futbal je dostupnosť a otvorenosť užitočným a skve-
lým nápadom. Okrem masívnej podpory cez prvo-
ligové kluby, sa desiatky projektov zrealizovali aj v 
menších mestách a obciach, kde výsledok spoloč-
ného úsilia energetickej spoločnosti a samosprávy, 
bude slúžiť verejnosti po dlhé roky. Rekonštruované 
tribúny, nové striedačky a lavičky, osvetlenie futba-
lových plôch, či detské ihriská vo futbalových areá-
loch – to boli najčastejšie aktivity, ktoré sa podarilo 
v minulom roku zrealizovať. Viac o minuloročných 
projektoch sa dozviete na www.rodinnyfutbal.sk. 
Možnosť žiadať o grant je do 21. apríla.

ZSE talent liga
V rámci napĺňania základných cieľov programu 

a dlhodobého posolstva, ktoré má za úlohu podpo-
riť zmenu pohľadu na futbalové prostredie, sa ZSE 
rozhodla začať práve tam, kde sa tvoria a vyrastajú 
budúce hodnoty slovenského futbalu. Od ročníka 
2011/2012 sa preto ZSE stane oficiálnym partne-
rom ligy všetkých futbalových prípraviek v bratislav-
skom a západoslovenskom regióne (U9 – U11) pod 
názvom ZSE talent liga (55 družstiev).

Partnermi projektu sú Alpine Pro a Respect 
Sport, mediálnymi partnermi azet.sk a rádio Viva.
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Obec KRAJNÉ a Zbor pre občianske 
záležitosti v Krajnom v spolupráci 

s Evanjelickou cirkvou a.v. v Krajnom

Vás pozývajú na smútočný obrad

DEŇ PAMIATKY 
NA ZOSNULÝCH,

ktorý sa uskutoční

Konalo sa:
• dňa 16. júla 2011 Strelecké prete-

ky v Borinke
• dňa 30. júla 2011 Krajnianska 

prúdnica na Obecnom športovom 
areáli v Krajnom

• dňa 10. septembra 2011 Jesenné 
kolo hry Plemeň na Obecnom 
športovom areáli v Krajnom 

Uskutoční sa:
• dňa 29. októbra 2011 23. 

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

• dňa 3. decembra 2011 Mikuláš-
sky turnaj vo futbale v Základ-
nej škole s materskou školou 
v Krajnom

ZO ŽIVOTA OBCE:

Hovorí sa, že dobrá vec sa chváli sama. 
Ale myslím si, že je správne, keď aj 

my sami dobrú vec pochválime.
Aj ja by som rada pochválila pani Micha-

lidesovú a jej firmu PROFITSTAV, s.r.o.
Za prácu, ktorú u mňa na dvore urobili. 

Požiadala som o rekonštrukciu dvora, 
odborne sa toho ujala, poriešila a so svojou 
firmou previedla skutočne dobrú prácu. 

Iste, mesačný výpis môjho bankového účtu mi 
bude ešte dlho pripomínať, do akej investí-
cie som sa dala, ale pohľad na môj vkusný 
a účelovo poriešený dvor mi určite všetko 
vynahradí.

Želám veľa spokojných zákazníkov. Ja 
medzi nich rozhodne patrím.

Emília Ďurišová

HOVORÍ SA...

dňa 29. októbra 
2011 (sobota) 
o 14:00 hodine 

v DOME SMÚTKU 
v KRAJNOM.

Na pietnu spomienku na našich 
spoluobčanov, ktorí zomreli 
v priebehu roka, pozývame 

všetkých spoluobčanov a známych.

POZVÁNKA

VÍTAME NOVORODENIATKA
Sofia Malá
Tomáš Matyáš

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
Milan Talába – Andrea Pražienková

Ľuboš Zábojník – Nikola Šusterová
Roman Tomašech – Dana Mozoláková
Ján Šulek – Zuzana Vydarená

ROZLÚČILI SME SA
Jozefa Matyášová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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Občianske združenie Diakónia Broumov
(nezisková organizácia poskytujúca sociálne služby pre občanov z okraja spoločnosti, 

materiálnu pomoc sociálne slabším, azylové ubytovanie i pracovnú príležitosť)

v spolupráci s Obcou Krajné

VYHLASUJE
HUMANITÁRNU ZBIERKU

Letného a zimného dámskeho, pánskeho a detského oblečenia, nepoškodenej detskej 
obuvi a hračiek, lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, utierok a záclon

VECI, ktoré z ekologických dôvodov NEMOŽNO PRIJAŤ:
obnosená obuv, kožuchy, odevy z umelých vlákien, kabáty

Zbierka sa uskutoční :

dňa: 08. 11. 2011
čas: 14:00 – 18:00 hod 

miesto: kultúrny dom Matejovec

dňa: 08. 11. 2011 a 09. 11. 2011
čas: 08:00 – 16:00 hod 

miesto: zasadačka obecného úradu v Krajnom

Veci prosíme priniesť zabalené v igelitových vreciach, papierových krabiciach tak, 
aby sa nepoškodili transportom na miesto určenia

Ďakujeme za Vašu pomoc.

Bližšie informácie Vám poskytnú na tel :
SR – OcÚ Krajné 032 7786 121, 032 740 8521 
ČR – + 420 224 316 800, + 420 224 317 203
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OZNAM
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 4/2011 bude 15. novembra 

2011, tzn. že príspevky do Krajnianských novín č. 4/2011 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom 
do uvedeného termínu.

Oblastný futbalový 
zväz v Trenčíne udelil 

„Čestné uznanie“ Milano-
vi Kostelnému za dlhoročnú 

činnosť v prospech ObFZ Trenčín 
a rozvoj futbalu na Slovensku. Čest-

né uznanie mu odovzdal sekretár ObFZ v Trenčí-

ne Mgr. Ján Žitňan pred začiatkom futbalového 
stretnutia dorastencov na ihrisku OŠA v Kraj-
nom 14. 8. 2011. Video si môžete pozrieť na 
http://www.youtube.com/watch?v=u2NCpx07eeE

Ivan Gálik

OCENENIE DLHOROČNEJ PRÁCE




