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JARNÉ PREBÚDZANIE…
Slnko ako vykupiteľ všemocný,
opäť zimu porazilo,
keď človek je bezmocný,
tam slnko na perách úsmev vyčarilo.

Je to jarou voňajúca nežná láska,
ponechajte, nech na ňu slnko pôsobí,
nie je to žiadna umelá maska,
čo nemá slušné spôsoby.

Vtáčikom šťastný tón hrdlom vyviera,
lúka krásna ako voňavej ruže kvet,
príroda do krásy je odetá,
len okolo nej točí sa svet.
Tak predsa chmúra zimy skončí,
počujeme už mekoty ovcí,
jar povedala zime nie,
príroda zas v plnej kráse ožije.

Jarná nálada, čo zimu porazila,
ach, je to vážne nádhera,
snáď nás jarná víla očarila,
asi takto ten Boží obraz vyzerá.
NK

VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2020
Dňa 29. februára 2020 sa konali voľby do
Národnej rady Slovenskej republiky. V obci Krajné
boli utvorené 2 okrsky – okrsok č. 1 – zasadačka
Obecného úradu v Krajnom a okrsok č. 2 – Kultúrny
dom v Matejovci.
Do každej domácnosti bolo doručené oznámenie
o mieste a čase konania volieb a zoznam zaregistrovaných kandidátov. Občania sa mohli rozhodnúť,
či budú voliť priamo v obci, kde majú zaevidovaný
trvalý pobyt, mimo územia trvalého pobytu, to znamená na hlasovací preukaz v ktoromkoľvek meste
alebo obci na území Slovenskej republiky, alebo sa
mohli rozhodnúť pre voľbu poštou. Poslednú možnosť využili 5 naši občania.
A ako sme volili v jednotlivých okrskoch?
Okrskové volebné komisie v Krajnom a v Matejovci
zistili tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov

Krajné Matejovec
946
319
624
220
620
219
4
1
619
220

Počet platných hlasov odovzdaných pre
každú politickú stranu, politické hnutie alebo
koalíciu:

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku č. 1
DOBRÁ VOĽBA č. 2
Sloboda a Solidarita č. 3
SME RODINA č. 4
Slovenské Hnutie Obrody č. 5
ZA ĽUDÍ č. 6
MÁME TOHO DOSŤ! č. 7
Hlas pravice č. 8
Slovenská národná strana č. 9
Demokratická strana č. 10
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA č. 11
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia č. 12
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI č. 13
99 % – občiansky hlas č. 14
Kresťanskodemokratické hnutie č. 15
Slovenská liga č. 16
VLASŤ č. 17
MOST – HÍD č. 18
SMER – sociálna demokracia č. 19
SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby č. 20
HLAS ĽUDU č. 21
Magyar Kőzősségi Ősszefogás – Maďarská komunitná
spolupatričnosť č. 22
Práca slovenského národa č. 23
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko č. 24
Socialisti.sk č. 25

2
21
43
62
1
41
6
19
1
157

1
1
12
24
1
7
3
5
3
57

45
1
7
15
1
153
2
1
-

13
7
12
1
52
1
-

41
-

19
1
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Účasť na voľbách

Krajné
65,96 %

Matejovec
68,97 %

Ďakujeme predsedom, podpredsedom, členom
okrskových volebných komisií a občanom za
pokojný a plynulý priebeh volieb.

Bc. Miroslava Matejovičová

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM, KONANÉHO DŇA
11. 12. 2019
Uznesenie č. 50/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora z auditu
Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu Obce Krajné na roky 2020 – 2022
7. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky
2020 – 2022
8. 2. Úprava rozpočtu obce Krajné na rok 2019
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2020
11. Schválenie Municipálneho úveru – Univerzál vo
výške 20 000,-€
12. Schválenie predaja pozemku p.č. 17415/36
pre p. Ľubomíra Pupeka, Senica
13. Žiadosť o predĺženie vodovodu v záhradkárskej
osade v Žadovici
14. Schválenie jednorazovej pomoci vo výške
350,-€ pre rodinu p. Ulmana na odvoz odpadu
po požiari a uloženie na skládku odpadu
15. Schválenie dohody medzi Obcou Krajné
a ECAV v Krajnom ohľadom vybudovania
verejného WC v lokalite cintorín – kostol ECAV
16. Poslanecký návrh – prerokovanie platu starostu obce
17. Informácie starostu obce
18. Diskusia
19. Záver

Uznesenie č. 51/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Drahomíru Michalidesovú a Ing. Ondreja
Lančariča a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 13
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Konštatovanie č. 14
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných
právnych predpisov k 31. 12. 2018.
Konštatovanie č. 15
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra
obce k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky
2020 – 2022.
Uznesenie č. 52/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce
Krajné na rok 2020.
Konštatovanie č. 16
OZ berie na vedomie Rozpočet Obce Krajné na
roky 2021 – 2022.
Uznesenie č. 53/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje 2. Úpravu rozpočtu
Obce Krajné na rok 2019.
Uznesenie č. 54/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN
č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
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Uznesenie č. 55/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie
I. polroka 2020.
Konštatovanie č.17
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce Krajné k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení jednomyseľne
schvaľuje prijatie Municipálneho úveru – Univerzál
(ďalej len „úver“) vo výške 20 000,-€ poskytnutého
zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom:
Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika,
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
v Žiline, oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve.
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom zároveň
schvaľuje, že v prípade, ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho
výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru
väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou
novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou
úveru najneskôr do 30. 5. daného kalendárneho
roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi
pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver
zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Uznesenie č. 57/2019
OZ
I. Prerokovalo na základe žiadosti p. Ľubomíra
Pupeka, nar. ---, bytom ---, 905 01Senica, SR, ako
aj v súlade so svojím uznesením č. 42/2019 zo dňa
12. 9. 2019 OZ, ktorým bol schválený zámer predaja pozemku p. č. 17415/36 vo výmere 416 m2.
Parcela č. 17415/36 je udržiavaná záujemcom,

nachádza sa v záhradkárskej osade Žadovica, kde
má pozemok a chatu žiadateľ – záujemca o kúpu,
pozemok je priľahlý k pozemku žiadateľa.
II. Schvaľuje z dôvodu hodného osobitného
zreteľa v súlade s uznesením č. 42/2019 zo dňa
12. 9. 2019 odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom evidovaná
nasledovne:
LV č. 1 – parcely registra „C“ p. č. 17415/36
vo výmere 416 m2, druh pozemku: záhrada.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe Znaleckého
posudku č. 71/2019 zo dňa 20. 11. 2019 v sume
6,43 €/m2, čo celkovo za 416 m2 predstavuje kúpnu
cenu 2674,88 €. Kupujúci hradí všetky poplatky
spojené s prevodom pozemku a vyhotovením
kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 58/2019
OZ nesúhlasí s vybudovaním vodovodu obcou,
ale v prípade, že si vlastníci pozemkov vodovodnú
prípojku vyhotovia svojpomocne na základe projektu, ktorý si dajú vypracovať a všetkých povolení
potrebných k uskutočneniu a s použitím vlastných
financií, Obec Krajné nebude mať námietky k pripojeniu sa na vodovodnú sieť obce.
Uznesenie č. 59/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje jednorazovú pomoc
vo výške 350,- € pre rodinu p. Ulmana po požiari
prístavby rodinného domu.
Uznesenie č. 60/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer vybudovať
WC v lokalite cintorín – kostol ECAV.
Uznesenie č. 61/2019
OZ rozhodlo, že plat starostu zostáva aj v nasledujúcom kalendárnom roku za tých istých podmienok ako v roku 2019.
Konštatovanie č. 18
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ
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ČINNOSŤ OBECNÝCH LESOV V ROKU 2019
Cieľom obhospodarovania obecných lesov je
zabezpečenie trvalého prísunu finančných prostriedkov z lesných produktov v súlade s platnou legislatívou, zachovanie stanovištne vhodných prírodných
spoločenstiev a krajinotvorby pre jeho návštevníkov
za účelom rekreácie. Preto pri našich pestevných
postupoch uprednostňujeme hospodárske spôsoby,
ktoré podporujú maximálne využitie prirodzeného
zmladenia vzniknutého z materských porastov
odolných voči nepriaznivým činiteľom. I keď situácia
v posledných rokoch, t. j. prírodné procesy a lykožrútové kalamity, komplikuje náš hospodársky
zámer, snažíme sa s týmto extrémami vysporiadať
tak, aby boli v čo najmenšej miere narušené prírodné pomery našich lesov. Nehovoriac o pretlaku
takto poškodenej drevnej suroviny na našom trhu
a tým i znižovanie priemerných cien.
Ťažba dreva v roku 2019 predstavovala celkovo
2 644 m3. Z toho bolo 601 m3 ihličnatej a 2 043 m3
listnatej hmoty. Z celkového objemu činila obnovná
ťažba 1 567 m3 a náhodná, t. j. suchárov, vývratov
a zlomov 1 077 m3.
Predaj dreva predstavoval 2 406 m3, z čoho guľatinové sortimenty boli v množstve 999 m3, vláknina
519 m3, palivové drevo v prm 310 m3 a v dĺžkach
578 m3. Celkovo bolo vyprodukovaných 139 ton
lesnej energetickej štiepky.
Palivovým drevom sa zásobujú občania obce,
ktorí prejavia záujem o kúpu tohto sortimentu.
V uplynulom roku bolo nahlásených celkom 190
fúr palivového dreva. Z toho 110 fúr v metrových
sortimentoch a 80 fúr v dĺžkach. Všetky objednávky
boli v priebehu roka vybavené.
Podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch má
každý právo vstupovať na lesné pozemky, pričom

je povinný chrániť a nenarušovať lesné prostredie,
rešpektovať práva a oprávnené záujmy vlastníka,
správcu, obhospodarovateľa lesa a člena lesnej
stráže.
Na záver žiadame návštevníkov lesa, aby si po
odchode všetky odpadky vzniknuté ich pobytom
v prírode odnášali so sebou.
V roku 2020 sa cena palivového dreva nemení, ale z dôvodu zmeny technológie ťažby
u metrových sortimentov sa bude účtovať nie
za pôvodný priestorový meter (prm), ale za
meter kubický (m3). Vďaka tomuto spôsobu
budú občania presne vedieť množstvo privezeného dreva ako je to pri palive dodávaného v dĺžkach.
LESU ZDAR!
Ing. Juraj Kovár,
Správa obecných lesov Krajné

„DOSPELÁCKY MAŠKARNÝ PLES“ V KRAJNOM
7. 2. 2020 sa v Požiarnej
zbrojnici v Krajnom konal tretí
ročník maškarného plesu pre
dospelých. O dobrú náladu
sa opäť postarala dvojica hudobníkov zo susednej Českej
republiky. V tanečnom kole si
navzájom zatancovali všakovaké
postavy z ríše rozprávok, filmu,
ale i reálneho života. Kreativita
ani v tomto ročníku nepoznala

6

hranice a každá maska veľmi príjemne prekvapila.
Ďakujeme všetkým za dary do tomboly, za účasť,
dobrú náladu a tešíme sa na štvrtý ročník.

ZABÍJAČKA V KRAJNOM

Posledný januárový víkend usporiadala Obec
Krajné v spolupráci s Dobrovoľným hasičským
zborom v Krajnom pred požiarnou zbrojnicou už
tradičnú kopaničiarsku zabíjačku, kde boli na potešenie všetkých obyvateľov obce Krajné ako aj jej
návštevníkov ponúkané mnohé chutné zabíjačkové
špeciality. Okrem klobások, jaterničiek a tlačeniek
išla na odbyt aj bravčová masť a oškvarky. O tom,
že výrobky z tejto zabíjačky boli naozaj chutné,
svedčí aj veľká účasť občanov na tejto kultúrno-spoločenskej akcii, ktorí sa pri nej zabávali až do
večerných hodín.
Ďakujem členom Dobrovoľného hasičského
zboru v Krajnom za takéto zvyky a tradície v našej
obci a spoločne sa tešíme na ďalšiu zabíjačku
v nasledujúcom kalendárnom roku.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
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PREDSILVESTROVSKÉ STRETNUTIE SENIOROV
V KRAJNOM

Predsilvestrovské stretnutie členov JDS Krajné
a JDS Hrachovište sa uskutočnilo 28. 12. 2007
v zasadacej miestnosti Obecného úradu
v Krajnom. V oficiálnej časti schôdze privítal
všetkých prítomných predseda Štefan Horák.
Veršom a slovom sa pripojila predsedkyňa JDS
Hrachovište Júlia Kolníková a hosť Karol Kolník.
Takto je to „čierne na bielom“ na stránke obce
pred 12 rokmi http://www.krajne.sk/obcan/fotogaleria/rok-2016/
s pokračujúcim textom a 36 fotografiami.
Stretnutie v tomto roku bolo 27. decembra
2019, veľa tvárí z fotografií roku 2007 už nevidíme,
pribudli iné. Predsedkyňou JDS Hrachovište je
Ľudka Urbančíková. Dátumom 15. a 28. 12. 2007
sa začala rozširovať spolupráca organizácií, rozrástla
sa spevácka skupina Hrachovienka o spevákov
z Krajného. Odvtedy sa stretávame pred Vianocami
v Hrachovišti a pred Silvestrom v Krajnom.
Každá väčšia akcia sa robí za účasti členov

oboch organizácií. Posledné roky nám pomáhajú
Hrachovišťania so spoločným stretnutím so seniormi z družobných Chrlíc. Obecný úrad Hrachovište
poskytuje sálu a celý servis pre náš spoločný
program.
Predseda ZO JDS Krajné Štefan Horák privítal starostu obce JUDr. Jána Konečníka, hostí
z družobnej obce Hrachovište a domácich členov.
Starosta obce stručne zhodnotil podiel ZO JDS
Krajné na akciách v obci za rok 2019. Poďakoval
za aktivity a informoval o pripravovaných aktivitách
obce v roku 2020. Zaželal všetkým zdravie a šťastie
do nového roka. Ľudka Urbančíková poďakovala za
spoluprácu a tiež všetkým zavinšovala do nového
roka. Potom Hrachovienka piesňami a scénkami
navodila slávnostnú atmosféru stretnutia. Niekoľko
akcií seniorov v uplynulom roku si môžete pozrieť
na facebooku stránky obce Krajné.
Ivan Gálik

PAMIATKA ZOSNULÝCH – 3. ČASŤ
Aktuálnu udalosť na túto tému vám priblížila
matrikárka Bc. Mirka Matejovičová v minulom
čísle Krajnianskych novín. Ja sa vrátim do histórie,
aby som nadviazal na minulé časti v KN 4/2016,
KN 1/2017, kde som uviedol: Hrob farára Pavla
Štefánika (*1761 – †1831), ktorý patrí k významným symbolom nášho cintorína, nájdete medzi
hornou a strednou cestou, asi v strede. Občas ho
ľudia označujú ako hrob dedka M. R. Štefánika.
V skutočnosti je hrob o generáciu starší,
patrí dedkovmu strýkovi. Hrob dedka, Pavla
Štefánika (*1799 – †1861), nie je označený,

pravdepodobne je po pravej strane pomníka.
Za ním sa nachádza hrob učiteľa Michala
Zatkalíka (*1815 – †1897) a jeho manželky.
Viac o významných osobnostiach sa dozviete
na stránke obce, v Histórii: Výber z genealógie
rodu Štefánik a Z dejín ev. a. v. cirkevného zboru
v Krajnom od Jána Eľku. Hroby rodičov farára
Michala Bodického (Samuel a Mária) a jeho
sestry sú na pravej strane hornej cesty.
V januári 2010 som dal na stránku obce Krajné
do časti „História“ článok: Výber z genealógie
rodu Štefánik, kde som napísal: Pri rôznych
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príležitostiach som počul výklad na cintoríne, alebo aj výklad z histórie obce hosťom, že pomník
Pavla Štefánika je dedkov pomník generála M.
R. Štefánika. Aj pri čítaní dátumov narodenia
a úmrtia je možné túto chybu vidieť. Štefánikovci
do Krajného prišli zo Senice. Michal Štefánik,
narodený roku 1724, zomrel 1778 v Senici.
Synovia: Pavol, narodený 5. 1. 1761, zomrel
5. 12. 1831 v Krajnom, Michal, Ján, Samuel. Na
náhrobnej tabuli je uvedený dátum narodenia
Pavla Štefánika 4. 1. 1761. Farárom ECAV
v Krajnom bol od roku 1786 do svojej smrti.

Jeho nástupcom bol synovec Pavol Štefánik,
syn Samuela Štefánika a Zuzany, rodenej
Vaníček. Pavol Štefánik (starší), narodený
14. 1. 1798 v Senici, zomrel 29. 11. 1861
v Krajnom. Presné miesto jeho hrobu sa nezachovalo. Farárom ECAV v Krajnom bol od
roku 1831 do svojej smrti. Jeho manželka bola
Ľudovíta Mária Šuleková, sestra Vilka Šuleka
a Ľudovíta Jaroslava Šuleka. V Krajnom sa narodil 15. 10. 1844 Pavol Štefánik (mladší), otec
M. R. Štefánika, ktorý bol od roku 1871 farárom
na Košariskách.
Pri písaní vyššie uvedených citácií, som vychádzal z vtedy dostupných prameňov, ale nespomenul som si na príhodu pri príprave monografie
našej obce, PhDr. Ján Lukačka, Csc.: Krajné
1392*1992, ktorá sa pripravovala v roku 1991.
Vtedy som doniesol k Pavelkovcom fotografie,
ktoré som pripravoval ešte pred novembrovým

prevratom (1989) do monografie obce, zostavovanej Ing. Tiborom Ďurákom z Hlohovca. Túto
pripravovalo MNV Krajné. Blížila sa 600-ročnica
obce a Ing. Ďurák nemal nič poriadne pripravené,
tak nové vedenie obce získalo na spracovanie
monografie nového autora aj prevažne nových
spolupracovníkov. Ing. Ďurák nechcel vrátiť staré
fotografie, ktoré tu vyzbierali pracovníčky MNV,
podmieňoval to dosť veľkou finančnou náhradou.
U Pavelkovcov v obývačke už nad starými
fotografiami – reprodukciami sedeli Dr. Ján
Lukačka, Štefan Pavelka, Jožka Matyášová, Božena
Pavelková a Ing. Emil Valášek, starosta obce.
Spomínam si, keď vybrali reprodukciu fotografie,
kde bol M. R. Štefánik so svojím otcom na cintoríne, Pišta s Jožkou sa utvrdzovali v tom, že je to
fotografia z nášho cintorína a medzi Štefánikovcami
sú hroby ich rodičov.

V monografii pod fotografiou je text neutrálny:
„Pavol Štefánik a M. R. Štefánik pri hrobe Pavla
Štefánika st. na krajňanskom cintoríne“.
Keď začal pripravovať Ján Gálik inováciu článkov
„M. R. Štefánik a Myjava“ do Kopaničiar expresu,
požiadal ma o nejaké informácie o Štefánikovcoch,
ktoré by boli nad rámec jemu známych poznatkov.
Vyberám z jeho mailu: Pán Gálik, ďakujem za
informáciu. Zároveň Vám oznamujem, že v jednej knižke som našiel fotografiu, ktorú ste mi
poslali aj Vy, kde je M. R. Štefánik aj s otcom

9
na cintoríne. Milan tu stojí vľavo a otec sedí
vpravo – pričom podľa textu malo ísť o cintorín
na Košariskách. Vy ste uviedli, že išlo o cintorín
v Krajnom, k čomu sa prikláňam i ja. Ešte uvediem, že Milan stojí pred takým ozdobnejším
a na spôsob gotickej klenby vytvoreným pomníkom (myslím, že Vy ste ho označili za pomník
Pavla Štefánika, ktorý zomrel slobodný). Potom
v strede fotografie je veľký strom a vpravo od
neho je vysoký čierny pomník s krížom, pred
ktorým sedí Milanov otec – a teda otázka: toto
bol čí pomník ? Napokon celkom vpravo od
Milanovho otca je ďalší štíhly biely pomník – ten
komu patril ? Patrili tieto dva pomníky snáď
Milanovmu starému otcovi a niekomu ďalšiemu
z jeho rodiny? Ak viete, oznámte mi to, prosím.

S pozdravom J. G.

Aby bol pán Gálik v obraze, poslal som mu kombinované fotografie (ľavá r. 1988, pravá r. 1992).
Podľa reakcie pána Gálika na moje informácie
som videl, že k tejto téme sa treba ešte vrátiť.
Hľadal som oporné body pre identifikáciu hrobov
v historických materiáloch u Michala Bodického,
Štafana Valáška a Jána Eľku.
Bodického dielo „Rozpomienky a pamäti“
prístupné na internete
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/

dáva pekný obraz o kraji, situácii a udalostiach v čase jeho pôsobenia v Krajnom. Načieral aj do minulosti, opísal koniec pozemskej púte rodičov a sestry,
ktorí sú pochovaní na krajnianskom cintoríne. Asi
o dva roky prišiel do Krajného i otec, tak sme
boli všetci spolu, pravda, nie dlho; najprv sa
odstúpila matka r. 1899, práve na Veľký piatok
popoludní sme ju pochovávali, umrela 76-ročná.

O 6 rokov, počiatkom marca 1904, umrel otec
v 86. roku života. ... Potom za dvanásť rokov
nebolo u nás pohrebu, až koncom septembra
1916 ochorela sestra, iste na influenzu. Lekára
pri ruke nebolo, umrela 1. októbra v 62. roku života. Na krajnianskom cintoríne mám tri hroby;
štvrtý čaká mňa, ale spievam si často: „Můj Bože,
nevím, kde umřít mám, která zem přikryje hrob
můj“ — a teším sa: „Nech mi se místo dostane
kdekoli, země jest Páně!“
Nenašiel som nič, čo by mi pomohlo lokalizovať hroby manželov Štefánikovcov, Boorovcov,
Mialovičovcov.
Kronikár obce Štefan Valášek písal kroniku
v čase Slovenského štátu, do konca roku 1943.
V kronike sa ponoril hlbšie do histórie obce, zanechal nám obraz života dávnej i nedávnej histórie,

aj aktuálnych udalostí v čase písania jeho kroniky.
Pavla Štefánika (*1761) označuje Štefánik Pavol
starší a jeho synovca Štefánik Pavol mladší (*1798).
Kronika obce, str. 31: R. 1786 prišiel Pavol
Štefánik, ktorý tu pres 45 rokov prežil – kamenný pomník i dnes ukazuje miesto jeho odpočinku
na cmiteri. „Tomuto pri boku stál, jako kaplán
přes 10 let jeho synovec, podobného jména:
Pavel Štefánik,“ ktorý tu po smrti strýca potom
pres 30 rokov úradoval a 29. nov. 1861 zomrel.
Od r. 1858 za 2 1/2 roka tu kaplánoval „Vys. uč.
p. Ladislav Vannay, proff. ze Štiavnice“neskorší
farár myjavský.
Kronika obce, str. 31: Pavol Štefánik starší: rodák zo Senice (4. jan. 1761). Študoval v Prietrži,
v Prešporku, v Jene. Hneď po návrate z Nemecka
bol povolaný do Krajného, kde od 12. marca
1786 až do svojej smrti 5. dec 1831 slúžil Bohu,
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majúc v starobe za pomocníka svojho synovca...
Pavol Štefánik mladší bol syn brata svojho predchodcu. Nar. v Senici r. 1799. Študoval doma
v Senici a v Prešporku. Potom povolaný za kaplána ku svojmu strýcovi do Krajného a po ňom
(po 10 r.) zvolený aj za kňaza a 29. nov. 1861
zomrel. Bol zápalistým vlastencom – duchovne
sa zúčastňoval Slovenského povstania vedeného
Štúrom, Hurbanom a Hodžom – a majúc za
manželku kňažskú dcéru Ludviku Šulekovú – bol
švagrom mučeníka národného Viliama Šuleka,
ktorý sa u neho na fare začas zdržoval a viedol
Krajnancov do povstaleckého tábora. (O tom
bližšie v kapitole o Slov. povstaní 1848/49 –
a účasti Krajnancov). R. 1846 začiatkom apríla
založil v Krajnom po vzore Hurbanových spoločníkov v „belohorskom kraji“ – spolok miernosti
– a ako som dávnejšie už v literárnom časopise
„Elán“ čítal, býval aj básnickým snílkom, ktorý
svoje básnické dumky odbýval v Dobrej Meri
pri tamojšom jazierku. Odpočíva taktiež na tun.
cintoríne. Bol starým otcom generála Dr. Milana
Rastislava Štefánika – tvorcu – spolutvorcu
slobody národa nášho, ktorého otec tiež Pavol,
narodil sa v Krajnom 15. októbra 1844. – Len
mimochodom spomeniem: v archíve farskom je
list datovaný 31. okt. 1864 vo Viedni, v ktorom
otec Milanov ako chudobný študent – teológ, už
po smrti svojho otca ďakuje cirkvi Krajňanskej za
podporu na štúdiu. – O tom ako Milan chodieval
často na tun. faru – ku Bodickému (a predtým
iste aj ku Boorovcom, manželka J. Boora
bola Hermína r. Šuleková, tak ako stará mať
Milanova) – veľmi zaujímavé podrobnosti týchto
návštev a osobného styku Milanovho s Bodickým,
ktorého si asi Milan veľmi vážil – viď v Bodického
Pamätiach – str. 250, 251. *1
O Štefánikovcoch píše Ján Eľko, vyberám
Z dejín ev. a. v. cirkevného zboru v Krajnom.
http://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/editor/6sk_1.pdf&original=kronika-ecav.pdf

15. Pavel Štefánik st. narodil sa v Senici 4.
jan. 1761. Do škôl chodil v Prietrži, Bratislave
a na univerzite v Jene. Po návrate z Nemecka
povolala si ho cirkev krajňanská, keď mu 5.
marca 1786 vyhotovila vokátor a 12. marca
zaujal miesto farára. Boli to roky vďačnej,
hoci ťažkej organizátorskej práce. Jeho prácu
si všimla cirkev skalická, ktorá sa na neho r.
1802 obrátila s pozvaním, aby prešiel k nej.
Keď sa o tom dozvedeli Krajňanci, prichádzali
za nim s otázkami, či mu niečo chýba, či má
nedostatok, či má nepokoj alebo či mu niekto
ublížil. Štefánik nemienil opustiť tento početný

zbor, ktorý ho miluje, kvôli nejakej domnelej
pohodlnosti. Zbor mu potom upravil vokátor,
v ktorom je zaujímavá položka. Keďže obec
vlastnila „pivovar“, nájomca z každej várky bol
povinný farárovi odviesť holbu piva. Malo to
vyvážiť skalické „víno k obveselení?“ Do roku
1812 bol dekanom novomestského obvodu. Celé
obdobie Štefánikovho obdobia bolo poznačené
mnohými ťažkosťami, spojenými s napoleonskými ťaženiami, rôznymi povstaniami, ktoré ochudobňovali krajinu a tým najviac trpel pospolitý
ľud. K tomu všeobecný nedostatok, občasný hlad,
rôzné epidémie, to všetko sťažovalo aj cirkevnú
prácu. A v takýchto podmienkach sa Štefánik
dožil aj smutnej udalosti, keď bezmocne sa musel
pozerať 10. mája 1806 na horiaci kostol. Súdiac
podľa dátumu zhotovenia oltára, táto unavujúca práca na obnove kostola mu trvala dvasať
rokov, do r. 1826. Posledných desať rokov jeho
pôsobenia pomáhal mu ako jeho osobný kaplán
jeho synovec Pavel Štefánik mladší. Štefánik
ako učený muž mimo materinskej reči a bibličtiny rozprával latinsky a nemecky. Pôsobil tu
štyridsaťpäť rokov až do svojej smrti. Zomrel 3.
dec.1831 a je pochovaný na tunajšom cintoríne.
Kamenný pomník ukazuje miesto jeho odpočinku
a je jediným pomníkom nad hrobmi tu zosnulých
farárov. Na pomníku má tento nápis: P.M.S. PIIS
MANIBUS ADMOD RNDI CLARISS AC EXIMII
DOMINI PAULI S T E P H A N I K QUONDAM
ECCL.CEV.A.V.KRAINENSIS PER LXV ANNOS
V.D.MSTRI FIDELISS MERITISSIMI NATI
MDCCLXI DIE IV.IAN. DENATI MDCCCXXXI
V. DEC. II M .P .P. GRATACONSANGVINITAS.
16. Pavel Štefánik ml. Bol synovcom predchádzajúceho. Narodil sa v Senici r. 1799. Študoval
v Senici a v Bratislave. Po dokončení teologických štúdií povolal si ho za kaplána strýko,
a tak bol ordinovaný v Modre superintendentom
Michalom Kováčom – Martinym. Desať rokov
pracoval v tejto funkcii, súc strýkovi dobrým
pomocníkom v starobe. Po jeho smrti si ho zbor
vyvolil za farára. Seniorálnym pokladníkom bol
v r. l838 – 44. V zápasoch Dr. J. M. Hurbana
o platnosť Symbolických kníh proti racionalizmu,
synkretizmu a unionizmu stál po jeho boku.
Za manželku mal dcéru sobotištského farára
Ludoviku Šulekovu. Bol starým otcom generála
Dr. M. R. Štefánika. Šťastne a požehnane tu
pôsobil až do svojej smrti 29. nov. 1861. Jeho
hrob sa nezachoval. Ním sa ukončila sedemdesiatpäťročná éra Štefánikovcov.
Ján Eľko uvádza široký prameň informácií,
z ktorého čerpal. Jediným presvedčivým dôkazom
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o mieste posledného odpočinku starých rodičov generála M. R. Štefánika je fotografia. Po Štefánikovi
tu pôsobil Ján Juraj Boor, ktorý je pochovaný
s manželkou na cintoríne.
17. Ján Juraj Boor bol údom tej rodiny
Boorovcov, ktorá sa na celé storočie zapísala do
dejín cirkvi i národa… Do stavu manželského
vstúpil 16. júla 1850 v Krajnom s Hermínou
r. Šulekovou, dcérou po sobotištskom farárovi, ktorá tu bývala u svojej sestry, manželky
farára Štefánika… Začiatkom roka 1862 si ho
jednohlasne za svojho farára vyvolila cirkev
v Krajnom... Cirkev krajňanská takto za pol roka
utratila svojho duchovného otca i matku. Zomrel
29. septembra l879, podľa historika „pritiahnúc
si skorú smrť z čiastky aj sám.“ Nevieme kam
mieri táto poznámka, ale vyčerpanosť najpravdepodobnejšie bola príčinou choroby i smrti.
Pred Štefánikovcami v Krajnom pôsobil Matej
Mialovič, ktorý je tiež pochovaný s manželkou na
cintoríne.
14. Matej Mialovič – Schmidt: Mialovič, ale
on sám v pokladničnom denníku sa podpísal ako
uvádzam – Narodil sa v Pukanci 9. marca 1727...
Keď Krajné dostalo súhlas na zriadenie zboru,
povolalo si ho za farára a 14. sept. 1783 odbavil
po pädesiatich rokoch prvé verejné služby Božie.
Pripadla mu ťažká úloha nielen zorganizovať
zbor, ale predovšetkým postaviť nový kostol, čo
pod jeho vedením horliví údovia zboru do roka aj
urobili. Postavil aj faru. Mialovič však netešil sa
dlho zo skvelého diela. Koncom januára r. 1786
dostal horúčku, v ktorej 9. februára zomrel,
vyplniac bez jedného mesiaca 59 rokov. Cirkev
s veľkým zármutkom ho pochovala na tunajšom
cintoríne, ale jeho hrob sa nezachoval. Slúži
ku cti zboru, že jeho manželku – vdovu mnoho
rokov hmotne podporoval. *2

Pri potulkách na našom cintoríne, pri úpravách
hrobov našich blízkych, aj rozhovoroch s ľudmi,
som došiel k záveru, že hroby Mialovičovcov mohli
byť po ľavej strane hrobu Pavla Štefánika [1]. Na
tomto mieste sú už nové hroby. Po pravej strane sú
neoznačené hroby Štefánikovcov [5] a v susedstve
by mohli byť hroby Boorovcov [6].
Najstarší cintorín bol okolo terajšieho katolíckeho kostola. Kňazov, alebo vyšších hodnostárov
pochovávali v kostole, aj vonku v blízkosti múrov
kostola. Ostatných pochovávali už ďalej od kostola.

Začiatkom 50. rokov akademický maliar Štefan
Pavelka (*1930, †2013) vtedy študent vysokej
školy, zhotovil pre pamiatkový ústav výkresy rímskokatolíckeho kostola aj s ohradným múrom. Viac
o jeho živote a diele si môžete prečítať v archíve
Krajnianskych novín č. 1 roku 2014 na stránke obce. Pochovaný je v rade hrobov rodiny Kovárovej,
kúsok dolu vľavo od vstupnej brány na cintorín, na
mape [12].

Od mája 2007 som bol svedkom archeologického bádania v priestoroch kostola, vtedy ako kronikár obce. Informáciu nájdete vo fotogalérii, rok
2007 http://www.krajne.sk/obcan/fotogaleria/. Pravdepodobne
po roku 1733, kedy bol kostol odobraný evanjelikom, museli evanjelici pochovávať za múrom ohrady kostola, pod a nad krátkou dolnou cestou. Teraz

12
pod krátkou dolnou cestou je to prevažne katolícky
cintorín. Postupne evanjelici pochovávali stále
vyššie. Boli vytvorené rodové územia, rady hrobov.
Pravdepodobne nové priestory boli rozdelené podľa
„Procesov“. Hroby mojich rodičov a prarodičov sú
v rade rodín Petrucha, Čerešňa, Kubiš. Veľmi dobre
je to vidieť aj v rodokmeni. Pravdepodobne po roku
1783 sa začalo pochovávať v novom priestore, ktorý je nad strednou cestou cintorínom. Vytvorili rad
farárov, rechtorov (učiteľov), ktorí nemali predtým
rodové umiestnenie na cintoríne. V minulosti neboli
cesty na cintoríne, iba vyšliapané širšie chodníky,
pre nosičov truhly s nebožtíkom. Aj tie boli kľukaté, keď sa začali rozširovať cesty, zasahovali do
mnohých hrobov. Cintorín sa postupne rozširoval
dozadu (severným smerom), aj hore. Ján Eľko píše,
že Krajnianska ECAV bez fílií v roku 1868 mala
2299 duší. K postupnému rozširovaniu cintorína,
vytváraniu rodových území, sa ešte vrátim.
Nad strednou cestou, možno vtedy to bol horný
okraj cintorína, vytvorili farársky rad.

Podľa historickej fotografie v pozícii X1 stál
M. R. Štefánik a v X2 jeho otec Pavol Štefánik.

Tento rad bol najbližšie k novému kostolu, hlavný
vchod do kostola bol z juhovýchodnej strany, čiže
aj cesty museli viesť z druhej strany ako teraz. Nad
ním vytvorili rechtorský rad. Jasným svedectvom
je hrob manželov Františky a Michala Zatkalíka, na
mape cintorína označené 2. Tu mohol mať hrob
kostolník Michal Králik s manželkou. Možno ten
biely, na pravom okraji historickej fotografie. Viac
čitateľných nápisov sa nezachovalo.
Rekonštrukciou fotografií mi vznikol pohľad na
situáciu pred 120 rokmi
V ďalšom vyššom rade je rod Markov, označené 4. Ing. Milan Marek má dokument, kde jeho
pradedo Martin Marek (*1852) bol pravdepodobne
presbyterom. Viedol agendu prispievateľov na
stavbu fary roku 1883.
Ján Eľko píše: Príchodom farára Jána Boora
navrhol krajňanský kurátor aspoň čiastku fary
prikryť novou slamou. Táto práca sa často opakovala, až r. 1879 sa zistilo, že „farské stavění k cíli
svému se ubíra a dokonalú opravu vyžaduje.“
Celý krov bol spráchnivelý a bolo ho treba vymeniť a prikryť šindlom. Ján Boor už túto prácu
neurobil, lebo bol ťažko chorý a po smrti manželky krátko na to i on zomrel v tom istom roku.
Ľudevit Boor, ktorý zaujal miesto po svojom
otcovi, rozhodol sa pre stavbu novej fary na
mieste, kde stála stodola, teda kde fara stojí
dnes. Roku 1883 činila základina na tento účel
500 zlatých. *3
*1 Kronika obce Krajné – kronikár Štefan Valášek
– prepis textu je v pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie. 2009 © Ivan Gálik
*2, *3 Ján Eľko: Z dejín ev. a. v. cirkevného zboru
v Krajnom. 2014 © Ivan Gálik
Ivan Gálik

75. VÝROČIE OSLOBODZOVACIEHO BOJA OD FAŠIZMU
Dňa 23. februára sme sa na pozvanie obce Bzince pod Javorinou, oblastného výboru
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
a Trenčianskeho osvetového strediska pri príležitosti 75. výročia partizánskeho boja v našom
Podjavorinskom regióne zúčastnili pietneho aktu
položenia vencov a kvetov k pomníku padlých
a umučených v Cetune.
Pietneho aktu sa zúčastnili aj zástupcovia JDS
z Krajného – p. Štefan Horák a jeden z najstarších
obyvateľov našej obce p. Štefan Plesník (92 r.),
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ktorému zároveň želáme aj veľa zdravia v jeho
požehnanom veku.
Česť a sláva všetkým, ktorí bojovali a položili svoj
život za našu slobodu.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

POĎAKOVANIE
Dovoľte mi, aby som sa aj týmto spôsobom v mene obce Krajné, ako aj všetkých jej obyvateľov poďakoval odchádzajúcej vláde SR, najmä jej predsedovi
p. Petrovi Pelegrinimu, ktorý nám v mesiaci február
2020 poskytol dotáciu z rezervy predsedu vlády.
Dotácia bude využitá na rozšírenie a opravu sanitárnych a toaletných priestorov v centrálnej časti obce.
Poďakovanie patrí aj odchádzajúcej ministerke
vnútra SR p. Denise Sakovej, s ktorou som v mesiaci január 2020 podpísal zmluvu o získaní nenávratného finančného príspevku v rámci III. etapy
modernizácie a rekonštrukcie hasičských zbrojníc
z projektu realizovaného Ministerstvom vnútra SR.
Verím, že po úspešnom získaní stavebného povolenia sa spoločnými silami pustíme

do prístavby a rekonštrukcie našej hasičskej
zbrojnice.
Zároveň sa chcem poďakovať aj Ministerstvu
financií SR, ktoré vyhovelo našej žiadosti z minulého kalendárneho roka a v zmysle zákona NR SR
č. 278/1993 Z. z. v správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov podpisom zmluvy zo dňa
15. 1. 2020 o prebytočnosti hnuteľného majetku
štátu súhlasilo s darovaním osobného motorového
vozidla zn. WV – Polo obci Krajné.
Po pridelení EČV bude uvedené osobné motorové vozidlo používané pre služobné potreby našej
obce. Želám veľa šťastných kilometrov bez nehody.
JUDr. Ján Konečník, starosta obce

NÁVŠTEVA MINISTERKY
V piatok dňa 7. 2. 2020 sme u nás na kopaniciach privítali vzácnu návštevu, ministerku
pôdohospodárstva SR p. Gabrielu Matečnú v sprievode riaditeľa služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva, riaditeľa výstaviska Agrokomplex
Nitra š. p., ako aj ostatných vzácnych hostí.
Po privítaní som osobne p. ministerke poďakoval
za podporu, ktorú nám preukázala počas svojho
mandátu na Ministerstve pôdohospodárstva, najmä
v súvislosti s projektom komplexných pozemkových
úprav, ktoré by mali v našej obci prebehnúť v najbližších rokoch. Ako starosta som vyzdvihol nutnosť
a potrebu pokračovania „komasácie“ nielen u nás
v Krajnom, ale aj v ostatných susedných obciach,
ktoré nám troška aj závidia, že sme sa ocitli na
zozname obcí, ktoré vláda SR svojím unesením
zaradila do zoznamu prioritných obcí na Slovensku
pre účely KPÚ.
P. Matečná ma ubezpečila, že rozhodnutie, ktoré
bolo prijaté, je záväzné aj pre nasledujúcu vládu a je
všeobecný záujem zo strany všetkých politických
strán na Slovensku na vyriešení tohto problému.

Naplánovaná komplexná pozemková úprava sa
bude týkať celého katastrálneho územia obce Krajné
a bude plne hradená zo štátneho rozpočtu. Osobne
verím, že aj nová vláda bude postupovať v tejto
oblasti podobne zodpovedne a bude podporovať
postupné sceľovanie pozemkov.
Zároveň by som chcel poďakovať celému vedeniu Agropenziónu ADAM za možnosť nielen privítať
a spoločne pohostiť vzácnych hostí, ale aj za prezentáciu nášho krásneho kopaničiarskeho kraja.
JUDr. Ján Konečník, starosta obce
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USKUTOČNILO SA V MESIACI DECEMBER 2019...

Mikuláš
Každý rok 5. decembra sa u nás pred požiarnou
zbrojnicou v Krajnom zastaví Mikuláš s anjelom
a čertom, aby nám rozsvietil vianočný stromček
a samozrejme odovzdal sladké dobroty pre detičky.
Nebolo to inak ani tentoraz. Zvedavé očká už netrpezlivo čakali, kedy sa objaví, ale ešte predtým ich
zaujala rozprávka Ako zvieratká chytali zlatú rybku,
ktorú si pre nich prichystali divadelníci z našej
obce. Mikulášsku atmosféru spríjemňovali vianočné
koledy, varené vínko pre dospelých a detičky sa
ohrievali pri teplom ovocnom čajíku.
„Ďakujeme Mikuláš a príď opäť medzi nás, aby
sme sa stretli zas!“

členovia Hrachovienky. Ako už býva zvykom, stretli
sme sa spoločne pod novými vyzdobenými stánkami,
aby sme ponúkli ľudom výrobky, predmety, pochúťky
s vianočnou tematikou, aby sa dobre zabavili, príjemne sa cítili a oddýchli si od každodenných starosti
a vianočného zhonu v domácnostiach. V jednotlivých
stánkoch sme mohli vidieť rôzne ručne vyrobené
ozdoby, prírodnú kozmetiku, krásne maľovanú keramiku, medovinku, med, výrobky z medu – sviečky,
ozdoby, svietniky, ale i niečo na zjedenie, ako napr.
chutné medovníkové cesto, zázvorníky, orechy,
vianočné oplátky, chutné koláče, vianočný punč „pre
malých i veľkých“ a svoje kuchárske umenie predviedli i naši dobrovoľní hasiči z Krajného.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli pri organizovaní tohto podujatia a vytvorili
tak spolu s nami jeden pekný príjemný víkend v adventnom čase. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami
vo vyzdobených stánkoch už v tomto roku.
Ďakujeme členom Dobrovoľného hasičského
zboru v Krajnom za každoročnú spoluprácu pri
organizovaní Mikuláša a vianočných trhov.

Vianočné trhy
Už po tretíkrát sme usporiadali dňa 14. 12. 2019
o 15:00 hod. pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom
vianočné trhy. Predvianočnú pohodu a na začiatku
trošku upršanú sobotu nám spestrili svojimi piesňami

ĎALŠÍ VYDARENÝ „LYŽIARÁK“
Lyžiarske kurzy (LVVK) patria medzi najobľúbenejšie akcie, ktoré školy organizujú pre svojich
žiakov. Inak tomu nie je ani v našej krajňanskej
škole. Väčšina deciek sa nemohla dočkať chvíle,
keď nasadnú do autobusu a na niekoľko dní vymenia priestory školy a domácich príbytkov za
nám dôverne známe príjemné priestory penziónu
Gájuz v stredisku Športcentra v Oščadnici, v ešte
príjemnejšom prostredí regiónu Kysúc v Kysuckých
Beskydách. Zároveň však patrí LVVK medzi
organizačne najnáročnejšie akcie. Počnúc výberom a prípravou lyžiarskeho výstroja pre žiakov

a vykladaním lyžiarskeho výstroja z autobusu po
príchode z Oščadnice končiac.
Asi hlavným faktorom, od ktorého závisí kvalitný
priebeh LVVK a ktorý nemôžeme nijako ovplyvniť,
je počasie. Je faktom, že v dôsledku výrazných
klimatických zmien sa počasie v zimných mesiacoch za posledné roky nevyvíja pre nadšencov
zimných športov vôbec priaznivo. Vždy začiatkom
nového kalendárneho roka pred začiatkom LVVK
niekoľkokrát denne s malou dušou sledujeme vývoj
počasia. Ochladí sa? Bude mrznúť? Bude snežiť či
pršať? Hlavným cieľom lyžiarskeho kurzu sú totiž
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pohybové aktivity na lyžiach na zasneženom svahu.
No a bez snehu sa lyžovať nedá. Našťastie, tento
rok sme dilemu, či budeme, alebo nebudeme lyžovať, nemuseli riešiť. Termín lyžiarskeho kurzu a zimnej školy v prírode nám v tomto školskom roku
vyšiel týždeň po vianočných prázdninách, 14.-19.

januára. V nedeľu 14. januára v popoludňajších
hodinách po asi 2 hodinách jazdy v pohodlných
autobusoch nášho už takmer dvorného súkromného
dopravcu JK BUS sme dorazili do Oščadnice,
vyložili výstroj a batožinu a ubytovali sa v Gájuze.
Ešte pred večerou sme stihli žiakov rozdeliť,
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tentoraz až do 5 skupín podľa výkonnosti, keďže
v tomto roku sa nám na LVVK prihlásil rekordný
počet 58 detí. Takže na druhý deň sme mohli začať
s výcvikom na pekne upravenej zjazdovke s asi
40 cm prírodného i umelého snehu. Tak, ako sme
mali zaužívané po minulé roky, aj tento rok sme si
rozdelili žiakov podľa výkonnosti nasledovne: začiatočníkov mal na starosti p. riaditeľ Milan Medveď.
Títo žiaci pod vedením p. riaditeľa skúšali prvé nesmelé pohyby na lyžiach. V závere kurzu však všetci
zvládli jednoduchšie oblúky a takmer všetci dokázali
vyjsť veľkým vlekom na hornú stanicu zjazdovky a tú
zlyžovať. Tí žiaci, ktorí mali lyžiarske začiatky za sebou, rozvíjali svoje lyžiarske zručnosti v 4. družstve,
tentoraz pod vedením p. uč. Danky Sasákovej. Tí
žiaci, ktorí ovládali lyžiarske zručnosti veľmi dobre,
spoľahlivo jazdili na vleku i na zjazdovke, boli zaradení do 3. družstva a pod vedením p. uč. Danky
Pagáčovej ďalej cibrili svoje lyžiarske schopnosti.
Dobrí a už skúsení lyžiari jazdiaci v druhom družstve
pod vedením pani zástupkyne Janky Domiňákovej
sa snažili ešte viac zdokonaliť svoje lyžiarske umenie. Žiaci, ktorí lyžovali v 1. družstve pod vedením
p. uč. Jána Figuru, sa pokúšali zdokonaľovať dlhé
i krátke carvingové i „iné“ oblúky. Veľká vďaka za
bezproblémový priebeh lyžiarskeho výcviku patrí
samozrejme aj p. doktorke Janke Gellenovej, ktorá
nám tak, ako po minulé roky, pomohla s výcvikom
žiakov na svahu a našťastie nemusela riešiť veľa
problémov spojených s virózami či dokonca nebodaj úrazmi. Za to, že sme sa všetci vrátili živí a zdraví naspäť do Krajného, patrí takisto vďaka aj našim

spoľahlivým šoférom Jankom Kolárikovcom. Tento
rok, tak isto ako po minulé roky, sme využili voľný
čas medzi raňajkami a obedom v deň odchodu, keď
sme lyžovali za pekného počasia a na kvalitnom
teréne pomedzi kopy čerstvo nafúkaného umelého
snehu aj v piatok doobeda. V stredu poobede sme
absolvovali oddychový poldeň na čiastočnú regeneráciu síl po predchádzajúcom výcviku. Tento čas
sme venovali vychádzke do obce Oščadnica a na
neďalekú kalváriu. Treba zdôrazniť, že všetci žiaci, aj
úplní začiatočníci, lyžovali. Lyžovali sme v podstate
na všetkých druhoch lyžiarskeho terénu. Od krásne
upravenej, tvrdej, uratrakovanej zjazdovky až po
mäkký a značne rozbitý terén. A čo je podstatné,
lyžiarsky kurz sa zaobišiel bez zranení.
V čase voľna sa žiaci venovali rôznym aktivitám
v izbách. V spoločenskej miestnosti v suteréne
hrali biliard, stolný tenis či stolový futbal a po dva
dni vo večerných hodinách navštívili žiaci, ktorí
prejavili záujem, bazén. Jeden večer sme si dokonca
posedeli pri hre na gitarách a spoločnom speve.
Každý deň po večeri sa konal rozkaz, na ktorom bol
vyhodnotený výcvikový deň. Pred večierkou mali
žiaci možnosť venovať sa rôznym voľnočasovým aktivitám. Na záver treba konštatovať, že tohtoročný
LVVK splnil svoj účel, pretože veľmi dobré snehové
podmienky nám umožňovali lyžovať počas celého
týždňa, presne podľa výcvikového plánu. To sa nám
nie na každom lyžiaráku podarilo. A napriek opakujúcej sa veľmi miernej zime si myslím, že tohtoročný
lyžiarsky kurz patril medzi najvydarenejšie.
Mgr. Ján Figura

KARNEVAL

Magický dátum – 20.2.2020 v našej škole zmenil deti na víly, čarodejníkov, Mimoňov, Batmanov,

princezné, zvieratká, robotov, čertov, ale i zázračné
chodiace veci – telefónna búdka, práčka, pukance...
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Štvrtkové popoludnie bolo plné hier, tanca,
súťaží, radosti a smiechu. Sladké odmeny nám
doplnili energiu a dobroty z bufetu naplnili brušká.

Unavení, ale spokojní sme odchádzali na jarné
prázdniny.

ASFALTOVÁ TURISTIKA
Tohtoročná zima nám nedala veľa možností na
poriadnu zimnú zasneženú vychádzku. Neustále
mrholenie neumožnilo návštevu lesov, lúk, kopcov.
Mráz zo Sibíri nie a nie prísť, takže o nočnom

pochode sa nedalo ani uvažovať. Keďže sme už mali
chuť si niekam vyjsť, tak som vymyslel turistiku po
asfalte. To je taká turistika, kedy sa nechodí po zablatených chodníkoch, ale po miestnych asfaltových
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komunikáciách. Je to trošku nebezpečnejšie, lebo
sem-tam stretnete automobil a treba byť opatrnejší
ako v lese. No ale na našom okruhu to nebolo
až také zlé, hlavne keď sme boli disciplinovaní.
Vybral som okruh z Krajného do Medveďovcov, do
Rumankov, do Taranov, cez Hrašné na Babulicov
Vrch, odtiaľ do Luskovice a Žadovice naspäť do
Krajného. Internet sa tentoraz pomýlil aj v časovom
aj vo vzdialenostnom ukazovateli. Prešli sme až 17
kilometrov a zvládli sme to za 5 hodín. O hodinu
rýchlejšie, ako ukazovala mapa. Stretli sme sa na
autobusovom nástupišti a prvý úsek absolvovali po
hlavnej ceste okolo družstva. To bol jediný úsek po
frekventovanej asfaltke, avšak v tom čase nechodilo
až tak veľa automobilov. Potom sme už odbočili do
Medveďov a odtiaľ smerom do Hučkov, kde sme si
urobili napájaciu prestávku. Chlapci u Rumánkov
vynašli nový hromadný dopravný prostriedok – suchý dlhý konár, na ktorom vybehli až do Hrašného.
Len sa im každú chvíľu zaplietol medzi nohy, a tak
som sa bál, či si nepokrivia plechy na maske.
Z Hrašného to bola hračka prejsť dolu pod Polákov
Vrch, ale potom prišla namáhavá etapa do kopca
na Babulicov Vrch. Troška sme sa zadýchali, ale nič
zložité to nebolo. Na Polákovom Vrchu sme zazreli
ovce z prvej jesennej turistiky, no čínske prasa
už nebolo vo svojom maľovanom príbytku. Asi je
už v klobáskach. Počas celej cesty nám svietilo
jarné slniečko, ktoré nám dodávalo silu a dobrú
náladu. Niekoľkokrát sme sa mohli pokochať

výhľadom na Javorinu a Čachtický hrad, pohľadom
do malebných dolín, zatiaľ ešte nezelených. Na
Babuličáku na nás zo svojej terasy opäť pozerala
koza. Pri spočítaní jej vyšlo, že nás bolo viac ako
v jeseni. U môjho brata sme si spravili krátky piknik
s občerstvením a cez Luskovicu a Žadovicu sme
sa za hodinku dostali do Krajného. Aj keď to bolo
dnes po asfalte, veselo bolo ako vždy. Urobili sme
niečo dobré pre svoje telo, nadýchali sa jarného
vzduchu, nachytali energie zo slnečných lúčov
a nazberali sme kilometre, potrebné pre nomináciu
do Vysokých Tatier. Tam pôjdu v lete iba tí, ktorí
nachodia najviac kilometrov.
Milan Medveď
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HARMONOGRAM VÝVOZU VEĽKOOBJEMOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU A DSO – JAR 2020
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Krajné obec – zastávka pri ZŠ
– pri autobusovom nádraží
– horný koniec pri autobusovej zastávke
– Kúty, parkovisko Bôrikovec
Matejovec – pri Piešťanských
– križovatka k Chalupám
– pri Juhásikovi
– otoč pri Kušnírovej
Luskovica – križovatka nad transformátorom
Žadovica – autobusová zastávka
Žadovica – záhrad. osada – ľavá strana pri Drahuškove (i pre pravú stranu ZO)
Podvrch – pri obecnej studni
Prehôrka – križovatka
Zbehy
– pod obchodom
Mitalovec
Vydarená dolina – Ličkoví (i pre osadu u Marušícov)
U Mozolákov (i pre osadu Vápenky)
Dobrá Mer – pri Genšiniakových
D. Mera – U Tomkov (i pre osadu U Potôčkov))
Ošmek
Konkušova Dolina (i pre osadu Vršek) – autobusová zastávka
zasttávka
Kahúnova Dolina (i pre osadu Osikovce)
Vydarená Dolina – autobusová
sová zastávkaa – Pri Mockový
Mockových
U Vankov
Podrienie – pri autobusovej zástavke
zás avke
Nebojsa
U Sivákov
ov
Tabán
bán
U Januškov – autobusová
vá zastávk
zastávka
U Ferancov (i pre osadu Bukovina)
a)
U Hrdlicov
Tŕnie
Svinová
nová (i pre osadu u Kurtišov)
Kurtišov –priaut
– pri autobus
autobusovej
obusovej zastáv
zastávke
stávke
U Stanovv – otoč (i pre osadu
adu Sy
Sychrov
Sychrov)
Jeruzalem
Hodovec – preloženie
ženie do osadyy U Drobných
ý

02 04. 20
02.

08. 04. 20

09. 04. 20

15. 04. 20

16. 04. 20

22. 04. 20

23. 04. 20

29. 04. 20

30. 04. 20

06. 05. 20

07. 05. 20

13. 05. 20

14. 05. 20

20. 05. 20

Striedavé umiestnenie
jednotlivých vývozoch: vo Vydarenej Doline (Ličkovci) alebo u Marušícov (pri moste), v Dobrej Meri (pri
nie kontajnerov v jednotlivýc
Kavických alebo pri Genšiniakových),
Žadovici (ľavá alebo pravá strana pod osadou), U Ferancov alebo na Bukovine, v Kahúnovej Doline alebo
nšiniakových), na Žadov
v Osikovcoch, vo Vydarenej Doline (pri aut
autobusových zastávkach pri RD s. č. 398 – Laurincoví alebo pri RD s. č. 408 – Mockoví).
Kontajnery sú určené pre zber veľkoobjemového
odpadu z domácností (nábytok, sedacie súpravy, postele, skrine, stoly, stoličky, koberce,
eľkoo
sanitárna keramika, matrace, textil neoodložiteľný v boxoch na samostaný zber, hračiek a iných druhov odpadov, ktoré nemožno separovať.
Do kontajnerov je zakázané ukladať kompostovateľný biologický odpad, lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený k separovaniu (železné
a neželezné kovy, papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly), nebezpečný odpad, batérie, pneumatiky, elektrický odpad, oleje, znečistené obaly, farby, polystyrén).
Zberu separovateľných zložiek (plasty, sklo, papier, tetrapak, železné a neželezné kovy)sú venované termíny uvedené v Kalendári zvozu odpadu).
Obec si vyhradzuje právo zmeny z titulu porušovania VZN o nakladaní s odpadmi, ako i z titulu zmeny v čase poskytovania dodávateľských služieb!
Krajné, marec 2020

SOPKY POD JAPONSKOM
Zvláštne spojenie dvoch výstav
v našej krajnianskej škole. Členky
geografického krúžku pripravili
malú výstavu o Japonsku. Krajinu
vychádzajúceho slnka predstavili
formou plagátov a drobných suvenírov. Pri tvorbe
výstavky sme sa dozvedeli niečo o japonskej cisárskej rodine, ale skúsili sme aj japonské sladkosti –
pocky. Výstavku sme doplnili o oblečenie džudistu.
Druhá výstavka susediaca s Japonskom sú
sopky. Určite nikde na svete sa tak blízko vedľa
seba nevyskytuje toľko krásnych sopiek. Vďaka
piatakom a ich rodičom môžeme obdivovať sopky

z kameňov, betónu, papiera, cesta, pur peny
a iných tajných materiálov. A to ste ešte nevideli
ako fungujú. Pri ich predstavovaní na hodine geografie chrlili „lávu“ a ešte aj smrdeli (hlavne octom).
Veľmi nás teší, že sopky každý deň obdivujú
najmä malí žiaci a zisťujú, kedy aj oni budú vyrábať také veci. Na záver treba povedať ešte jednu
vec. Mali sme aj jedlé sopky, ktoré pripravili
piatačky s maminami. Nielenže boli pekné, ale
mimoriadne nám chutili. Zjedli sme lávu (džem,
čokoláda), kamene (oriešky), nenechali sme ani
omrvinku. Ako dôkaz prikladáme fotografie.
D. Marková

OZNAM
Oznamujeme občanom, že od 1. 1. 2020 je na Obecnom úrade v Krajnom zriadený stavebný úrad. Túto agendu vykonáva Ing. Dušan Mozolák. Bližšie informácie získate na tel. čísle
032/7408521, 0951469296, osobne priamo na obecnom úrade alebo na stránke obce www.krajne.sk,
kde nájdete podrobné informácie, čo a ako vybaviť a k tomu i potrebné tlačivá na stiahnutie.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2020 bude 31. mája
2020, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2020 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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