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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 12. 3. 2020
Uznesenie č. 1/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu OZ.
3. Voľba overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok
2019.
6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obce Krajné.
7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj
budovy materskej školy.
8. Mesačná odmena kontrolórovi obce.
9. Schválenie nájmu na pozemok
p. č. 17412/29.
10. Schválenie vecného bremena na pozemok
p. č. 232/9.
11. Schválenie termínov zasadnutia OZ.
12. Informácie starostu obce.
13. Diskusia.
14. Záver.
Uznesenie č. 2/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 3/2020
a) OZ prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2019.
b) OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok
2019.
Uznesenie č. 4/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1
k Štatútu obce Krajné
Uznesenie č. 5/2020
OZ neschvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na budovu materskej školy.

Uznesenie č. 6/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje mesačnú odmenu
pre kontrolóra obce vo výške 15 %.
Uznesenie č. 7/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom pozemku vo výmere 602 m2 za sumu 19,92 m2 p. č.
17412/29 pre Maksyma Kliusa s manž. Hannou,
Bratislava.
Uznesenie č. 8/2020
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Miroslava Malého
s manž. Vierou, o zriadenie vecného bremena na
parcele vo vlastníctve obce Krajné registra „E“
č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 2 611m2
vedenej na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu vybudovania vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej
prípojky a zriadenia dopravného napojenia na
miestnu komunikáciu na pozemkoch reg. C-KN
p. č. 84 a 85.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Miroslava Malého
s manž. Vierou, o zriadenie vecného bremena
na parcele vedenej na LV č. 1 v k. ú. Krajné vo
vlastníctve obce Krajné registra „E“ p. č. 232/9
– ostatná plocha vo výmere 2 611 m2 z dôvodu
vybudovania vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojky a zriadenia dopravného napojenia
na miestnu komunikáciu na pozemku reg. C-KN
p. č. 84 a 85.
Uznesenie č. 9/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje termíny zasadnutia
OZ v roku 2020: 11. 6., 10. 9., 10. 12. 2020.
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 11. 6. 2020
Uznesenie č. 10/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2019.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné
k Záverečnému účtu obce Krajné za rok 2019.
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2019.
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2020.
9. Návrh VZN o pohrebníctve č. 1/2020.
1 0. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 17415/9 v záhradkárskej osade v Žadovici
Mgr. Ivany Jägrovej s manž., Piešťany.
11. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve: pozemkov
k individuálnej bytovej výstavbe.
12. Informácie starostu obce.
13. Diskusia.
14. Záver.
Uznesenie č. 11/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča
a p. Drahomíru Michalidesovú a za zapisovateľku
– p. Janu Hudecovú.

Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 12/2020
OZ presúva Správu nezávislého audítora
o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2019
na nasledujúce zasadnutie OZ.
Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
Obce Krajné za rok 2019.
Uznesenie č. 13/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad
a zároveň schvaľuje na základe uvedených skutočností čerpanie rezervného fondu za rok 2019 vo
výške 7717,20 €.
Uznesenie č. 14/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na
obdobie II. polroka 2020.
Uznesenie č. 15/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh VZN č.
1/2020 o pohrebníctve.
Uznesenie č. 16/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať pozemok v záhradkárskej osade v Žadovici
p.č. 17415/9 vo výmere 520m2.
Uznesenie č. 17/2020
OZ prekladá vyhlásenia Verejnej obchodnej
súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve: pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe v Matejovci
na najbližšie zasadnutie OZ.
Konštatovanie č. 4
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 17. 8. 2020
Uznesenie č. 18/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Schválenie programu OZ.
3. Voľba overovateľov zápisnice.
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
5. Schválenie pristúpenia Obce Krajné k projektu
komplexných pozemkových úprav v katastrálnom území obce.
6. Schválenie čerpania preklenovacieho investičného úveru na realizáciu rekonštrukcie
chodníkov.
7. Informácie starostu obce.
8. Diskusia.
9. Záver.
Uznesenie č. 19/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika.
Konštatovanie č. 5
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Uznesenie č. 20/2020
OZ v Krajnom jednomyseľne schvaľuje na
základe zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
§11 odst. 4 písm. a) návrh na začatie pozemkových úprav v katastrálnom území Krajné.
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce Krajné k dodržaniu podmienok na
prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 21/2020
OZ schvaľuje Municipálny úver na prefinancovanie rekonštrukcie časti chodníka vo výške
35 000,-€ z 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 za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ

ĎALŠIE NOVÉ HASIČSKÉ MOTOROVÉ VOZIDLO
Dňa 11. 6. 2020 minister vnútra SR p. Roman
Mikulec slávnostne odovzdal nášmu Dobrovoľnému
hasičskému zboru kľúče od nového motorového
vozidla Iveco Daily.
Po prevzatí kompletne zgenerálkovanej Tatry
v nedávnej minulosti, vozidla Iveco v minulom
kalendárnom roku pre našich hasičov z Matejovca,
ako aj protipovodňových vozíkov, odovzdaním
tohto vozidla došlo k zavŕšeniu kompletnej výmeny
motorovej hasičskej techniky pre dobrovoľných
hasičov v našej obci.
V sobotu dňa 13. 6. 2020 v popoludňajších
hodinách si vozidlo so záujmom prezreli obyvatelia
obce, kde najmä tí najmenší preliezli všetky jeho
útroby a zaujímali sa o jeho vnútorné vybavenie.

Pri dobrom divinovom guláši aj čapovanom
občerstvení bolo zároveň do života uvedené aj nové
motorové vozidlo Dacia Duster 4x4, ktoré bude
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slúžiť potrebám lesného odborného hospodára
v našej obci.
Som rád, že aj napriek zložitej ekonomickej
a hospodárskej situácii v našej spoločnosti, ktorá
má negatívny dopad aj na samosprávy, sa nám darí
v obci Krajné napĺňať úlohy, ktoré sme si stanovili,
a postupnými malými krokmi zlepšovať technické
vybavenie obce.
JUDr. Ján Konečník,
starosta

VÁŽENÍ OBČANIA, VLASTNÍCI POZEMKOV
V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ NAŠEJ OBCE!
Prišiel ten čas, na ktorý sme všetci tak dlho čakali. Už naši starí rodičia si to priali, naši rodičia to
očakávali, ale až nám sa to teraz podarilo, nebolo
to jednoduché a neprišlo to samo. Bolo to náročné,
ale nakoniec sa to podarilo.
Áno, správne tušíte, hovorím o pozemkových
úpravách – „komasácii“ v našej obci.
Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, pozemkový a lesný odbor ako orgán štátnej správy pre
pozemkové úpravy v zmysle § 5 ods. 5 zákona číslo
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových
spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon“)
na základe uznesenia vlády SR č. 593/2019 zo dňa
4. 12. 2019 nariadil dňa 19. 3. 2020 v našej obci
konanie o začatí pozemkových úprav.
Cieľom pozemkových úprav v našej obci bude
zníženie rozdrobenosti vlastníctva pozemkov,
odstránenie nedostatkov v evidencii pozemkov,
zníženie počtu existujúcich spoluvlastníckych
podielov, sceľovanie pozemkov, resp. spoluvlastníckych podielov do väčších pozemkov,
vyriešenie prístupu k pozemkom a ich užívanie
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poľnohospodárskym podnikom alebo vlastníkmi,
vykonanie ekologických opatrení v rámci obvodu
projektu pozemkových úprav v danom katastrálnom
území. Pozemkové úpravy sú dnes vzhľadom na
ich nové poňatie (vlastníci pozemkov sú aktívnymi
účastníkmi pozemkových úprav) jediným nástrojom
na usporiadanie pozemkového vlastníctva tak, že
za pôvodné rozdrobené pozemky budú v súlade so
zákonom pridelené nové pozemky do výlučného
vlastníctva v súlade s požiadavkami na ochranu
prírody. Pozemkovými úpravami sa riešia právne
(vlastnícke vzťahy), terénne úpravy (umiestnenie
pozemkov, vyrovnanie hraníc pozemkov), komunikačné opatrenia (sprístupnenie pozemkov cestnou
sieťou), vodohospodárske, protierózne (budovanie
vetrolamov), ekologické (budovanie zelených pásov)
a iné verejné a spoločné opatrenia v rámci obvodu
pozemkových úprav s cieľom zlepšiť produkčné
a pracovné podmienky v poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve a tým zabezpečiť podporu
rozvoja vidieka.
Po vykonaní pozemkových úprav v našej obci
budú za pôvodné rozdrobené pozemky, ktoré
súčasní vlastníci vlastnia na viacerých miestach,
pridelené nové pozemky do výlučného vlastníctva
na jednom, prípadne dvoch miestach. Budú si
môcť vyriešiť spolupodielové vlastníctvo a v súlade
so zákonom v novom navrhovanom stave budú
vlastniť pozemok v celosti. Taktiež budú môcť
navrhnúť, čo hodlajú v budúcnosti s týmito pozemkami robiť – či ich nechajú v užívaní terajšieho
poľnohospodárskeho subjektu, alebo iného užívateľa a pod.
V záujme zabezpečenia priechodnosti pozemkových úprav je nutné, aby o pozemkové úpravy
mali záujem samotní vlastníci, pretože sa rieši ich
vlastníctvo.
Do pozemkových úprav však budú zahrnuté
len pozemky v extraviláne – t. j. mimo zastavané
územie. Pozemky v intraviláne – pod rodinnými
domami a záhrady pri domoch sa riešiť nebudú.
Môže sa Vám zdať, že zatiaľ nevidíte v obci
žiadnych geodetov alebo pod., ale na pozemkových úpravách aktívne pracujeme, dňa 6.
8. 2020 bolo zasadnutie pracovnej komisie za
účasti všetkých dotknutých inštitúcií (Slovenský

pozemkový fond, Povodie Váhu, štátne lesy
SR, katastrálny úrad, okresný úrad, atď.), ktorej
výsledkom je zosúladenie veľkosti a charakteru
nezrovnalosti v katastri obce s tým, že v priebehu
mesiaca september 2020 spisový materiál bude
skontrolovaný (krajským) okresným úradom
v sídle kraja a následne odstúpený na Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej
len „ministerstvo pôdohospodárstva“) k ďalšiemu
konaniu.
Jeden z najväčších problémov, ktorý budeme
musieť v súčasnom predprípravnom štádiu vyriešiť,
je verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Verím, že
v spolupráci s odborom verejného obstarávania
Ministerstva pôdohospodárstva to zvládneme,
nakoľko suma za vykonanie pozemkových úprav
v našej obci určite nebude malá. Avšak v plnej
výške bude hradená zo štátneho rozpočtu –
vlastníka pozemku to nebude stáť ani jeden
cent.
O všetkých vykonaných úkonoch vo veci pozemkových úprav Vás budem, občania, pravidelne
aj na stránkach týchto novín informovať, nebude to
beh na krátku trať. Pozemkové úpravy budú trvať
niekoľko rokov, rozdrobenosť vlastníctva v našej
obci je obrovská, dôležité však je, že sme s nimi
začali. Možno si v súčasnosti ani neuvedomujete
rozsah úprav, ale bude to niečo obrovské, každého
jedného z nás sa dotknú, s každým jedným vlastníkom bude musieť byť vykonané samostatné konanie
o novom usporiadaní jeho vlastníctva.
Začali sme prepisovať katastrálnu mapu obce
Krajné, je to historický okamih, ktorý zaznamenáme nielen do kroniky našej obce, ale odzrkadlí sa aj
v listoch vlastníctva každého jedného z nás.
Vysporiadanie pozemkového vlastníctva je
prvým a základným krokom k ďalšiemu rozvoju
a napredovaniu našej obce.
V závere chcem poďakovať všetkým našim
priateľom, ktorí nám v našom úsilí pomohli, výsledkom čoho bolo, že vláda SR zaradila našu obec do
zoznamu kat. území, v ktorých sa bude komasácia
vykonávať.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

OSLAVY 76. VÝROČIA SNP
Dňa 5. 9. 2020 aj obec Krajné spoločne za
účasti najvyšších štátnych a ústavných činiteľov

položila veniec na tumbu vrchu ROH v obci Lubina.
Spoločne sme si tak pripomenuli 76. výročie
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Slovenského národného povstania, jedného z najvýznamnejších sviatkov v histórii ako spoločného,
tak aj samostatného štátu, ktorého odkaz je v súčasnosti, keď sú častokrát spochybňované mnohými
pseudopolitikmi moderné dejiny Slovenska, nanajvýš aktuálny.
Obec Krajné je hrdá a nikdy nezabudne
nielen na obyvateľov našej obce, ale ani na
všetkých našich rodákov z celého Podbradlanskopodjavorinského regiónu, ktorí sa zapojili do tohto
povstania a položili v ňom svoje životy pre našu
lepšiu budúcnosť.
Česť a úcta ich pamiatke.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

TANEČNÁ ZÁBAVA
V sobotu dňa 1. augusta vo večerných hodinách
sme pod modrou oblohou na ihrisku nášho športového telovýchovného areálu usporiadali tanečnú
zábavu, kde do tanca až do skorých ranných hodín
hrala známa hudobná kapela UNI SONG.
Išlo už o druhý ročník úspešnej kultúrno-spoločenskej akcie, na ktorej sa zišla viac ako stovka
zúčastnených. Počasie nám prialo, bolo skutočne
letné, a mohli sme si zatancovať nielen na tanečné hity našej mladosti. Som rád, že na zábave
boli zastúpené rodiny generačne, starí rodičia,
rodičia aj deti.

Je vidieť, že máme v obci ľudí a skupiny priateľov, ktorí sa spoločenských akcií zúčastňujú s pravidelnou zotrvačnosťou, vedia a dokážu sa skutočne
dobre zabaviť a potom aj takých, ktorí sa vyzvedajú
ako bolo? Počul som hrať na ihrisku muzikantov,
boli aj ľudia a aj tam niekto prišiel? Preboha, veď
bolo 2 € vstupné.
No pre týchto máme jednoznačnú odpoveď:
„Príď medzi nás zúčastnených, neseď doma, určite
neoľutuješ!“
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
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LETNÉ KINO
V druhý augustový
víkend sme pod holým
nebom v priestoroch
športového telovýchovného areálu za dodržania
prísnych hygienických
a protiepidemiologických
opatrení zorganizovali
už tradičné letné kino
nielen pre obyvateľov, ale
aj návštevníkov našej obce.
Letné teplé počasie nám skutočne prialo a v piatok sme premietali pre našich najmenších detské
predstavenie s názvom Sonic Ježko, ktoré si hneď
všetky deti zamilovali.
Superrýchly modrý ježko Sonic patrí medzi
najväčšie videoherné legendy. A pretože o legendách sa spravidla natáčajú filmy, vznikla aj komédia,
v ktorej hlavný hrdina uniká pred svojím neúnavným prenasledovateľom Doktorom Robotnikom
rýchlosťou toho najrýchlejšieho blesku.
Ich rodičia si zároveň mohli oddýchnuť v úzadí
pri dobre vychladených čapovaných nápojoch. Na
odbyt išli nielen pukance, ale aj hranolky.

V sobotu sme premietali predstavenie pre nás
dospelých s názvom Príliš
osobná známosť z produkcie novej česko-slovenskej
kinematografie, ktoré sa
nám divákom v niektorých momentoch mohlo
zdať až príliš osobné.
Film priniesol príbehy
troch žien, ktoré sa poznajú, alebo sa spoznajú. Spája
ich priateľstvo, muž a malé päťročné dievčatko. Simona
(Tatiana Dyková) si nanovo buduje život po tom, čo sa
rozvedie a syn sa rozhodne žiť s otcom. Natáliu (Petra
Hřebíčková) si nájde láska v podobe vdovca s malou
dcérkou a obetavou babkou. A Eva (Eliška Balzerová) aj
v dôchodkovom veku zisťuje, že do jej života stále patrí
láska partnerská, nielen tá k vnučke.
Podujatie sa skutočne vydarilo, všetci návštevníci
letného kina odchádzali spokojní a verím, že ani
v budúcom roku tradíciu neprerušíme a budeme
znova premietať v dňoch 13. a 14. 8. 2021.
JUDr. Ján Konečník, starosta obce
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AUTOGRAMIÁDA HOKEJISTOV DUKLY TRENČÍN
V KRAJNOM

Spoločensko-kultúrny aj
športový život sa nám konečne
rozbieha, a tak sa mohla v sobotu 27. júna uskutočniť krásna
udalosť. Fanúšikovia Dukly
Trenčín sa po dlhšom čase
mohli osobne stretnúť so svojimi
obľúbenými hráčmi a trénermi.
Ale poďme po poriadku.
Podujatie v Obecnom športovom areáli v Krajnom nemohlo
byť ani bez futbalu. Začalo sa
priateľským stretnutím starších
žiakov Krajného a Jaslovských
Bohuníc, v ktorom domáci
vyhrali 3:0 po góloch Tomáša
Baču, Šimona Toráka a Marcela
Žáčeka. Už v priebehu zápasu
sa tu nachádzali hráči Dukly
Trenčín aj s pánmi trénermi, ktorí sa v priateľskom
duchu rozprávali a fotili s domácimi, ale aj prichádzajúcimi fanúšikmi futbalu, no predovšetkým
hokejovej Dukly Trenčín.
Po zápase žiakov začala očakávaná autogramiáda našich hostí, a to trénerov Jána
Pardavého, Petra Frűhaufa a hráčov Juraja
Bezúcha, Tomáša Bokroša, Michala Hlinku, Borisa
Sádeckého, Jozefa Šveca a krajnianskeho rodáka
Jakuba Kostelného. Podpisovali sa nielen na
pamätné karty, ale aj na lopty, tričká a hocičo, na
čo si len fanúšikovia zmysleli. Všetko prebiehalo vo
veľmi priateľskej a uvoľnenej atmosfére.
Program pokračoval bohatou tombolou.
Prítomní sa potešili z mnohých cien: detských,
tekutých, no najmä športových. Či to už bol dres
Attilu Végha, hokejka Martina Feherváryho s jeho

vlastnoručným podpisom, s ktorou hral zápasy NHL, alebo
dres Michala Valenta podpísaný
a venovaný celou kabínou našej
Dukličky. Radosť mali veľkí aj
malí, ktorí sa popri tom mohli
povoziť na motorkách, alebo si
zaskákať na trampolíne. Pred
tombolou bolo pripravené
prekvapenie v podobe rozhovoru s Jánom Pardavým, ktorý
poodhalil čo-to z príprav a plánov klubu do novej sezóny.
Záver programu patril ešte
raz futbalu, mužstvo dospelých
z Krajného privítalo v rámci
prípravy hostí z Hornej Stredy
a, samozrejme, pri takomto
podujatí nemohol zápas skončiť
inak ako remízou. Dohodnutá nebola, no po góle
na oboch stranách už následne pri šanciach obrancovia s prehľadom vykopávali loptu z bránkovej
čiary, a tak sa priebežný výsledok 1 : 1 už nezmenil.
Strelcami gólov boli za domácich na 1 : 0 Patrik
Kubica, hostia vyrovnali gólom Ivana Stojanova.
Spokojnosť panovala na všetkých frontoch,
hostia aj fanúšikovia si pochutili na občerstvení, deti
sa potešili, že sa môžu vyšantiť, všetci sa spoločne
zabavili, porozprávali a po koronapauze si toto
spoločné stretnutie veľmi užili.
Podujatie zorganizoval domáci futbalový klub
TJ Slovan-Rovnosť Krajné v spolupráci s občianskym združením Dukla Trenčín veľká rodina.
Organizátorom patrí veľká vďaka a zostáva nám
veriť, že už nič nezabráni tomu, aby sme sa aj v ďalšom období na podobných podujatiach stretávali.
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BIKE ŠPORT…
obmedzené kapacity nebolo možné vstúpiť do
areálu bez registrácie a platného QR kódu. Bolo
treba dodržiavať POVINNÉ OPATRENIA, a to ako pre
návštevníkov, tak aj pretekárov.

Štartová listina:
Čas štartu: 10:35:00 Enduro Hobby

Bike sport – poviete si: “Čo to je?” Je to adrenalínový šport pre odvážnych a nebojácnych. No
v Krajnom máme takého športovca, ktorý sa týmto
športom zapodieva. Je ním Richard Giertli, ktorý
sa tomuto športu venuje už 3 roky a sú za ním
vidieť aj výsledky. V krátkosti ho predstavíme:
Richard je 19-ročný nenápadný skromný mladý
muž, ktorý závodne preteká za klub MYBIKES
racing team Myjava, v kategórii mužov do 21
rokov. Skúsenosti získava na domácich, ale aj
zahraničných pretekoch. Tento pretekár sa koncom mesiaca augusta zúčastnil na podujatí CTM
Enduro race, a to v Bike parku Kálnica, kde počas
dvoch dní (29. – 30. augusta) toto podujatie prebiehalo.
V sobotu išlo o pretekárov na CTM Enduro race – počet bol limitovaný na 250 pretekárov. Vzhľadom na

Št. č.

Meno

Rok Štát

164
163
162
161

ČMELA Marián
PLAULT Jean-Romain
ROJAS Marcel
BLANAR Martin

1976
1985
1989
1996

SVK
FRA
SVK
SVK

160
159
158
157

GIERTLI Richard
BOROVSKÝ Vladimír
ČMELA Adrián
HROBA Oto

2001
2003
2003
1990

SVK
SVK
SVK
SVK

Klub
Myjava bikers
Myjava bikers
Myjava bikers
Novomestsky
superbike
MYBIKES
Myjava bikers
Myjava bikers
BIKESTRIKE.COM

veková
kategória
HSM
HMAS
HMAS
HM
HU21
HU21
HU21
HMAS

CTM Enduro Race – HOBBY
Výsledková listina prvých troch pretekárov:
Kategória: HOBBY Muži U21
Por. BiB Štát
Meno
klub
1. 160 SVK Giertli Richard
MYBIKES
2.
97 SVK Chupáň Jakub
Turie
3. 165 SVK Kucharský Kristián BTVT

YoB
2001
2000
2003

Cieľový čas
10:24.65
10:27.79
11:12.25

Práve na tomto podujatí zvíťazil vo svojej kategórii do 21 rokov a získal svoju prvú zlatú medailu.
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POKLADY MYJAVSKÝCH KOPANÍC – MYJAVSKÉ PÍSNĚ
Už viac ako päť rokov v letných mesiacoch túlal sa naším
kopaničiarskym krajom hľadač
pokladov z Prahy. Oslovoval
hlavne starších ľudí, či mu
nevedia zaspievať starú ľudovú
pieseň, alebo nepoznajú človeka, ktorý by bol ochotný takú
pieseň zaspievať. Pri stretnutí
sa predstavoval menom Adam
Votruba. Pre informácie o ňom
si beriem na pomoc pána
Google: Mgr. Adam Votruba,
PhD, pracovník Národního
muzea. https://is.muni.cz/el/fss/jaro2015/
HEN624/votruba.txt

Adam Votruba je historik,
filosof a etnolog. Vystudoval
historii a filozofii na FF UK. Působil jako učitel
dějepisu a společenských věd na gymnáziu a jako
programátor. V současné době je pracovníkem
Národního muzea. Zabývá se lidovými pověstmi
a výzkumem na pomezí historie a etnologie (zbojnictví, ústní slovesnost). Je autorem několika historických a etnologických publikací (Václav Babinský,
Poklad na Tolštějně, Namažeme školu špekem).
http://novyprostor.cz/clanky/443/nekdo-musi-zbankrotovat

Náš ekonomický systém připomíná pyramidovou hru, říká historik Adam Votruba. Svou
knihu Paradox úroků nevěnoval jen kritice, ale
také pozapomenuté alternativě – bezúročným, nebo
též „kazícím se“ penězům. Jeho další vášní jsou
zbojníci a loupežníci.
Doplním tieto informácie, že už nepracuje
v Národnom múzeu, ale je pracovníkom Regionálneho
múzea v Kolíne. Dlhodobo pracoval v Národnom
Debata Adama Votrubu (vpravo)
s Vladom Jánošom v júli 2016

múzeu, odtiaľ začali v roku 2013
jeho potulky po našom kraji za
ľudovými piesňami.
Iba toľko na úvod. Hlavným
cieľom jeho hľadania bolo autenticky zaznamenať staré piesne,
samozrejme s naštudovaním
všetkých informácií, ktoré boli
tejto téme venované v písomnej
alebo zvukovej forme. Pracoval
s kontaktmi na profesionálnych
a poloprofesionálnych muzikantov – Petrom Obuchom,
Jánom Pražienkom, Vadimírom
Jánošom, Štefanom Jerigom,
Jarom Hargašom a ďalšími. V knihe Myjavské písně na 500 stranách zapisuje 474 piesní. Najviac
piesní má z Jablonky, je ich 120, podporu našiel aj
v Krajnom, kde zapísal 75 piesní. V zozname spevákov
je 45 mien, v Krajnom to boli: Anna Ďurišová, Štefan
Horák, Vladimír Jánoš, Viera Knapová (v knihe zapísaná Marušícová), Alžbeta Mocková, Anna Turanová,
Emília Valášková. V teoretickom rozbore na 120-tich
stranách je uvedená analýza tohto bádania. Spomenul
tam aj potulného muzikanta Jána Poláčka, jeho
pesničky a príbehy zo života.
Kniha je zdrojom inšpirácie hudobníkom ľudovej
hudby aj fanúšikom spevu ľudových piesní v našom
kraji. Zoznam piesní nájdete na https://ipac.svkkl.
cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_cat.10-1276364-Myjavske-pisne/ Pre ostatných môžu byť zaujímavé diela
uvedené v úvode.
Článok bol publikovaný v Kopaničiar exprese
č. 33/2020
Ivan Gálik
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UKONČENIE LETA V MATEJOVCI

Posledný augustový víkend sme sa v Matejovci
spoločne rozlúčili s odchádzajúcim tohtoročným
letom. Dve vydarené akcie, ktoré zorganizovali
obyvatelia tejto našej miestnej časti svedčia o tom,
že leto bolo nie len teplé a postihnuté koronavírusom, ale aj jeho záver dňa 29. augusta bol skutočne
zaujímavý. Pred miestnym pohostinstvom sa opekalo prasiatko, do tanca muziku zabezpečil známy DJ,
podávaný burčiak z tohtoročnej sezóny bol výborný
a skontrolovala nás aj hliadka VB na už muzeálnom
motocykli. Na ihrisku, ktoré sa podarilo miestnym
nadšencom spolu z členmi DHZ a aj za aktívnej

podpory obce zveľadiť, sa hral futbal, varil chutný
guláš a skutočne asi z každého domu v Matejovci sa
bol v tento večer pri Červenej hore niekto zabaviť.
„Eeej“ povzdychol som si, „kebyže aj v Krajnom
takto spontánne rodiny chodili na zorganizované
spoločenské podujatia“.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom,
občianskemu združeniu „Náš Matejovec“, členom
DHZ v Matejovci, ale aj všetkým, ktorí tento rok
priložili ruku k dielu a na ihrisku pomohli s osadením nových sietí, zabezpečujú jeho pravidelné
kosenie, údržbu, čím vytvárajú lepšie a krajšie
podmienky pre život v tejto našej malebnej miestnej
časti, a to všetko bez nároku na odmenu a v čase
osobného voľna.
Je to skvelé vidieť, ako deti odložia bicykle a na
ihrisku si zahrajú futbal, aj keď možno nie na dva
polčasy, častokrát iba na jednu bránu, ale len tak
pre radosť, šport a zábavu.
Ako starosta budem vždy rád tieto aktivity
podporovať.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
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VYNOVENÁ JEDNOTA
Presnejšie povedané predajňa COOP Jednota
POTRAVINY v Krajnom, ktorá patrila pod správu
regionálneho družstva Trenčín. Na Slovensku pôsobí 30 regionálnych družstiev, pod ktoré patrí vyše
2000 predajní. Už dlhšiu dobu pociťovali občania
stagnáciu služieb obchodu z nedostatku zásobovania
požadovaným tovarom. Zmenou nadriadeného
regionálneho družstva na COOP Jednota Senica,
spotrebné družstvo, boli priestory predajne potravín
vynovené, doplnený sortiment tak, ako sme videli
v obchodoch Jednoty na Myjave. Ak by niekoho
zaujímali ďalšie informácie o obchodnom reťazci
Jednoty, nájdete na: https://www.coop.sk/sk/o-nas

20 rokov vozí poštu rodina Kubišovská (z hor.
konca dediny), od r. 1942 Bukovčan. Listonošmi
sú pre Krajné Samuel Kubiš, pre časť Krajného
a Podkylavu Pavol Pagáč z Podkylavy (do služby
sa dostal ako legionár). Obaja sú prespoľnými
doručovateľmi, čo znamená že nielen do kopaníc
doručujú všetkú poštu, ale v kopaniciach aj poštu
od jednotlivcov sú povinní prijímať (od r. 1937
tak). * 3 Vedľa vpravo bola kancelária „Úverového
družstva“. V strede bol obchod so zmiešaným
tovarom, obchodníkom bol Ján Sadloň s manželkou
Zuzanou.

Obchod so zmiešaným tovarom, obchodník
Ján Sadloň, rok 1940

COOP Jednota POTRAVINY v Krajnom
História družstevníctva na Slovensku má
175-ročnú tradíciu a história potravných spolkov
má 150-ročnú tradíciu. Prvé Potravné družstvo
v Krajnom založil ešte za Rakúsko-Uhorska evanjelický farár Michal Bodický. Obchod bol v dome
vyše starého obecného domu, na Švancarovci,
obchodníkom bol Ján Marek. Pred rokom 1918
po vykradnutí obchod nefungoval. Za prvej ČSR sa
potravné družstvo postupne premiestnilo do ďalších
domov. Posledným dočasným družstevným domom
bola bývalá pekáreň Michala Knapa. Oproti nej
bol postavený nový „Družstevný dom“, slávnostne
otvorený koncom septembra 1939. *1. Starý
družstevný dom kúpil a prerobil na pekáreň .*2
V„Družstevnom dome“ na ľavej strane bola pošta.
Vedúcim pošty bol Florián Kupča, Pošta sa dováža
povozom (konským) z Vrbového denne raz.
Bola už za Dalloša snaha zjednotiť autodopravu
pošty dvakrát denne z Vrbového – pričom by sa
konala aj preprava osôb, avšak veľké stúpanie
hradskej (Prehôrka najmä) a zatáčky, ako aj
vojenné zbrojenie vec oddialily od uskutočnenia.
Povozník je smluvný – už dlhý rad, azda celých

V pravej časti budovy bol hostinec s miestnosťou
na tancovanie, šenkárom bol Ján Babuška s manželkou Ľudmilou. Na poschodí boli byty, vo dvore
spoločenská miestnosť, doplnená premietacou technikou, využívaná hlavne ako kinosála. Vonku pred
obchodom bola krátku dobu (rok 1950) benzínová
pumpa. Po zavedení autobusovej dopravy Piešťany
– Myjava tu bola veľmi dlho jediná autobusová
zastávka „pred šenkom“. Opačným smerom Myjava
– Piešťany bola „pred pekárňou“.

Družstevný dom, rok 1940
Po roku 1960 začína význam spoločenskej sály upadať pre problémy s premietačmi
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a návštevnosťou kina. Otvorením novej budovy
požiarnej zbrojnice sa presúva kultúrny a spoločenský život do novej sály alebo aj do telocvične školy.
Postavením obchodného domu Jednoty v centre
obce, otvorením pošty v novej budove MNV (28.
8. 1974) význam budovy v obci podstatne klesol.
Majiteľ a správca Jednota Trenčín, nemala z prevádzky hostinca a jedného bytu prostriedky na
udržiavanie budovy, a preto ju odpredala súkromnému vlastníkovi.
V ročnom zápise roku 1971, Kroniky obce
Krajné, zapísanom matrikárkou Vierou Turanovou
je zaznamenané: V mesiaci septembri otvorilo
sa v obci novovybudované nákupné stredisko,

Nákupné stredisko sa odovzdalo do užívania
i s pekne upraveným okolím, vysadenými ružami
a osiatou trávou. V ročnom zápise roku 1974
píše: Už v roku 1899 založili občania našej obce
„Potravný spolok“, ktorý mal hneď po založení
115 členov. Tento potravný spolok existuje
bez prerušenia až doteraz, ale už pod názvom
„Jednota, spotrebné družstvo“, a preto môžeme
v tomto roku osláviť už 75. výročie jeho založenia.
Z veľkej slávy obchodného domu ostal zlomok,
ale vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli k obnove
tohto zlomku, aby slúžil našim občanom. Článok
bol uverejnený v Kopaničiar exprese č. 30/2020
v skrátenej forme.

Nákupné stredisko Jednoty, rok 1974

COOP Jednota POTRAVINY v Krajnom
16. 7. 2020

ktorého sme sa už nemohli dočkať. Jeho vedúcim
v priemyselnej časti sa stal Teodor Gašpar, ktorý
sem prišiel z Hrachovišťa. V potravinárskej časti
sa vedúcou stala Helena Bóriková. Naše nákupné
stredisko nemá na okolí páru. Už jeho zásobovanie svedčí o tom, že k nám na nákupy chodia
zákazníci z rôznych kútov republiky. Odteraz
sa u nás nakupuje všetko pod jednou strechou.

*1 Krajnianske noviny 3/2009
*2 Krajnianske noviny 1/2016, 2/2016
*3 Kronika obce Krajné – kronikár Štefan Valášek
– prepis textu z Kroniky obce Krajné je v pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie.
2009 © Ivan Gálik
Ivan Gálik

PAMIATKA ZOSNULÝCH – 4. ČASŤ
V Kopaničiar exprese č. 13/2020 som uverejnil článok „Štefánikovci v Krajnom“, ku ktorému mi Ján Gálik
napísal pripomienku: V Polívkovej publikácií Pamiatke
Štefánikovej som zistil na str. 55, že stará matka MRŠ
– „Štefánička“ zomrela 27. augusta 1894 a pochovaná bola na myjavskom cintoríne. Teda otázka, prečo
nie v Krajnom? Skúste zistiť? J. G.
Keď uverejnil Ján Gálik v KE č. 30/23. 7. 2019
v prvej časti „Milan Rastislav Štefánik a Myjava“ rodokmeň, našiel som dátum úmrtia Ludviky Štefánikovej
(*21. 12. 1817 – † 27. 8. 1894). Vyhľadal som zápis
v matrike https://www.familysearch.org a doplnil som si údaje,
narodenie a úmrtia v rodokmeni.

Zápis v matrike narodených
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Zápis v matrike zomretých
Pri písaní článku do predošlých Krajnianskych
novín som na túto informáciu zabudol a napísal: Po
pravej strane sú neoznačené hroby Štefánikovcov [5]
a v susedstve by mohli byť hroby Boorovcov [6]. Podľa
dokumentov môžeme bádanie uzavrieť s tým, že vedľa
hrobu Pavla Štefánika *1761 – †1831 je neoznačený
hrob synovca Pavla Štefánika *1799 – †1861, ktorý bol
dedkom generála M. R. Štefánika. Jeho babka Mária
Ludvika Štefániková, rodená Šuleková je pravdepodobne
pochovaná v blízkosti rodiny Vanayovej na myjavskom
cintoríne. Záhadou zostáva, prečo bol pohreb na druhý
deň po jej smrti, nie na tretí deň. Prečo nebola prevezená na cintorín v Krajnom a pochovaná vedľa manžela.
Pohrebu sa nezúčastnil ani synovec Ľudovít August
Boor, farár v Krajnom, keďže odbavoval 27., 28.,
29. pohreby v Krajnom. V prípade potreby ho mohol
zastúpiť aj učiteľ Michal Zatkalík. Bolo to možné, je viac
takých zápisov, hlavne ak boli v jednom dni pohreby
v Krajnom a na Korytňanských kopaniciach. Potom aj
rekonštrukcia fotografie vyzerá trochu inak.

M. R. Štefánik pri hrobe prastrýka
a jeho otec pri hrobe svojho otca
Neďaleko hrobov Štefánika, Zatkalíkovcov a rodín
Markov, je hrob Ireny Gömöryovej r. Kellner, manželky
farára Andreja Gömöry.
V matrikách som našiel deti Ireny: Gustav – 1886,
Margit – 1888, Gyula – 1891, Irena – 1892, Viktor –
1894. Nepodarilo sa mi nájsť v matrike Zlaticu. Andrej
Gömöry bol od augusta 1876 do apríla 1878 kaplánom
v CZ Veľká Ľuborječka (Ľuboreč) a od decembra 1878
farár. Zaujímavý zápis v matrike narodených je 9.2.1896,
kde krstil Jána (János) Gálika, čo je posledný záznam

s jeho menom. Iné
matriky, sobáše, úmrtia
z tohto cirkevného
zboru, nie sú prístupné na
internete. Ďalšou zaujímavosťou v matrike je zápis
z 27. 10. 1878, kde krstil
Samuel Bodický, brat farára Michala Bodického.
V pátraní mi pomohla manželka farára
Branislava Kolényho,
Na mape cintorína [3]. Je
pani MUDr. Kvetoslava
to mama Zlatice Gömöry
Kolényová, s ktorou som
(*1897), manželky farára
sa kontaktoval cez jej vnuMladena Kolényho.
ka. Irena Gömöryová bola
mamou Zlatice *1897, vydatej za farára Mladena Kolényho,
ktorý začal pôsobiť v Krajnom po Michalovi Bodickom.
Dobry den pan Gálik, pani Irena Gomory rodena
Kellner je babka mojho dedka Branislava Kolényho.
Rodicia mojho dedka su pochovani v Castkove Mladen
a Zlatica Kolényoví (r. Gomory).
V rodokmeni mame uvedene ako manzela Ireny
Gomory, farara Ondreja Gomory. Mena Gyula sa v rodokmeni ako dieta Ireny Gomory nenachadza. Deti
pani Ireny podla rodokmena: Gustav – 1886, Margita
– 1888, Irena – 1890, Viktor – 1894, Zlatica – 1897
Ondrej Gomory: narodenie 1853 Brdárka, umrtie
1908 Luborec
Pekny vikend Mario Pitonak
Pána farára Mladena
Kolényho som najviac
zažil na vyučovaní náboženstva v škole „na cirkevnej“, v prvej a druhej
triede. Mal vžité metódy
starej školy „kategorického imperatívu“, preto
sme boli veľmi radi, keď
ho prišiel občas zastupovať syn Branislav. Jeho
príhovor pri príležitosti
620-ročnice obce Krajné
si môžete pripomenúť na stránke obce v časti „História“
„Príhovor Branislava Kolényho“.
Z tohto miesta prejdem nad hornú cestu, kde sú pochovaní rodičia a sestra Mária farára Michala Bodického.
V decembri bude 125 rokov od jeho príchodu, 100 rokov
od jeho odchodu z Krajného do Bratislavy a 85 rokov od
jeho úmrtia. Na internete nájdete o ňom veľa informácií,
vyberám niečo z Kroniky obce, str. 40/2:
Nástupcom Ľudovíta Boora bol Dr. Michal Bodický.
O tomto mužovi napíšem azda viac, než o všetkých
doposavádnych kňazoch spolu. A to preto, že ho
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Krajňanci dobre nepoznali, i keď ho vídali mnohí
z dnes žijúcich i z mojej generácie – pretože naši kňazi
– vinou cirkevného zriadenia, sú týždenne aj so slovom
Božím (ktorého známosti by mali byť každodennými
pestiteľmi medzi ľudom) len raz prístupní, len čeria
(nemôžu ani dobre inak) hladinu bohatosti Písma a do
jeho (veru ťažko prístupných aj vzdelanému umu)
nemajú kedy naučiť ľud ponárať sa. A preto život náš,
kresťanstva vo väčšine, ide pomimo koľají Písma –
slova Božieho – a tak sa mu aj vodí. Nuž a Bodický bol
kňaz, ktorý aspoň osobne sám bol mužom („veľkých
kvalít, veriaci kňaz a muž svedomitej práce“, Zpráva
Kolényho) – čo keď kňaz o kňazovi hovorí, iste nebýva
vždy tak – a žiaľ, aj ja poznám takých, ktorí by bičom
Kristovým mali byť pohnaní ako peňazomeňci z chrámu Jeruzalemského- ale dnes platí politika a národovectvo, ktorým sa nahrádza nehodnosť duchovná.
V r. 1920 – koncom roka – Bodický predsa
z Krajného odišiel. Ako sám o tom píše, krajňanskí
cirkevníci boli sľúbili, že zavedú si nazpäť Tranoscius –
pravovernejší než Zpěvník – preto v r. 1919 povolanie
na teologickú profesúru neprijal – ale teraz ho znovu
žiadali, aby zostalo len pri Zpěvníku.
Str. 53, 54: U Bodického to bolo vecou svedomia (viď str. 197
Rozpomienok) a jeho zať
Hlaváč vedel zviesť k vôli
„Tranosciusu“ i zbavenie
kňazského úradu a hodnosti… Po všetkej pilnosti
a svedomitosti odchádza
Bodický z Krajného 27.
novembra 1920 v I.
adventnú nedeľu rozlúčil
sa s cirkvou krajňanskou
a odpoludnia bol konvent. Bodický prehlásil,
že do 1/2 decembra by
tu ešte mal byť (v 1/2
decembra 1895 prišiel sem) – ale že až do konca
roku ho bude zastupovať vtedajší jeho kaplán Mladen
Kolény, ktorého bude sám platiť. „Všetci súhlasili, až
keď som sľúbil, že na „Tri krále“ prídem k cirkevným
účtom, ozval sa štváč M. Č. (z Vápeniek, ako inde
uvádza) – čo bude, ak do tých čias umrem?“ Bodický
mu odpovedal, že sborový majetok i tak opatrujú
kurátori... 29. mája 1932 pochoval v Bratislave svoju
verne oddanú manželku – sám zostal. Šiel potom
ešte ponavštevovať posledný raz svoj rodný kraj,
priateľov, pôsobištia – i v Krajnom bol 28. septembra
1932 na pastorálnej konferencii, kde ho k 80-ke
mile pozdravili a z vďaky aj z kancionálov spievali –
a potom už očakával v tichosti, znavený tento sluha
boží – svoj odchod do spočinutia od všetkého. Stalo

sa tak o Vianociach r. 1935. Dva roky po smrti svojej
manželky prežil v zdraví, potom ľahol a vyše jednoho
roku ležal. Doopatrovala ho verne (dľa jeho výroku
vraj) jeho dávna pomocnica v rodine Anna Plesníková
– dcéra Jána Plesníka (Kulicha) z Krajného.
Dodatok: pohrabu Bodického v Bratislave zúčastnilo sa do štyridsať Krajňancov a Podkylavcov. *1
Ak vychádzam z kroniky, pomník a ohrada na hroboch Bodických boli vybudované až po druhej svetovej
vojne. S najväčšou pravdepodobnosťou k tomu najviac
prispela dcéra Anna, vydatá Hlaváčová. O hroby sa
starali starší občania, ktorí mali bližší vzťah k Bodickým,
rodina Kovárová, Judita Plesníková, manželka Pavla
Kovára – presbytera, hrobára bola sestrou Anny
Plesníkovej a potom rodina Šagátová (Samuel – kurátor),
Dlhá a Fidrichová. Možno aj iní, o ktorých neviem. Pred
oslavami 600-ročnice obce boli upravené všetky hroby
významných činiteľov obce.

Už niekoľko rokov nemá sa kto postarať o tieto hroby.
Ešte sa vrátim späť do obdobia k Ľudovítovi Boorovi
a Michalovi Bodickému. Keď Boor odišiel do Nadlaku,
od októbra 1895 až do príchodu Bodického v decembri,
odbavoval pohreby učiteľ Žigmund Zatkalík. Do matriky
zomretých zapísal 19 pohrebov. Zo zápisov je dobre
vidieť aký bol šlendrián, ako to opisuje aj Bodický. Nedal
si námahu zapísať bližšie údaje o zomretom, ako predpisovala matrika. Pre porovnanie dávam zápis Boora
a zápis Zatkalíka. Zdroj https://www.familysearch.org/search/

Na strednej ceste po ľavej strane sú hroby rodiny
Eľkovej a Záleskej. Farára Jána Eľku, jeho manželky
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a manželkiných rodičov. Na mape cintorína [10]. Ján
Eľko začal pôsobiť v Krajnom 2. marca 1953 po odchode
Mladena Kolényho. Rok 1953 bol posledný, keď bola
náboženská výchova povinným predmetom. V novom
školskom roku už museli rodičia prihlasovať deti na
náboženstvo. Po menovej reforme urobenej 1. júna
1953 cirkev ostala bez finančných prostriedkov. Cirkevné
budovy vyžadovali si väčšie opravy, kostol potreboval
generálnu opravu. S porozumením a za podpory svojich
farníkov počas dvoch rokov (1959 až 1961) bol kostol
rekonštruovaný. Potom sa pustil do prestavby, modernizácie fary, z hospodárskej budovy zriadil zborovú sieň,
organizoval práce na úprave okolia kostola a fary, aby
cirkevný zbor mohol dôstojne osláviť 200. výročie posvätenia chrámu. K tomuto
výročiu pripravil písacím
strojom písanú kroniku:
Z dejín ev. a. v. cirkevného
zboru v Krajnom. Je tak
isto prístupná na stránke
obce, v časti História. Je tu
aj Spomienka na Jána Eľku,
podobne aj v KN 1/2017.
Napriek silnému tlaku
štátu proti náboženstvu aj
zásluhou Jána Eľku bolo
v roku 1958 konfirmovaných 61 detí.

zistiť na portáli https://zbgis.skgeodesy.sk/, kde cintorín ECAV
v Krajnom má výmeru 17 454 m2 a cintorín RKC má
výmeru 783 m2. Výmeru plochy prihradenej z obecného
pozemku na svahu okolo kostola RKC som neidentifikoval, je to zanedbateľná časť. Pre prípadné rozširovanie
areálu cintorína obec zakúpila, zamenila susediace pozemky na hornej (juhovýchodnej) strane cintorína.

Veľký cintorín nebol ohradený. Voľne sa na ňom
pásli i kravy a kozy. Ohradiť tak veľkú plochu len
z milodarov cirkevníkov nebolo jednoduché. *1 Počas
pôsobenia farára Mladena Kolényho bol evanjelický
cintorín ohradený samostatne z vonkajšej strany, pravdepodobne ešte za I. ČSR.
Ako vyzeral cintorín v 50. rokoch minulého storočia a teraz vidíme na upravenom obrázku z portálu
http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/Default2.aspx. Táto úžasná mapa
pohybom kurzora, pravítka, nám vráti pohľad na krajinu
o 60 rokov späť.

Chlapci konfirmovaní v roku 1958
Takýto trend sa mu darilo držať ešte niekoľko rokov.
V jeho duchovnom diele pokračoval syn Ivan Eľko, ktorý
tu pôsobil v rokoch 1990 až 1999, potom zborový farár
v Nitre a od februára 2019 generálny biskup ECAV.
Cintorín v Krajnom
Občania obce už tradične rozdeľujú cintorín na katolícky a evanjelický. Celý areál cintorína je ohradený od
mája 1974 v rámci „Akcie Z“. Vo vnútri cintorína nie je
presne určená hranica konfesií, tu sa často hrobové miesta
prelínajú. Právne vzťahy vlastníkov k pozemkom si môžete

Pri kreslení mapy hrobov osobností, významných
občanov aj tých, ktorí sa objavili v mojich článkoch Krajnianskych novín, som vychádzal z mapy
www.google.sk> maps. Os kostola r. k. c. podľa výkresu
Štefana Pavelku je orientovaná západ – východ, s malým
odklonom na juhovýchod. Aj literatúra na Internete
„Astronomická orientácia kostolov na Slovensku“ udáva
v minulosti (stredovek), túto orientáciu ako najviac používanú. Veľa kostolov má menší odklon, čo je aj v našom
prípade, asi 25° na juh. Kostol je v najnižšom bode svahu
cintorína, preto najbližšia cesta pri ňom je označená krátka dolná cesta, nad ňou priebežná cesta je označená
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ako dolná cesta. Priamo oproti vchodu do cintorína je
priebežná stredná cesta a vpravo je priebežná horná
cesta. Spevnené cesty na cintoríne začala obec budovať
na jar roku 1989, po otvorení Domu smútku v máji 1980.

Väčšina starých hrobov je orientovaná na východ,
na západnej strane hrobu je pomník. Približne sú
orientované ako kostol. Zo západnej strany sú nápisy,
väčšinou už nečitateľné. Hroby po roku 1900 už majú
aj inú orientáciu, mnohé s kolmou orientáciou na staré
alebo náhrobné kamene na východnej strane hrobu.
Hroby kopané po roku 1980 pri nových cestách sú
orientované vzhľadom na vytvorené cesty, podľa nich aj
na obrubníky hrobov. Nepodarilo sa mi vypátrať, odkedy
prešli cintoríny pod správu štátu, konkrétne pod správu
obce. Ale od vydania Vyhlášky ministerstva zdravotníctva
o pohrebníctve č. 47/1966 Zb. sú pod správou obce. Pri
vyhľadávaní na internete najviac figuruje Pohrebný zákon
č. 131/2010 Z. z. a jeho novela 398/2019 Z. z.

Mapa cintorína v Krajnom
1 Hrob Pavla Štefánika (*1761), farársky rad
2 Hroby Michala Zatkalíka a manželky Františky,
rechtorský rad
3 Hrob Ireny Gömöry (nad Markáckym radom)
4 Hroby rodín Markov, Markácky rad

5 Neoznačený hrob Pavla Štefánika (*1799)
6 Pravdepodobne hroby manželov Boorov
7 Hroby rodiny Knapov, hrob Michala – ocenenie
„Spravodlivý medzi národmi“
8 Hroby Bodických, rodičov a sestry Michala
Bodického
9 Hroby rodiny Mozolákov, Ján, Eva, Anna, ocenení
„Spravodlivý medzi národmi“
10 Hroby rodiny Eľkov, Jána Eľku, jeho manželky
a manželkiných rodičov
11 Hroby rodiny Petruchov, hrob Martina – riaditeľa
Štátnej ľudovej školy v Krajnom
12 Hroby rodiny Kovárov, hrob akademického maliara
Štefana Pavelku
13 Hroby rodiny Matyášov, hrob Samuela – riaditeľa
Meštianskej školy v Krajnom
14 Hroby padlých v rokoch 1944, 1945: Štefan
Marko, Štefan Lipták, Ján Bukovčan, Adam
Cvajniga, Martin Konečník, Samuel Kubík, Pavol
Plesník, Milan Boor
Cintoríny ECAV Krajné
Bodického dielo „Rozpomienky a pamäti“prístupné
na internete nám dáva obraz pred 120 rokmi. https://
zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/
Zprvu boly len tri cintoríny: v Krajnom, kam
sa pochovávalo z celého Krajného, teda i z kopaníc i z Podkylavy, ba i z vrbovských kopaníc, na
Hrachovišti a na korytnianskych kopaniciach, kam
sa chodilo pešo. Bola to zvláštna výprava. Šli sme
traja: rechtor, mendík s kamžou a ja. Hore to trvalo
vyše hodiny, do domu smútku prišli sme spotení, tam
odbavil sa pohreb s kázňou a veršmi, potom šlo sa
hodný kus do cintorína a odtiaľ pešky domov. V zime
bolo treba brodiť sa snehom. Trvalo to do tých čias,
kým som neobľahol na lúpanie a nepoležal si v posteli celý mesiac. Potom som odoprel chodiť pešky,
a hľa, dalo sa prejsť i na voze, pri čom sa ukázalo,
že práve najmajetnejší sa najviac protivili poslať
voz. Pri pohreboch stalo sa aj inšie. Pokým Valáška
nevolili za poslanca, nebolo zdraviu nebezpečné
z Podkylavy voziť mŕtvych do krajnianskeho cintorína. Až potom začali sa páni starať, aby Krajňancov
Podkylavci nenakazili; preto myjavský slúžny zakázal
Podkylavcov pochovávať do cintorína krajnianskeho;
takto pribudol nový cintorín v Podkylave a onedlho
vo vrbovských kopaniciach. Bolo ich už päť. Ba
v jeden čas, keď politické prenasledovanie sa stupňovalo, dostal som citáciu od slúžneho dohovoriť sa,
koľko by malo byť cintorínov v krajnianskom chotári.
Šiel som, ale keď som oznámil, že by malo byť asi
päť cintorínov a ako by maly byť vystrojené, aby tam
mohly byť i pohreby, zhrozil sa i sám slúžny výdavkov
a vec zaspala.
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V súčasnej dobe v pôsobnosti ECAV Krajné sú
cintoríny v Krajnom, Hrachovišti, Korytnom, Podkylave
a U Boorov. Posledné dva boli zriadené za pôsobenia
Michala Bodického.
Židovský cintorín
Ďalším cintorínom je židovský cintorín, o ktorom
veľa, hlavne mladých ani nevie. Je na spodnom okraji
„židovej boriny“, tak sme nazývali lesík, kde je aj strelnica
poľovného združenia Drieňovica. Tam sme sa chodili
hrávať zo školy „na cirkevnej“, kde teraz býva pani
Konečná. Asi polovicu tejto boriny v dolnej časti vlastní
súkromná osoba, malá časť cintorína vo výmere 374 m2
je vo vlastníctve Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovenku. Vlastníkovi pozemku patrí aj
starostlivosť o pozemok.
V kronike obce píše kronikár na str. 76/2:
Spomenúť ešte treba, že nad hradskou Krajné –
Hrachovište hneď za farskou stodolou je neohradený
židovský cintorín, ktorý má asi dvadsať hrobov, z nich
asi polovica má slušné náhrobné kamene, staršie
sú s hebrejským nápisom opatrené a preto pre mňa
nečitatelné, novšie v moderných rečiach, dľa doby
teda nemecky a slov. – na druhej strane hebrejsky. *2

Štefan Valášek v kronike píše o Židoch v Krajnom na
11 stranách, v prepise je to 5 strán textu. Najsilnejším
rodom tu bol rod s priezviskom Herz (Hercz). Väčšina
z nich zahynula v koncentračných táboroch. Možno
v predtuche hrozby fašizmu odsťahoval sa zavčasu Jozef
Aschner s manželkou Linkou r. Herzovou do USA, ktorý
mal mäsiarstvo v priestore „bórikovca“. V Luskovici žila
rodina obchodníka Adolfa Pongera, ktorý sa narodil
12. 11. 1873 v Krajnom.
Podľa https://www.findagrave.com/memorial/ bol 7. júna
1942 deportovaný s manželkou Šarlotou transportom
z Bratislavy do koncentračného tábora Sobibor v Poľsku.
Jeho syn Ján s manželkou a dcérou pred vojnou emigrovali do Francúzska. Po vpáde nemeckých armád do
Francúzska ušli potom do Anglicka. Po vojne sa usadili
v Izraeli, neskôr dcéra Penina na Novom Zélande.

V Krajnom bola na návšteve trikrát. V Krajnianských
novinách č. 3/2004 je uverejnený odkaz starostovi
Ing. Emilovi Valáškovi: Volám sa Penina Pongerová,
dcéra Johna Pongera z Jeruzalema, Izrael. Prišla som
po druhý raz, aby som videla pamätník a hroby mojich
predkov. Dúfala som, že Vás zastihnem, bohužiaľ,
človek mieni, život mení.
V prvom rade by som sa v mene svojho otca chcela
poďakovať za pamätník. Takisto by som Vám chcela
povedať, že peniaze pre židovský cintorín sa vybavujú.
Môj otec bude naďalej v kontakte.
S pozdravom Penina Ponger.
Pri poslednej návšteve v polovici októbra 2010 so
synom a nevestou si pozreli Krajné, Luskovicu a hroby
svojich predkov. Po návšteve dostal starosta obce
Ing. Vladislav Šuster mail od ich sprievodcu:
Vazeny pan starosta Suster, este raz by som sa
touto cestou chcel podakovat za srdecne prijatie rodiny
Pongerovej u Vas na Obecnom urade. Po navsteve u Vas
sme sa zastavili v Luskovici na mieste domu Pongerovych,
kde nas milo prijali a na zidovskom cintorine, kde pani
Pongerova nasla hrob svojej starej mamicky.

Pre sedemdesiatsedemrocnu damu, ktora priletela
z Noveho Zelandu a s velkou namahou zisla posledne
metre po svahu od strelnice, to bol velmi dojemny
zazitok. Jej syn Simon objavil krasny kraj pre svoj
fotoobjektiv a verim, ze sa na Slovensko vrati a bude
z toho uspesny projekt, ktory bude prezentovat krasy
Slovenska v zahranici.
Tesim sa na dalsiu spolupracu a zostavam s pozdravom Dr. Maros Borsky
Vtedy mi pani Pongerová sľúbila nejaké informácie
o osudoch ich rodiny, pripravovala knihu. Ja som jej
dal môj mail, ale neozvala sa mi. Ani Dr. Maroš Borský
nemá s nimi kontakt.
*1, *2 Kronika obce Krajné – kronikár Štefan Valášek –
prepis textu je v pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie. 2009 © Ivan Gálik
Ivan Gálik

ODOVZDANIE DEFIBLIRÁTORA
V sobotu 12. septembra za pekného slnečného počasia si v našej obci prevzali z rúk
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku hasičské zbory DHZ
Krajné a DHZ Hrachovište nové defiblirátory. Slávnostného odovzdávania sa okrem
starostov Krajného a Hrachovišťa zúčastnili aj prednosta Okresného úradu v Myjave
Ing. Stanislav Tomič a člen Prezídia DPO SR Bc. Jozef Smolinský.
Odovzdávanie prebiehalo pred nastúpenými družstvami hasičov z oboch obcí.
Následne sa prihovoril aj Bc. Jozef Smolinský, ktorý vydvihol vzornú spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym krajom. Pri príležitosti odovzdávania defibrilátora ocenil na návrh KV DPO SR Trenčín člen Prezídia
DPO SR Bc. Smolinský oboch predsedov hasičských zborov medailami.
Predseda TSK Ing. Jaroslav Baška po slávnostnom odovzdaní defibrilátorov zotrval so starostami, funkcionármi DHZ a občanmi v družnej priateľskej debate.

OZNAMY
Príchod Mikuláša
Dňa 5. 12. 2020 (sobota) zavíta do našej obce Mikuláš s anjelom a čertom, aby nám rozsvietil vianočný
stromček a priniesol pre detičky sladkosti. Predpokladaný čas je o 17:00 hod. pred Požiarnou zbrojnicou
v Krajnom. (Mikuláš príde za prísnych bezpečnostných opatrení a len vtedy, ak ho neprekvapí ten zlý vírus, čo
sa točí okolo nás).
Vianočné trhy
Obec Krajné plánuje usporiadať vianočné trhy pred Požiarnou zbrojnicou v Krajnom dňa 12. 12. 2020 so
začiatkom o 15:00 hodine. Záujemcovia, ktorí chcú predávať svoje výrobky s vianočnou tematikou, sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Krajnom osobne, na tel. č. 032/7408521 alebo mailom na adrese sekretariat@krajne.sk
Obidve podujatia sa (ne) uskutočnia v tom čase podľa aktuálnej situácie na území Slovenskej republiky
súvisiacej so šírením pandémie nového koronavírusu COVID-19.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 3/2020 bude15. novembra 2020,
to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 3/2020 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do
uvedeného termínu.
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