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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 10. 6. 2021
Uznesenie č. 16/2021
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné
k Záverečnému účtu obce Krajné za rok 2020.
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2020.
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka 2021.
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020.
9. Schválenie predaja časti pozemku
p. č. 12769/2 p. Jánovi Konečníkovi s manž.
Tatianou, Krajné.
10. Schválenie vecného bremena na pozemok
p. č. 232/10 pre Ing. Petra Bunčiaka,
Stará Myjava.
11. Oboznámenie o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ.
12. Prerokovanie stanovenia kompetencií pri
prevádzke vodovodov a kanalizácie.
13. Návrh na doplnenie konateľa SLV, s.r.o.
14. Informácie starostu obce.
15. Diskusia.
16. Záver.
Uznesenie č. 17/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice p. Dušana Konečníka a p. Tomáša
Pardavého.
Konštatovanie č. 5
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce
Krajné za rok 2020.
Uznesenie č. 18/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet
obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad a zároveň schvaľuje na základe uvedených

skutočností tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 24 972,58 €.
Uznesenie č. 19/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na
obdobie II. polroka 2021.
Konštatovanie č. 7
OZ berie na vedomie správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na svojom
zasadnutí
I. Prerokovalo.
na základe žiadosti Jána Konečníka nar. ----a Tatiany Konečníkovej, rod. -----, nar. -----, obaja
bytom Krajné ----- ako aj v. súlade so svojím uznesením č. 15/2021 zo dňa 25. 3. 2021 možnosť
odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci
a k. ú. Krajné – pozemok 12769/34 vo výmere
65 m2, zastavaná plocha a nádvorie vytvorený
GP č. 76/2021 zo dňa 19. 5. 2021, overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod č. 61-212/2021 zo dňa 25. 5. 2021.
II. Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 15/2021 zo dňa 25. 3. 2021
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
a k. ú. Krajné, pozemok C-KN 12769/34 vo
výmere 65 m2, zastavaná plocha a nádvorie odčlenený GP č. 76/2021 zo dňa 19. 5. 2021, overený
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Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod č. 61-212/2021 zo dňa 25. 5. 2021, odčlenený z pôvodnej C-KN p. č. 12769/2 vo výmere
474 m2, ktorá je Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom evidovaná na LV č. 1.Prevod
sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods.8. písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – z dôvodov hodných osobitého
zreteľa, ktorými sú výlučné a dlhodobé, dobromyseľné a nerušené užívanie prevádzanej nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe Uznesenia
č. 98/2018 zo dňa 25. 10. 2018 v sume 8,- €/
m2. čo celkovo za 65 m2 predstavuje kúpnu cenu
520,- Eur.
Uznesenie č. 21/2021
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Petra Bunčiaka
o zriadenie vecného bremena na parcele vo

vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 232/10 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1978m2
vedená na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia vodovodnej, kanalizačnej , plynovej prípojky
a elektrického vedenia.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Petra Bunčiaka o zriadenie vecného bremena na parcele vedenej na
LV č. 1v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné
Krajné registra „C“ č. 232/10 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 1 978 m2 z dôvodu
uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej
prípojky a elektrického vedenia.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie správu o uskutočnenom
výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa
ZŠ s MŠ Krajné.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 9. 9. 2021
Uznesenie č. 22/2021
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. Polročná správa hlavného kontrolóra obce
Krajné.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31. 12. 2020.

7. Návrh Dodatku č. 10 k VZN 2/2012 o mieste
a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
8. Návrh Knižničného a výpožičného poriadku
Obecnej knižnice v Krajnom.
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na iné
využitie budovy bývalej materskej školy
10. Diskusia k možnosti IBV Matejovec – Červená
hora
11. Žiadosť o kúpu pozemkov p. č. 17412/34
a 17412/63 p. Michala Križáka, Vrbové.
12. Informácie starostu obce.
13. Diskusia.
14. Záver.
Uznesenie č. 23/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: p. Dušana Konečníka a p. Vladimíra
Malého.
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Konštatovanie č. 9
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Krajné za I. polrok 2021.
Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2020.
Uznesenie č. 24/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Dodatku č. 10
k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Uznesenie č. 25/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Knižničného
a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
v Krajnom.
Uznesenie č. 26/2021
OZ schvaľuje
vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na zhotoviteľa prestavby budovy materskej školy s pozemkom
na samostatné bytové jednotky. Podmienky,
podklady VOS ako aj majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností budú prerokované poslancami
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 27/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predaja
pozemkov p. č. 17412/34 vo výmere 423 m2
vedená ako záhrada a 17412/63 vo výmere 26 m2
– vedená ako zastavané plochy a nádvoria.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

VÁŽENÍ OBČANIA,
leto tohto roka už pomaly uplynulo a všetci
spoločne čakáme, čo bude ďalej. Kladieme si
otázku: „Bude nás to slovo COVID prenasledovať
aj naďalej?“ Mnohí z nás neboli na dovolenkách,
lebo sa snažíme správať zodpovedne. Otvorili sme
brány našej školy a nielen rodičia si kladú otázku:
„Dokedy? Bude zase dištančné vzdelávanie?“ Asi
nikto z nás nepozná odpoveď. Štát aj celá spoločnosť je polarizovaná, vytvorili sa dve skupiny ľudí,
tí očkovaní a antivaxeri. My očkovaní čakáme na
ďalšiu, v poradí už tretiu vakcínu, ktorá určite príde,
a tí neočkovaní zase poukazujú na možné negatívne

následky očkovania. Politická scéna na Slovensku
zažíva tiež turbulencie a po skončení tzv. uhorkovej
sezóny asi zas príde čas na politické hádky o možných predčasných parlamentných voľbách a pod.
My v obci Krajné sme však museli i napriek tejto
ťažkej a zložitej pandemickej dobe riešiť každodenné
problémy týkajúce sa chodu obce. Ešte na jar tohto
roku sme vysadili niekoľko stoviek kusov nových
stromčekov na miestach výrubu v obecných lesoch.
Poďakovanie patrí našim brigádničkám, ktoré
vyhrnuli rukávy a spolu s Ing. Kovárom, lesným
odborným hospodárom, všetky a včas vysadili.
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Okrem bežných a periodických vecí na technických službách sme tento rok čelili množstvu
veľkých porúch na vodovodoch. Je vidieť, že najmä
mimo centrálnej časti obce sú vodovodné potrubia
už v značne zastaralom stave. Aj napriek únikom
a poruchám, ktoré máme, dokážeme zásobovať
vodou všetkých odberateľov, nakoľko vodné zdroje
či už Jalšie, Martiška alebo Vlčia dolina majú
dostatočnú kapacitu. Chlapci na úseku technických
služieb častokrát šomrú a poukazujú na Murphyho
zákony – porucha je vždy cez víkend alebo tesne
pred koncom pracovnej doby. Som rád, že aj
napriek tomu sa vždy k práci postavia čelom a ešte
sa nestalo, aby sme si s ňou neporadili.
Podarilo sa nám z rezervy Úradu vlády SR
získať peniaze na rekonštrukciu vojnových hrobov
na našom cintoríne. Je už medzi nami iba veľmi
málo pamätníkov na časy druhej svetovej vojny, ale
pomníky padlých hrdinov nám tu ako spomienka
na tieto temné chvíle našej minulosti zostávajú.
Som rád, že sa nám dva z našich hrobov – partizána Cvajnigu aj pomník neznámeho vojaka
(parašutistu) podarilo kompletne, vrátane základu
zrekonštruovať. Týmto by som chcel poďakovať aj
za poskytnutú finančnú dotáciu.
Pri príležitosti osláv 77. výročia SNP som ako
starosta obce Krajné položil veniec na tumbu za
našu povstaleckú obec pri pomníku padlých hrdinov na vrchu ROH v Lubine. Česť a sláva padlým
hrdinom SNP, ktorí obetovali to najcennejšie za
našu slobodu.
Vzhľadom k tomu, že ľudia očakávajú v nadväznosti na zhoršujúcu sa situáciu s COVID 19
obmedzenie možností stretávania, ako aj spoločenských aktivít, zaznamenali sme v závere leta v obci
zvýšený počet uzavretých sobášov (aj dva v jeden
deň). Dokonca na jednu zo svadieb prišiel ženích
aj s nevestou na koňoch. Verím, že ich spoločná
cesta života nebude iba na chrbtoch týchto bielych
krásavcov, na ktorých pred obecný úrad v Krajnom
docválali.
Okrem každodenných starostí, ktoré na obecnom úrade zažívame, by som rád spomenul ešte
perličku, a to výskyt zvieraťa – medveďa hnedého

v lokalite Matejovec, kedy došlo k stretu tohto
zvieraťa s domácim psom. Následné veterinárne
vyšetrenie psíka jednoznačne potvrdilo známky
napadnutia medveďom hnedým. O tejto skutočnosti bolo upovedomené aj Ministerstvo životného
prostredia SR, kde nám potvrdili, že k nám do obce
zašlú zásahový tím na odchyt medveďa (do uzávierky novín sa tak nestalo).
V závere leta sme v obci mali aj jednu nemilú udalosť, a to utopenú osobu na priehrade
v Matejovci. Po vykonanej obhliadke mŕtvoly bolo
zistené, že ide o osobu ženského pohlavia v strednom veku, pričom som jednoznačne vylúčil, že by
išlo o osobu z našej obce. Na základe nariadenej
a vykonanej súdno-znaleckej pitvy bolo u osoby ako
príčina smrti konštatované utopenie, bez známok
cudzieho zavinenia, napriek tomu, že utopená
bola nájdená oblečená, vrátane obutých topánok.
Nakoľko sme nepoznali jej totožnosť, obávali sme
sa, že budeme musieť túto osobu pochovať na
náklady obce. Po vyhlásení pátrania po totožnosti
osoby bolo zistené, že išlo o obyvateľku zo susednej
obce Jablonka.
I napriek zložitej pandemickej situácii v celej
spoločnosti sme v Krajnom v priebehu leta mali
možnosť zúčastniť sa rôznych krásnych podujatí,
o ktorých si môžete bližšie prečítať na nasledujúcich
stránkach našich novín. Nedá mi ešte na záver
nespomenúť, že na každej jednej kultúrno-spoločenskej akcii sa stretávame stále tí istí ľudia, tá istá
skupina, ktorá sa príde zabaviť a oddýchnuť si, je
nás spolu v obci viac ako tisícka, kde sú tí ostatní?
Prečo sedia doma, veď každá akcia v Krajnom je
pre Vás, pre našich občanov. Neseďte doma, príďte
sa zabaviť spolu s ostatnými.
Krásnu jeseň, bohatú úrodu vo Vašich záhradkách, oberačku jabĺk, ale aj iných maškŕt, darov
prírody, na zimu poriadne uskladnené zemiaky, poľovníkom na blížiacich sa spoločných poľovačkách
presnú mušku a poľnohospodárom včas poorané
polia a zasiate oziminy želá
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

OBECNÁ KNIŽNICA V KRAJNOM
Od 2. 9. 2021 sme pre Vás všetkých otvorili obecnú knižnicu, ktorá sa nachádza v priestoroch budovy
obecných služieb, v miestnosti vedľa kvetinárstva.
Peknú knihu si môžu prísť požičať malí i veľkí, knihy

sú rôzneho žánru. Knihy sú zoradené podľa vekovej
kategórie v abecednom poradí podľa autora, náučná
literatúra podľa oblastí. Knižnica ponúka množstvo
kníh, ktoré sa popresúvali z budovy bývalej materskej
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škôlky, kde sa doteraz obecná knižnica nachádzala,
ale i nové knihy, ktoré sa budú postupne nakupovať
a dokladať.
Knihy nám otvárajú bránu k múdrosti, rozširujú
slovnú zásobu, zlepšujú pamäť alebo sa dá pri nich
len tak oddychovať.
V knižnici pre malých čitateľov do 10 rokov
čakajú knižky s rôznymi príbehmi, náučná literatúra
o zvieratkách, rastlinách, zdraví, vesmíre, cestopisy
a iné, požičať a prečítať si dobrú zaujímavú knižku
môžu aj deti do 15 rokov, a to rôzne pátracie príbehy, záhady, ale i romány pre dievčatá a iné príbehy
a, samozrejme, dospelí, pre ktorých sú pripravené
detektívky, romány pre ženy, historické romány, iná
krásna literatúra i z obdobia vojny, náučná literatúra
pre dospelých, encyklopédie, kroniky, povinná

literatúra, ktorá sa učí v školách, poézia a v neposlednom rade na celkom maličké deti a ich rodičov
čakajú krásne rozprávkové knižky.
Knižnica je otvorená vždy v pondelok a vo
štvrtok od 14.00 hod. do 17.00 hod. počas
celého roka.
Poplatok za registráciu na rok:
• dospelí čitatelia – 1 €
• deti do 15 rokov a dôchodcovia – 0,50 €
Pozývame všetkých, ktorým do života patrí čítanie kníh a majú záujem prečítať si peknú knihu, do
našej obecnej knižnice, zvlášť teraz, keď nás čakajú
dlhé zimné večery.
Tešíme sa na Vás!
Bc. Miroslava Matejovičová

KONCERT V EVANJELICKOM KOSTOLE V KRAJNOM
Dňa 20. júna 2021 v dopoludňajších hodinách
sme nielen my, ale i naši občania, mohli vidieť
a počuť prekrásny koncert mužského speváckeho
okteta Danubius Octet Singers pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla. Tento koncert s názvom

„Našiel som si v šírom poli...“ sa uskutočnil
v našom Evanjelickom kostole v Krajnom, kde mi
bolo cťou privítať hlavne jednu z najznámejších
slovenských postáv filmových, ale aj divadelných
dosiek, slovenskú herečku, zaslúžilú umelkyňu pani
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Božidaru Turzonovovú a taktiež i ostatných umelcov
z oblasti zábavy, hudby, divadla a umenia.
Naša obec je historicky spätá s osobou
M. R. Štefánika, jeho starý otec a prastarý otec tu
v našej malebnej obci pôsobili ako evanjelickí teológovia, preto i tento koncert úzko súvisel i s jeho
menom a celkovo s jeho životom.
Ďakujeme Ministerstvu kultúry SR, ktoré grantom
finančne prispelo na toto podujatie a tiež evanjelickej
cirkvi a.v. pôsobiacej v našej obci za poskytnutie
priestorov Evanjelického kostola a fary v Krajnom.

Veľká vďaka patrí najmä našej slovenskej herečke pani Božidare Turzonovovej, speváckemu oktetu
Danubius Octet Singers a dirigentovi Danielovi
Simandlovi, ktorí si i napriek tejto pandemickej
situácii, našli pre nás drahocenný čas, zavítali do
našej obce a pripravili pre nás a našich občanov
tento nezabudnuteľný zážitok.
Ďakujeme za krásne vystúpenie, boli ste úžasní!
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
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HRA „N“ VÉ LETO V KRAJNOM
Cez víkend v dňoch 13. a 14. augusta sa s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho
kraja už po niekoľkýkrát v Krajnom uskutočnilo
vydarené kultúrno-spoločenské podujatie pod
názvom Hra„n“vé leto.
Aj tento rok sa v obecnom prírodno-všešportovom telovýchovnom areáli premietali zaujímavé
filmy, v piatok pre deti rozprávka – Snežný chlapec
a v sobotu filmové predstavenie z najnovšej česko-slovenskej produkcie – Bábovky.
Už niekoľko hodín pred večerným predstavením
sa telovýchovný areál zaplnil rodičmi v doprovode
ich ratolestí, a to nielen z Krajného, ale aj blízkeho
okolia. Na všetkých prítomných čakalo dobre
vychladené čapované alko aj nealko občerstvenie.
U tých najmenších išli na dračku najmä čerstvý
popcorn, s ktorým šuchotali počas celého premietania, alebo aj chutné hranolky.
V piatok vrámci tohto krásneho a vydareného
podujatia si mohli všetci prítomní účastníci prostredníctvom bezpilotného prostriedku „dron“ pozrieť
obec Krajné aj z výšky, zalietať si. Najmä tí starší sa
s takouto modernou technológiou stretli po prvýkrát v živote, niektorým sa dokonca aj zatočila hlava
a pritom sedeli na zemi v pohodlí húpacieho kresla.
Celé podujatie sa skončilo úspechom, počasie
nám prialo, večer bol takmer tropický, sedadlá
prírodného amfiteátra boli zaplnené do posledného
miesta, ba čo viac, mnohí si doniesli deky z domu,
aby si mohli predstavenie vychutnať poležiačky,
priamo v tráve.
Po kladnej odozve, ak nám to pandemická
situáciu v súvislosti s COVID – 19 dovolí, určite
usporiadame toto podujatie aj v nasledujúcom
kalendárnom roku.
JUDr. Ján Konečník – starosta
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AUTOMOBILOVÍ VETERÁNI V KRAJNOM

Keď som sa pred niekoľkými týždňami po dlhej
(pandemickej) dobe zišiel s mojím naozaj dobrým
priateľom, spýtal sa ma: „Jano, počúvaj, nemohol
by som ťa prísť pozrieť do Krajného? A ak sa
neurazíš, vezmem so sebou zopár kamarátov, sú
to všetko fanúšikovia starých áut.“ Okamžite a bez
najmenšieho zaváhania som povedal: „ Áno, jasné,
to bude fajn, rád ťa u nás v Krajnom privítam.“ Keď
som sa ho spýtal, kedy to bude, povedal mi, že čo
nevidieť pôjdu z kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach
do kúpeľov v Piešťanoch, určite si nájdu nejakú
hodinku či dve, prísť aj k nám.
Už vtedy som začínal tušiť, že to nebude len taká
obyčajná zdvorilostná návšteva. Nemýlil som sa,
v tú sobotu dňa 21. augusta prišiel do Krajného
nielen hlavný organizátor, ale spolu s ním aj 55 ks
historických motorových vozidiel – veteránov,

s vodičmi v historickom oblečení, v doprovode
ich rodín aj verných fanúšikov, a to – klobúk dolu
– všetci po vlastnej osi. V Krajnom síce cez obed
„zablokovali“ centrálnu časť obce, ale určite to stálo
za to. Privítali sme ich ako sa patrí na kopaničiarov
– za zvuku heligónky, dievčatá v krajňanskom kroji
poponúkali účastníkov upečenými dobrotami a tí,
ktorí nešoférovali, aj dotankovali chladené 52-stupňové krajňanské palivo.
Ako prví do Krajného dorazili tí najrýchlejší
účastníci s najmladšími (iba 60-ročnými) autami, napr. Lincoln continental – 8 valec, obsah
7 634 cm3, neskôr k nim postupne pribúdali ďalší
a ďalší účastníci, nakoľko bolo krásne slnečné
počasie, mnohé vo verzii kabriolet. Spomeniem
tie najkrajšie kúsky, Ford T speedster, 4 valec,
2 900 cm3, z roku 1914, Lagonda M 45, 6 valec,
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4 420 cm3, z roku 1934, najkrajším však musel byť
asi motorový kočiar De Dion Bouton CS, 4 valec,
2 120 cm3, z roku 1911, ktorých sú v celej Európe
zachované iba dva kusy. Bolo sa naozaj na čo
pozerať, prekrásne, nablýskané veterány, ktoré
obdivovali všetci, deti, mladší, starší, ale aj dôchodcovia. Bol tu k videniu Rolls-royce, model s ktorým
sa vozil ešte Winston Churchill, či Tatra, ktorú
vyrobili v roku 1930 a používal ju aj prvý československý prezident T. G. Masaryk vo svojom letnom
sídle v Topoľčiankach. Asi najmenším modelom bol
jednovalcový vzduchom chladený veterán a najväčším 16-valcový V 2 x 8, ako inak americký Lincoln
so spotrebou asi 37 l benzínu/100 km.

Bolo to skutočne úžasné kochať sa v Krajnom
týmito krásavcami, vyrobenými v časoch, keď
ešte neplatili žiadne emisné normy, neboli stanice
technickej kontroly. Po tom, čo ich tí „báječní“
muži, ktorí ich vlastnia a s láskou šoférujú naštartovali, bolo cítiť, že nemajú ani katalyzátor, a napriek
tomu sú to stále fungujúci svedkovia automobilovej
histórie, ktorá si píše už svoje druhé storočie.
Popoludní sa celá kolóna trúbiacich veteránov za
dlhého ďakovného potlesku prítomných s doprovodom a pre istotu aj odťahovou službou (ktorú nakoniec nikto z účastníkov nepotreboval) presunula na
kúpeľný ostrov mesta Piešťany, kde vo večerných
hodinách pred hotelom Thermia Palace***** v rámci
slávnostného gala večera boli predstavené nielen
jednotlivé vozidlá, ale aj členovia ich posádok.
Celý program v neskorých večerných hodinách
zavŕšil slávnostný, skutočne bohatý ohňostroj nad vodami Váhu v rytme rockovej muziky kapely Queen.
Concours d‘Elegance 2021 je za nami, tešíme sa
spolu na ďalší jeho ročník.
JUDr. Ján Konečník, starosta
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UKONČENIE LETA V MATEJOVCI

V závere mesiac august sme sa v Matejovci
rozlúčili s týmto letom, a to najskôr na miestnom
ihrisku, kde DHZ v Matejovci pripravil krásne
posedenie, nielen pre dospelých, ale aj deti,
spojené so športovými hrami a varením chutného
gulášu. O týždeň neskôr občianske združenie Náš
Matejovec zorganizovalo posedenie pri pohostinstve
pod Červenou horou, kde si všetci zúčastnení mohli
pochutnať nielen na pečenom prasiatku, ale aj
čerstvom burčiaku.
Poďakovanie patrí všetkým organizátorom,
ktorí sa pričinili o zrealizovanie týchto akcií. Verím,
že takéto ukončenie leta v Matejovci sa stane už
neoddeliteľnou každoročnou tradíciou a budeme sa
spoločne tešiť na jeho ďalšie ročníky. Robíme to pre
seba, spopularizujme svoje bydlisko, urobíme ho
nielen krajším, ale aj lepším miestom pre život nás
a našich detí. Koľkí chalupári z Matejovca a okolia,
ktorí sa týchto akcii zúčastnili, len s úžasom závideli,
akí my domáci obyvatelia dokážeme byť súdržní,

vieme sa zabaviť, lebo v Bratislave nič také ešte
nezažili.
JUDr. Ján Konečník, starosta obce
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ZAOČKOVANIE OBYVATEĽSTVA PODĽA OBCÍ
V OKRESE MYJAVA K 15. 08. 2021
Okres

Obec

Myjava

Brestovec
Brezová pod
Bradlom
Bukovec
Hrašné
Chvojnica
Jablonka
Kostolné
Košariská
Krajné
Myjava
Podkylava
Polianka
Poriadie
Priepasné
Rudník
Stará Myjava
Vrbovce

Spolu za okres

Počet
obyvateľov
996
4731
444
489
337
471
588
418
1435
11267
231
389
694
360
836
779
1481
25946

Zaočkovanosť v %
1 dávka
2 dávka
38,35
36,65
47,22
43,97
42,12
37,22
42,73
43,10
35,37
50,72
42,44
48,77
35,93
40,10
47,69
48,06
29,78
46,08
43,48
45,68

40,09
34,97
42,14
40,13
33,67
47,61
39,93
46,05
32,47
36,76
44,38
38,61
26,91
43,39
41,32
42,87

zdroj : Ministerstvo zdravotníctva SR

ČO SME STIHLI AJ NAPRIEK PANDÉMII…
Rok 2020 – hneď na začiatku bol poznačený
zásahom a uhasením požiaru na poli nad Járkom.
Prebehla preventívna prehliadka v Dolinách, ale aj
tradičná zabíjačka. Vo februári sme mali Výročnú
členskú schôdzu, prebehli rôzne kurzy a skúšky.
Pokračovalo sa v prevencii. Pravidelne sme uskutočňovali členské schôdze, odzimovali sme techniku
a zasahovali pri požiari v Matejovci. Po tejto činnosti nastal karanténny útlm, ale v júni sme prevzali
v Trenčíne IVECO a na spoločnom stretnutí sme
varili guláš. V júli prebehlo školenie strojníkov na

IVECO v Trenčianskych Tepliciach. 20.júla sme
odprevadili na poslednej ceste nášho spolubrata hasiča Pavla Ďuriša, ktorý bol členom od roku 1982,
to je 38 rokov. V auguste sme vypomáhali pri akcii
“Hravé leto”. Mesiac september mal dve protichodné situácie, tá prvá bola priaznivá, lebo sme spolu
s DHZ Hrachovište prevzali v Krajnom z rúk prednostu TSK Ing.Pavla Pašku defiblirátory a ta druhá
bola smutná, zúčastnili sme sa na pohrebe hasiča
Pavla Vaváka v Hrachovišti – rodáka z Krajného,
kde ako hasič začínal. V polovici októbra po
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veternej víchrici sme zasahovali v Kahúnovej Doline
a odpratávali naplavené drevo na Podvrchu, ale to
už zase bola vyhlásená karanténa, pri ktorej sme
mali asistenčnú službu. Počas obdobia karantény
sa pracovalo na úpravách klubovne a upratovaní
zbrojnice a okolia.
Rok 2021 – pokračovalo sa v prerábke klubových miestností a taktiež v asistencii pri testoch na
Covid-19. Vo februári nás zarmútila správa
o úmrtí nášho člena a spolubrata hasiča Pavla
Ferianca, ktorý nás opustil vo veku 51 rokov. Aj
toho sme dôstojne odprevadili na jeho poslednej
ceste. Od apríla sa karanténna situácia zlepšovala
a začali sme pomýšľať na stavanie mája. Boli sme
prizvaní k požiaru v Kostolnom – horel rodinný
dom. Máj sme postavili a guláš uvarili. Koncom
mája sme máj aj zvalili. Prvú členskú schôdzu po
karanténe sme uskutočnili začiatkom júna, ale táto
bola poznačená slabou účasťou. V júli sa uskutočnila
Územná súťaž DHZ-okresu v Hrašnom, na ktorej
sme sa zúčastnili.

Mesiac júl bol poznačený aj výjazdom k požiaru
v obci, kde zasahovalo 6 hasičov pri likvidácii a hasení horiacej haluziny a uskladnených strešných lát.
V auguste sa dvaja naši členovia zúčastnili na krajskej súťaži DHZ Trenčianskeho kraja v Rybanoch
ako rozhodcovia. Konalo sa aj stretnutie zaslúžilých
členov DPO SR v Sobotišti za účasti prizvaných
členov z ÚzO DPO Senice, Skalice a Myjavy.
Začiatkom septembra sa uskutočnila členská
schôdza, na ktorej sa dohodla brigáda na úprave
techniky a upratovanie priestorov zbrojnice a taktiež
sa uskutočnilo spoločné IMZ (informačno-metodické
zamestnanie) okrskov Myjavy a Krajného. Na 1.október je naplánovaná členská schôdza, na ktorej
sa bude prerokovávať program výročnej členskej
schôdze a účasť na územnom taktickom cvičení
v Rudníku.
Nedbálek Karel,
DHZ Krajné

PODKOZINSKÍ ZBOJNÍCI V KRAJNOM
V Kopaničiar exprese č. 48/24. 11. 2020
v článku Oľgy Hrabovskej Zo spomienok sa
čitatelia dozvedeli zlomok z histórie nášho kraja
pred necelými dvesto rokmi. O podkozinských
zbojníkoch písal aj kronikár Štefan Valášek.
Pri tom zaznamenávam aj to, čo mi môj
niekdajší starý súsed Samko Miko – hrobár hovorieval o podkozinských zbojníkoch: chodievali oni
až zo staroturanských a lubinských kopaníc sem
zbojníčiť. Tu v dedine mali spoločníka akéhosi
Bumbála uprostred dediny. Ten, keď zo zlodejov
nagazdoval, nechcelo sa mu už vraj s nimi chodiť – a oni bojac sa vyzradenia, odkázali mu, že
prídu k nemu na hostinu, aby navaril kapusty,
mäsa že mu prídu narobiť. Raz v noci že aj prišli,
Bumbála lapili a na drobno posekali a hodili do
studne. Podvršský mlýn vykradli tiež a zapálili.
Vtedy sa zvonievalo na poplach. Že jestvovali
podkozinskí zbojníci, o tom som sa pozdejšie
dočítal v Sobraných spisoch dr. Jozefa Ľudevíta
Holubyho, botanika a kňaza v Zem. Podhradí
– pochádzal z lubinskej fary. Pre zaujímavosť
poznamenávam, že Ľudevít Boor, podobne ako
Žigm. Erdélský, choval pár koní, donedávna bol
na fare farský, na obecnom dome notársky koč
– ťažký hintov. – Terajšie lipy, mohutné a košaté
okolo kostola ev. – boly zasadené po príchode
Ľudevíta Boora vraj: o tom pamätníci spomínajú,

že Šmajov krčmársky nástupca usadivší sa s krčmou „na novom svete“ na dolnom konci dediny,
Jelínek Vilmoš, mal kúpenú kozu – ktorej vraj
dotiaľ v dedine nebolo. Stále sa voľne pustená
popásavala a obžierala aj mladé lipky popri
kostole. Len raz ju mladý Boor (Ľudevít) z obloka
starej fary (ktorá stávala nad terajšou farou
tesne pod cestou) – z pušky zastrelil – a Žid vraj
mlčal.*1
Skúšal som zistiť viac v matrikách o Bumbálovi,
aj o zbojníkoch Tučkoch-Podkozinských, opieral
som sa o údaje v článku. Na internete je dostupné
rozsiahle dielo J. Ľ. Holubyho.
https://zlatyfond.sme.sk/dielo/888/Holuby_Aku-ulohu-hrala-Javorina-pri-krieseni-Slovace/1

Jozef Ľudovít Holuby: Akú úlohu hrala Javorina
pri kriesení Slovače
Na kopaniciach pod Javorinou žila vtedy široko-ďaleko obávaná zbojnícka rodina
Podkozinských, vlastne Tučka zvaná, ktorá bola
postrachom pohraničného obyvateľstva jak na
Slovensku, tak aj na Morave. Starý Jano Tučka
bol muž nízky, zavalitý, odstrašujúceho pohľadu,
lebo mal jedno oko vyššie než druhé. Mal troch
synov, dvoch hodne urastených a znamenitých
strelcov, a tretieho, ktorý bol na jednu nohu
chromý, a nosil ju od kolena priviazanú o hrubú
drevenú nohu. Ale ľudia hovorili, že keď ide aj
on na zboj, drevenú nohu si odviaže a cez plece
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prehodí. Či je to pravda, o tom bych pochyboval,
lebo som ho vídaval v dedine vždy na tej nemotornej drevenej nohe kľačiaceho, alebo o palicu
sa opierajúceho, s veľkým namáhaním kráčať. ...
Netrvalo to ani dva týždne po novom roku,
a Tučkovci sa dostali do žalára, keď sa na nich
dosvedčilo, že jednu barónku na Morave ozbíjali.
Keď si odsedeli žalár a vrátili sa domov, nerobili
viac tajností zo svojho zbojníckeho remesla, až
im ho, ako som už spomenul, rakúski žandári
okolo r. 1850 navždy zkazili. Od tých čias, keď aj
kde-tu na kopaniciach sa našli jednotliví kmíni,
boli to len fušeri proti Tučkovcom, ktorí boli
vychýrení zbojníci a starý Tučka ich kapitánom.
Keď mal J. Ľ. Holuby 8 rokov (*1836) spoznal
roku 1844 zbojníka Jána Tučku. Jeho synovia boli
lapení roku 1847. Bumbál mohol byť zavraždený
do roku 1847. V matrike úmrtí som našiel a vybral
z veľkého množstva mien, ktoré by prišli do úvahy,
tieto: Martin 45 r. † 18. 3. 1841, Juraj 35 r.
† 4. 8. 1835, Ján 45 r. † 11. 6. 1835, Juraj 36 r.
† 4. 4. 1832, Juraj 35 r. † 7. 5. 1829.
Informácia zo sčítavania obyvateľstva roku 1869
nám lokalizuje tri rodiny v dedine. Na čísle domu 23
je zapísaný Bumbál Daniel *1830 roľník, manželka
Alžbeta r. Sadlon *1832, dcéra Zuzana *1861, syn
Martin *1864, syn Michal *1867, Sadlon Anna
r. Švancara * 1805.
Na čísle domu 27 je Bumbál Daniel Matušík *
1828 domkár, manželka Zuzana r. Koruna * 1833,
dcéra Zuzana * 1857, syn Martin * 1859, syn Daniš
* 1862, syn Štefan * 1865.
Na čísle domu 110 Bumbál Martin *1829 roľník,
manželka Anna r. Tomašovic *1834, syn Pavel
*1852, dcéra Anna *1855, dcéra Alžbeta * 1857,
syn Samko * 1859, dcéra Zuzana * 1861, dcéra
Zuzana *1863, dcéra Katarína * 1863, syn Ján
* 1867, syn Martin * 1869.
Číslovanie domov v matrikách začína roku 1852
a dajú sa z nich odvodiť čísla domov pred týmto
rokom. Číslo domu 110 bolo viac na hornom konci
dediny, povyše obecného domu. Na čísle domu 27
bývali Bumbáli-Matušíci, preto pravdepodobne išlo
o Bumbála z čísla domu 23.
Z matriky krstov vychádza: Ján *5. 2. 1793,
† 11. 6. 1835, rodičia: Ján a Katarína rod. Pitko,
č. d. 27, Juraj *5. 6. 1794, † 7. 5. 1829, rodičia: Juraj a Dorota rod. Sako, č. d.110, Juraj
* 14. 4. 1796 † 4. 4. 1832, rodičia: Ján a Katarina
rod. Vitek, č. d. 110, ktorých môžeme vylúčiť.
Zostáva Martin *29. 7. 1797 † 18. 3. 1841,
rodičia: Juraj a Dorota rod. Matyáš a Juraj *1800
† 4. 8. 1835, ktorého som v matrike krstov nenašiel, nezistil som rodičov, nepodarilo sa mi priradiť

číslo domu. V matrike sobášov má zapísané, že
otec bol Ján. Jeden z nich mohol byť obeťou
zbojníkov Tučkovcov-Podkozinských.
Martin mal manželku Annu Kubíčkovú, sobášili
sa roku 1819. Mali 7 detí, posledného Štefana,
narodeného 16. 7. 1840.
Juraj mal manželku Alžbetu Trgalovú, sobášili sa
roku 1821. Mali tri dcéry: Alžbetu *1822, Katarínu
*1825 a Annu *1827.
Pre orientáciu v rode Bumbál som potreboval
nájsť 97 strán z matriky narodených, 18 strán
z matriky úmrtí a 11 strán z matriky sobášených.
Potom treba zosúladiť všetky získané údaje.
Uvádzam tri riadky z 97 narodených od roku 1780
do roku 1900. Údaj [81] je číslo snímky v skene.
Joannes *1793 Joannis Bumbal , Catharina Pitko
[81] *5. 2. 1793, [30] † 15. 6. 1835
Georgius *1794 Georgü Bumbal, Dorothea
Matiasch [90] *21. 3. 1794, † 7. 5. 1829???
Georgius *1794 Georgü Bumbal, Dorothea Szako
[92] *5. 6. 1794, † 7. 5. 1829???
Pri hľadaní v Lubinskej matrike som našiel priezviská Tučka vo veľkom množstve aj s prímenami:
Georgius Tucska Podkozinszky *1797, Georgius
Tucska Valencsik *1797, Georgius Tucska
Kuhajda *1800, Anna Tucska Obeda *1800,
Catharina Tucska Susarszky *1804, Adamus
Tucska Holý *1820.
Podstatne viac priezvisk Tučka bolo bez prímena. Pri sčítaní obyvateľov roku 1869 som našiel
len šesť domov s priezviskom Tučka, všetky bez
prímena. Na čísle domu 148 býval Ján Tučka
*1794 s manželkou Katarínou *1797, jeho syn Ján
*1825 s manželkou a dvoma deťmi, Eva *1852
a Ján *1859. Na čísle domu 170 bývala vdova Eva
Tučková *1815, so synom Jurajom *1834, dcérou
Annou *1848, zaťom Martinom Bunom, troma
vnukmi a dvoma sluhami. Na čísle domu 171 býval
vdovec Adam Tučka *1811, jeho syn Ján *1830
s manželkou Katarínou *1830, synmi Adamom
*1845, Martinom *1848, dcérou Juditou a dvoma
vnukmi. Na čísle domu 172 býval Ján Tučka
*1830 s manželkou Katarínou *1824, štyrmi deťmi
a matkou Annou *1800. Žiadne mená nezapadajú
do rodu Podkozinských. Často som našiel rovnaké
mená, len rozdielne dátumy narodenia v tom istom
roku a hlavne meno matky umožňuje rozlíšiť jednotlivé osoby. Zavedením čísel domu do matrík po
roku 1850 je orientácia v nich lepšia.
Zbíjanie a lúpeže existujú od nepamäti. Postupne
z hrubého násilia prešlo zbojstvo do sofistikovaných
metód „v súlade so zákonom“, či už u jednotlivcov,
alebo organizovaných skupín. Nie je to história
polstoročia ani niekoľko storočí. Wikipédia definuje
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pojem „úžera“ (pred sto rokmi používaný názov
„lichva“) aj ako obranu spoločnosti proti nespravodlivosti. V kresťanských krajinách bola „lichva“
hriechom, čo umožnilo Židom voľné pôsobenie
v peňažníctve. Často mala oporu aj v zákonoch
krajín, podľa ich vzťahu k panovníkovi. Stalo sa, že
zmenou panovníka sa Židia dostali do nemilosti,
museli emigrovať do inej krajiny. Keď r. 1096
križiaci tiahli Čechami a Moravou a bolo tam
zavedené prenasledovanie Židov, vtedy sa veľa
Židov prisťahovalo odtiaľ na Slovensko (majetok im však so sebou vziať nedovolili). Ďalší
hromadný príchod Židov na Slovensko bol za
Bela IV. , ktorý im dal po tatárskom spustošení
krajiny – r. 1251 v Uhorsku zvláštne privilégiá
a tie ich chránili pred prenasledovaním. Väčšie
sťahovanie Židov spoza Moravy na Slovensko
bolo r. 1348/49, keď ich tam kruto prenasledovali. Avšak za uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého
bolo Židom na Slovensku horšie, v krajine bolo
vydané heslo: Alebo pokrstiť, alebo von! Vtedy sa
sťahovali zas odtiaľto na Moravu, kde prenasledovanie prestalo. *2
Protiváhou boli snahy národovcov podľa vzoru
priemyselne vyspelých krajín – osvetou a organizovaním spolkov vymaniť prostý ľud z alkoholizmu
a jeho dopadov na život. Z Histórie družstevníctva
na Slovensku vyberám: Prvé úverové družstvo –
Gazdovský spolok, založil učiteľ Samuel Jurkovič
9. 2. 1845 v Sobotišti. Inšpiroval ďalších nasledovníkov, a tak následne v mnohých slovenských
obciach vznikli v ťažkých podmienkach Uhorska
aj ďalšie družstvá, z ktorých však po udalostiach
revolúcie 1848 – 49 aj mnohé zanikli.
Stúpencami a šíriteľmi družstevníctva boli hlavne
kňazi a mnohí učitelia. Farár Pavol Štefánik ml.
bojoval úspešne proti pliage tých čias – alkoholizmu a v Krajnom založil r. 1846 spolok miernosti.*3 V započatom diele pokračovali Boorovci,
po nich aj Michal Bodický. Bol predsedom
Potravného spolku, ale ako sa sám vyjadril, bol
rád, keď tieto práce nemusel robiť. *4
V oblasti finančníctva bolo veľkým pokrokom založenie Myjavskej banky v roku 1886. Po prevrate
roku 1918 a za prvej ČSR v obciach intenzívnejšie
obnovovali a zakladali úverné družstvá. V archívoch sú uložené dokumenty spolkov v našom
okolí – Podolie od roku 1898, Pobedim od roku
1902, Kostolné od roku 1924 a Úverné družstvo
v Krajnom od roku 1929.
Na prelome storočí zarezonovala v našom kraji ešte jedna udalosť, a to súd proti
bratom Markovičovcom – JUDr. Rudolfovi
a MUDr. Júliusovi Markovičovi. Títo založili

v Novom Meste nad Váhom Ľudovú banku
a v Lubine Kresťanský úverový a potravinový
spolok, čo bolo proti plánom maďarsky orientovaných židovských úžerníkov. Keď Markovičovci
a Ľudovít Čulík začali predvolebné zhromaždenia, boli obvinení z poburovania. 26. 1. 1903
sa konal súd v Nitre, kde privolaní svedkovia zo
Bziniec, z Hrušového a z Lubiny svedčili v prospech Markovičovcov. Tí však boli napriek tomu
uznaní za vinných. Ďalšie pojednávanie pred
Kráľovskou tabuľou v Prešporku však skončilo
ich oslobodením. Bol to prvý nepatrný záblesk
nových časov. *5
Úverné družstvo v Krajnom zažívalo rozmach
v polovici dvadsiatych rokov návratom „amerikánov“, ktorí priniesli domov nielen financie, ale aj
bohaté skúsenosti k podnikaniu. Neskôr v období
hospodárskej krízy mnohí odchádzali pracovať za
hranice, odkiaľ prinášali kapitál. Niektorí začali
podnikať, alebo pomohli blízkym v podnikaní v obchode, či remeslách. V období Rakúsko-uhorskej
monarchie bol maloobchod aj veľkoobchod prevažne v rukách židovských obchodníkov. Po roku
1920 postupne otvárajú nové obchody nežidia.
O pomeroch tej doby píše kronikár obce: Staval
som chalupu, až v Piešťanoch a v Pobedíme som
bol za ponukami dreva na strechu – kresťania
tam boli v jednakých skoro cenách, hoc boli
bližšie Váhu a predsa mohol vrbovský Žid Herzog
dodať to samé drevo aj množstvo o sedemtisíc
korún lacnejšie! Dopýtal som sa potom kresťanského obchodníka v Pobedíme, ako je to možné
– nuž vraj majiteľom dreva tam na Orave, odkiaľ
sa drevo dodáva, je Židovská firma! – A ja som
nemohol zbytočne vyplatiť i tak chýbajúce mi
peniaze. Je to však na mieste zazlievať Židom ich
súdržnosť? Nemožno však zazlievať ani obranné
a prísne spravodlivé protiopatrenia. – S cesty sišli
Židia ale aj celé ľudstvo – a následok je ten ktorý
vidíme v blahu ľudstva (rasa – nerasa), v akom
je! Pred vyhlásením Slovenského štátu bol pomer
židovských a nežidovských obchodov v dedine skoro
vyrovnaný. V okolitých mestách prevažovali židovské obchody. Po vyhlásení Slovenského štátu 14.
marca 1939, prijatím Ústavného zákona o vysťahovaní Židov 15. mája 1942, boli legalizované deportácie Židov do nemeckých „pracovných“ táborov.
Slovenská vláda sa v tomto období ťažko
previnila na židovskom obyvateľstve, keď prijala
podľa nemeckého vzoru rasové zákony. Židovské
obyvateľstvo bolo na ich základe považované za
menejcenné a bolo zbavené väčšiny svojho majetku a postavenia.
Pokračovanie v ďalšom čísle.

OZNAMY
Príchod Mikuláša
V mesiaci december očakávame v našej obci príchod
Mikuláša s anjelom a čertom, aby
nám rozsvietil vianočný stromček a priniesol
pre deti malé i veľké sladké dobroty. Stretnutie
s Mikulášom sa uskutoční pred Požiarnou
zbrojnicou v Krajnom s predpokladaným časom
o 17:00 hod.

Vianočné trhy
Obec Krajné taktiež v mesiaci december plánuje usporiadať vianočné trhy pred Požiarnou
zbrojnicou v Krajnom 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

Presné dátumy podujatí budú zverejnené na billboarde na budove obecných služieb, obecným
rozhlasom, SMS správami, ako i oznamom na stránke obce a vyveseným oznamom v úradných
tabuliach. Obidve podujatia sa uskutočnia len v tom prípade, ak to dovolí v tom čase aktuálna situácia
s pandémiou na území Slovenskej republiky.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 3/2021 bude 15. novembra
2021, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 3/2021 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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