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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 8. 12. 2016
Uznesenie č. 84
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Návrh Štatútu obecnej knižnice
7. Návrh Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej
knižnice v Krajnom
8. Návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach chovu
včiel na území obce Krajné
9. Návrh VZN č. 4/2016 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu obce Krajné
10. Návrh VZN č. 5/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
11. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Krajné na roky 2017 – 2019
12. Návrh rozpočtu Obce Krajné na roky 2017
– 2019
13. Zámer obce Krajné prenajať pozemok p. č.
17415/36 vo výmere 416 m2 v záhradkárskej
osade v Žadovici
14. Žiadosť o kúpu pozemku p. č. 17412/29
vo výmere 539 m2 v záhradkárskej osade
v Žadovici manželov Karabových
15. Žiadosť o kúpu časti pozemku p. č. 232/24
manželov Mihočkových, Krajné
16. Žiadosť o finančný príspevok Sociálne služby
Myjava, n. o.

17. Rôzne:
a) Správa nezávislého audítora o overení
konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12.
2015
b) Zrušenie predmetu činností podnikania obce
Krajné: prevádzkovanie verejných vodovodov II. kategórie v živnostenskom registri
c) Schválenie predmetu činnosti obce Krajné
podnikania: prevádzkovanie verejných vodovodov III. kategórie v živnostenskom registri
d) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2017
e) Návrh na 4. Úpravu rozpočtu Obce Krajné
na rok 2016
f) Informácie starostu
g) Poslanecký návrh na odmenu kontrolórke
obce za rok 2015
18. Diskusia
19. Záver
Uznesenie č. 85
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: p. Hana Kubaláková, Ing. Ondrej
Lančarič, Ing. Pavol Egreši ,a overovateľov zápisnice: p. Rastislav Kubiš, Mgr. Marián Halaš.
Konštatovanie č. 31
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 86
OZ zvolilo za členov volebnej komisie na voľbu
hlavného kontrolóra obce Krajné: JUDr. Jána
Konečníka, Ing. Alenu Štefkovú, p. Ľubicu
Polákovú.
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OZ zvolilo za hlavného kontrolóra obce p. Vieru
Macúchovú na obdobie 6 rokov od 1. 1. 2017 do
31. 12. 2022.
Uznesenie č. 87
OZ jednomyseľne schvaľuje Štatút Obecnej
knižnice.

10 rokov. Zámer prenajať pozemok podľa priloženej prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice, bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke
obce.

Uznesenie č. 88
OZ jednomyseľne schvaľuje Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom.

Uznesenie č. 94
OZ schvaľuje neupotrebiteľnosť majetku obce –
pozemok p. č. 17412/29 vo výmere 539 m2 vedenej ako záhrada v záhradkárskej osade v Žadovici.
Zámer predať predmetný pozemok sa presúva do
nasledujúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 89
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh VZN č.
3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce
Krajné.

Uznesenie č. 95
OZ neschvaľuje zámer predať časť pozemku p. č.
232/24 vedená ako zastavané plochy a nádvoria,
manželom Mihočkovým, Krajné.

Uznesenie č. 90
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 4/2016
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné.

Uznesenie č. 96
OZ jednomyseľne schvaľuje finančný príspevok
vo výške 200,-€ každoročne pre Sociálne služby
Myjava, n. o., pokiaľ tu bude umiestnená naša
občianka.

Uznesenie č. 91
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 5/2016
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
i s pripomienkou poslanca OZ Ing. Pavla Egrešiho.
Konštatovanie č. 32
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky
obce k Rozpočtu obce na roky 2017 – 2019.
Uznesenie č. 92
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce
Krajné na rok 2017.
Konštatovanie č. 33
OZ berie na vedomie návrh Rozpočtu na roky
2018 – 2019.
Uznesenie č. 93
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom v súlade s ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
právnych predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že nájomca užíva
susedný pozemok a bol jediný záujemca o prenájom, obec v súčasnej dobe uvedený pozemok
nevyužíva a prenájmom bude postarané o jeho
udržiavanie a využívanie p. Ľubomírom Pupekom,
Štefánikova 720/32, 905 01 Senica parcela CKN
č. 17415/36 – vo výmere 416 m2 – vedená ako
záhrada s výškou nájomného 0,0331 €/m2 na dobu

Konštatovanie č. 34
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.
12. 2015.
Uznesenie č. 97
OZ jednomyseľne schvaľuje zrušenie predmetu
podnikania Prevádzkovanie verejných vodovodov II.
kategórie v živnostenskom registri.
Uznesenie č. 98
OZ jednomyseľne schvaľuje zapísanie predmetu
podnikania: prevádzkovanie verejných vodovodov
III. kategórie v živnostenskom registri.
Uznesenie č. 99
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017.
Uznesenie č. 100
OZ jednomyseľne schvaľuje 4. úpravu Rozpočtu
obce Krajné na rok 2016.
Konštatovanie č. 34
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 101
OZ jednomyseľne schvaľuje odmenu kontrolórke
obce za rok 2016 vo výške 150,-€.
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 26. 1. 2017
Uznesenie č. 1/2017
OZ schvaľuje ako bod programu poslanecký
návrh JUDr. Jána Konečníka Schválenie zámeru
obce o odkanalizovanie budov vo vlastníctve obce.
Uznesenie č. 2/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program
Obecného zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom
JUDr. Konečníka:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5. Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
6. Zámer predaja pozemku p. č. 17412/29 vo
výmere 539 m2 manželom Karabovým
7. Schválenie termínov zasadnutí obecného
zastupiteľstva
8. Rôzne:
a) informácie starostu
b) Schválenie zámeru obce o odkanalizovanie
budov vo vlastníctve obce
9. Diskusia
10. Záver
Uznesenie č. 3/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: JUDr. Jána Konečníka, Ing. Alenu
Štefkovú, Mgr. Mariána Halaša a za overovateľov
zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša.
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh
z predchádzajúceho zasadnutia.

Uznesenie č. 4/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje predĺženie
Kontokorentného úveru vo výške 20.000,-€
z Prima banka Slovensko, a. s. so sídlom:
Hodžova 11, 01 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.
Uznesenie č. 5/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného
úveru.
Uznesenie č. 6/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predať pozemok p. č. 17412/29 vo výmere 539 m2 vedenej
ako záhrada v záhradkárskej osade v Žadovici
formou obchodnej verejnej súťaže.
Uznesenie č. 7/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje termíny zasadnutí
OZ: 26. 1. 2017, 16. 3. 2017, 15. 6. 2017,
21. 9. 2017, 14. 12. 2017.
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Konštatovanie č. 3
Starosta obce berie na vedomie prípadnú realizáciu pripojenia budov vo vlastníctve obce na kanalizáciu, ktorých realizácia sa prehodnotí v závislosti
od iných potrieb obce v roku 2017.
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STANOVISKO SPRÁVCU OBECNÝCH LESOV
K OTÁZKE ROZSAHU A SPÔSOBU
ŤAŽBY RUBNÝCH STROMOV
(odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov)
Hospodárenie v obecných lesoch Krajné sa
vykonáva v súlade s Programom starostlivosti o lesy
(ďalej PSL) vyhotoveným autorizovanou inštitúciou
v zmysle zákona o lese a ostatných súvisiacich
predpisov, schválenom štátnou správou lesného
hospodárstva. Prevažnú časť tvoria lesy zaradené
do kategórie ako hospodárske, ktorých účelom je
produkcia dreva a ostatných lesných produktov pri
súčasnom zabezpečovaní ich mimoprodukčných
funkcií. Hospodársky spôsob, ktorý je systém
hospodárenia a využívania lesov v rámci ich produkčnej doby charakterizovaný obnovnými postupmi, spôsobom a zameraním výchovy lesa, je zväčša
podrastový. Tento sa uskutočňuje postupným
ťažením rubných stromov zameraným na dosiahnutie prirodzeného zmladenia stanovištne vhodnej
drevinovej skladby pod ochrannou clonou materského porastu. Týmto postupom sa zabezpečuje
potreba trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
Prípadným nevykonaním týchto zásahov by sme
zapríčinili prestarnutie porastu. To znamená, stratu
schopnosti reprodukcie (potreba následnej umelej
výsadby, s čím sú spojené zvýšené finančné náklady) a začiatok rozpadu ( znehodnotenie drevnej
suroviny, s čím je spojená značná finančná strata
a ohrozenie osôb pohybujúcich sa po poraste ).
V rámci obecných lesov je niekoľko rozpracovaných prvkov obnovy, v ktorých PSL určuje ťažbu
clonným rubom, ktorého posledná fáza je dorub.
Vykonáva sa, keď prirodzené zmladenie v prevažnej
časti obnovovaných plôch dosiahne dostatočného
počtu a výšky. Nevykonanie poslednej fázy by
znamenalo značné poškodenie následného porastu
a tým potrebu vyšších nákladov na zabezpečenie
plošného zalesnenia a potrebu následného zabezpečenia. V plošnom zastúpení sú porasty zväčša
tvorené drevinou buk. Ten je tienna drevina, ktorá

v prvých rokoch ako semenáčik dobre znáša zatienenie materského porastu, no v štádiu nárastu
ako každá iná potrebuje dostatok svetla, aby
mohla odrásť do výšky prevyšujúcej trávy. Takže,
ak by sme ponechali prirodzené zmladenie pod
materským porastom pridlho, začalo by odumierať
z nedostatku svetla a nám by zasa vznikla povinnosť
zabezpečenia zalesnenia umelou obnovou. Na časti
plochy, ktorá po dorube ostane bez zmladenia
(lebo bez poškodenia pri sústreďovaní by sa mohlo
počítať iba vo vrtuľníkovej technológii ), sa buď
vykoná umelá obnova, alebo počká na prirodzené
zmladenie, ktoré sa v našich podmienkach úspešne
uplatňuje. Po vyťažení nám začína plynúť zákonná dvojročná lehota na zalesnenie a desaťročná
na zabezpečenie následného lesného porastu.
Vypestovanie kvalitného porastu do rubnej doby
stojí nemalé finančné náklady, na ktoré si musí každý obhospodarovateľ zarobiť. Po obnove porastov
začína obdobie, kedy sa musí časť tržieb z vyťaženej
drevnej hmoty navrátiť nazad vo forme nákladov
na prípadné doplňovanie neúspešne zalesnených
plôch, starostlivosti o nárasty a kultúry, t. j. ochrana
proti burine, ochrana proti zveri... Ďalej do výchovy
mladín prečistkami, žrďkovín a žrďovín prebierkami.
Takže prvý finančný prospech z novoobnoveného
lesa má obhospodarovateľ až po približne 50-tich
rokoch. Treba si uvedomiť, že procesy v lese sa nedejú v priebehu pár mesiacov, ale niekoľko rokov.
Všetky porasty, ktoré v dnešnej dobe obnovujeme,
boli pred približne 130-timi rokmi taktiež vyrúbané
za účelom obnovy. Hospodárili v nich predkovia,
hospodárime my a našim cieľom je, aby aj budúce
generácie mali na čom hospodáriť.
Ing. Juraj Kovár
správa obecných lesov Krajné
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ČINNOSŤ ZPOZ-U V ROKU 2016
Práca Zboru pre občianske záležitosti pri
Obecnom úrade v Krajnom v roku 2016
bola opäť ako každý rok veľmi bohatá.
Uskutočnilo sa veľa obradov, či už
uvítanie detí do života, uzavretie manželstva, zlaté svadby, ale i tie smutné
chvíle ako sú smútočné obrady.
Život človeka začína narodením.
Prvým plačom sa pred ľuďmi otvára
cesta života. V dňoch 11. júna 2016
a 26. novembra 2016 sme uvítali
spolu 8 detí do života v našej obci.
Pre nás ľudí je láska v živote dôležitá.
Každý chce mať vedľa seba životného partnera. Preto i v roku 2016 sa konali v sobášnej
miestnosti obce Krajné 3 svadobné obrady – z toho
1 obrad bol s nevestou z Japonskej republiky, 1
sobáš sa konal mimo úradne určenej miestnosti a 3
svadobné obrady boli cirkevné, ktoré sa uskutočnili
v Evanjelickom kostole v Krajnom.
Život nám prináša okrem lásky a šťastia i prekážky a problémy, ktoré musí každý z nás prekonať.
Život ubieha a vlasy po rokoch pretkáva šedinami.
Dňa 11. júna 2016 sme mali možnosť pripraviť
svadobný obrad po 50 rokoch manželstva, a to
zlatú svadbu manželom Lukáčovým a manželom
Michalcovým.
Vždy v októbri v Mesiaci úcty k starším venujeme všetkým našim občanom nad 70 rokov malý
darček v podobe stravnej poukážky v hodnote 6,-€
pre každého občana. V priebehu roka sú zasielané
blahoželania našim občanom, ktorí dovŕšia 70, 75,
80, 85, 90 a 95 rokov.
Život však neprináša len tie pekné a spokojné
okamihy. Sú dni, keď musíme v sebe hľadať silu
a energiu na prekonanie toho najhoršieho. Vždy,
keď zomrie jeden z nás, poznačí nás to na tom
najcitlivejšom mieste – v srdci. Inak to nebolo ani
v roku 2016, kedy sme odprevadili na poslednej
ceste 20 našich spoluobčanov, z toho s dvomi sme
sa rozlúčili občianskou rozlúčkou.

Dňa 29. októbra 2016 sme v Dome
smútku v Krajnom spolu s Evanjelickou
cirkvou a. v. v Krajnom pripravili
smútočný obrad pri príležitosti Dňa
pamiatky na zosnulých. Spomínali
sme na našich spoluobčanov, ktorí
zomreli počas roka. V nasledujúcom mesiaci 11. novembra 2016
o 11 hodine a 11 minúte uplynulo
98 rokov od ukončenia 1. svetovej
vojny. My sme spolu so žiakmi
Základnej školy s materskou školou
v Krajnom položili kyticu červených
makov ako symbol spomienky na slobodu
na pamätník obetí 1. a 2. svetovej vojny
nachádzajúci sa pred obecným úradom.
Okrem týchto obradov Obec Krajné a Zbor pre
občianske záležitosti uskutočnili aj iné podujatia
venované hlavne deťom a to: Hravé leto v Krajnom
na obecnom športovom areáli, kde sa konali rôzne
súťaže a výstava poľnohospodárskych strojov, vo
večerných hodinách v piatok si deti mohli pozrieť
rozprávku Škatuliaci a v sobotu zase dospelí českú
komédiu Padesátka. 29. októbra 2016 sa uskutočnil II. lampiónový pochod obcou Krajné a 6.
decembra 2016 sa deti mohli tešiť pred Požiarnou
zbrojnicou v Krajnom z príchodu Mikuláša, anjela
a čerta, ktorí ich odmenili sladkým darčekom.
Činnosť ZPOZu je pestrá, krásna, zaujímavá, je
o krásnych chvíľach, o narodení dieťaťa, uzavretí
manželstva, o pekných životných oslavách, ale
i tých smutných udalostiach, kedy stratíme svojich
blízkych, rodinu a kamarátov.
Ďakujeme preto všetkým, ktorí nám pomáhajú
pri tejto niekedy neľahkej činnosti a veríme, že tých
krásnych a šťastných okamihov bude určite viac aj
v tomto roku.
Na záver ešte pripomeniem, že obec Krajné
evidovala ku dňu 31. 12. 2016 1524 trvale prihlásených obyvateľov.
Bc. Miroslava Matejovičová

POZOR! VYPAĽOVANIE TRÁVY JE ZAKÁZANÉ…
Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti
a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom
období každoročne narastá počet požiarov i výška
spôsobenej škody.

Vypaľovanie trávy je protizákonné!
Vypaľovanie starých trávnych porastov bolo
v dávnejšej minulosti málo početné, čo súviselo s dôsledným obhospodarovaním všetkých
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pozemkov. Predpokladaný
úžitok zo zbavenia sa
nepotrebných suchých
porastov ohňom vysoko
prevyšujú škody, ktoré
takéto požiare zapríčinia.
Poškodzuje sa štruktúra
povrchovej vrstvy pôdy, jej
odkrytím sa zvyšuje erózna
ohrozenosť a umožní sa
vyšší výpar i presychanie,
napomáha sa rozširovaniu
odolnejších agresívnych druhov rastlín, spaľujú sa
vývojové štádiá mnohých drobných živočíchov, čo
negatívne ovplyvňuje potravnú základňu vyšších
živočíchov, a tiež zanikajú prirodzené, mnohokrát
posledné útočiská (refúgiá) organizmov, čo znižuje
celkovú biodiverzitu krajiny. Plošným vypaľovaním
môže dôjsť k likvidácii celých populácií menej mobilných druhov. Ku vzniku požiarov dochádza nielen
nedbanlivosťou pri zakladaní ohňov v prírode, pri
hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov
pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri „riadenom vypaľovaní“ a tiež úmyselným podpaľačstvom.
Zdá sa, že sú niektorí ľudia nepoučiteľní a neodstraší ich ani príslušné ustanovenie zo zákona
NR SR č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej ochrane,
ktorý zakazuje vypaľovať porasty bylín, kríkov
a stromov. Občanom, ktorí nelegálne vypaľujú
porasty, hrozí pokuta do výšky 331 € a priamo na
mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky
99 €, právnickej osobe až do 16 596 €. V prípade,
že požiar spôsobí veľkú škodu, hrozí občanom
aj trestné stíhanie. Vypaľovanie trávy je nielen
protizákonné, ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé
prípady, že ľudia naň doplatia životom. V záujme
zlepšenia situácie je potrebné v rámci protipožiarnej prevencie zvýšiť účinnosť osvetovo-výchovnej

práce nielen na školách,
v poľnohospodárstve
a lesnom hospodárstve,
ale aj medzi najširšou
verejnosťou. V teréne sa
v aktuálnom období treba
vo zvýšenej miere zamerať
na prevenciu, pozornosť
lesnej stráže, poľnej stráže
a stráže prírody.
Nie vždy sa však podarí
odhaliť osobu – pôvodcu
požiaru. Môže za to aj ľahostajnosť nás všetkých
voči dianiu okolo nás a malá občianska statočnosť.
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?
• bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu
požiarov – t. č. 150, resp. 112, alebo zabezpečiť
jeho ohlásenie,
• uviesť, kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo
horí, kto volá,
• uviesť podrobnejšie informácie o požiari, vyčkať
na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť
sa jej pokynmi, ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok,
vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje
a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na
zamedzenie jeho šírenia,
• vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu
ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,
• poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú
a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany –
napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody,
spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na
zdolanie požiaru.
Karel Nedbálek
DHZ Krajné

UKONČENIE A ZAČIATOK NOVÉHO
HASIČSKÉHO ROKA…
V sobotu 10. 12. 2016 sa konala Výročná
členská schôdza Dobrovoľného hasičského zboru
Krajné v Hasičskej zbrojnici za účasti delegáta
OV DPO Myjava p. Jaroslava Stančika z DHZ
Brezová p/B, ďalej predsedu OV DPO Nové
Mesto n/V Bc. Jozefa Smolinského a hostí z DHZ
Hrachovište, Babulicov Vrch a Stará Turá. Bola
zhodnotená práca a hospodárske výsledky za
rok 2016, ale aj za celé funkčné obdobie rokov
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2012 – 2015, bol schválený plán hlavných úloh na
rok 2017. Na VČS si členovia DHZ zvolili na ďalšie
funkčné obdobie rokov 2017 – 2021 nový Výbor
DHZ a Revíznu komisiu. Boli odovzdané ďakovné
listy členom zboru za aktívnu prácu a mladí hasiči
boli odmenení za dobré výkony darčekmi, ktoré im
budú pripomínať účasť v hasičskom športe. Výbor
sa omladil o nových ambicióznych ľudí, ktorí ponesú zástavu hasičov do ďalších rokov. 12. 1. 2017
sme odviezli Tatru CAS 32 na garančnú prehliadku
po 600 km, nakoľko sa vyskytli niektoré závady
repasovaného auta, ktoré bolo nutné odstrániť.
23. 1. 2017 bola Tatra odvezená späť. V sobotu
14. 1. 2017 usporiadali členovia a sympatizanti
DHZ Krajné v spolupráci s obcou Krajné tradičnú
kopaničiarsku zabíjačku. V ponuke boli tradičné

zabíjačkové špeciality – zabíjačková kapusta, jaternice, klobása, pečené mäso, oškvarky, tlačenka a na
zahriatie varené víno. Toto bola prvá akcia hasičov
v nastávajúcom roku. Ďalšou akciou bolo zasadanie
Územného Valného Zhromaždenia organizácie
DPO Myjava, ktoré sa konalo 4. 2. 2017 v Starej
Myjave, za účasti zvolených delegátov DHZ na
výročných schôdzach a funkcionárov výboru, kde
máme aj my zastúpených štyroch členov.
V čase trvania mrazov členovia zboru polievali
plochu vyčlenenú na klzisko, ráno a večer po dobu
10 dní a tak zabezpečili športové využitie voľného
času mládeže.
Text: Karel Nedbálek
Foto: Pavol Moravec

SPOMIENKA NA JÁNA EĽKU,
FARÁRA ECAV V KRAJNOM
Cirkevný zbor ECAV v Krajnom a prítomní hostia
na službách Božích si v nedeľu 19. februára 2017
pripomenuli sté výročie narodenia farára Jána Eľku.
Pripravené služby Božie mali slávnostnejší
a bohatší program, ako stanovuje poriadok služieb
Božích pre túto nedeľu. Námestný farár Ivan
Novomestský privítal prítomných veriacich, zvlášť
širokú rodinu Eľkovú. Počas služieb Božích vystúpil
cirkevný spevokol a hudobná skupina mladých
Eleos. Za rodinu Eľkovú k prítomným prehovoril
Ivan Eľko, zborový farár ECAV v Nitre. Pripomenul
život svojho otca aj mamy až do času ich príchodu
do Krajného. Zvlášť sa zameral na otcovu duchovnú
prácu v krajnianskom zbore, kde v období štátom
silne presadzovaného ateizmu dokázal zmobilizovať
veriacich k veľkej rekonštrukcii kostola, fary a udržať
dobrú pastoračnú činnosť v našom kraji. Pridal aj
svoj pohľad na obdobie normalizácie a následné
pritvrdenie proticirkevnej politiky štátu, ktoré vníma

s odstupom času. Príhovor Mgr. Ivana Eľku je na
stránke obce v časti História.
Po skončení služieb Božích sa odobrala rodina Eľková s početnou skupinou veriacich na
cintorín, kde predstavitelia cirkevného zboru Ivan
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Novomestský a Vladimír Malý slávnostne položili
veniec vďaky na hrob manželov Eľkových.
Ján Eľko sa narodil 18. 2. 1917 v Tušickej
Novej Vsi (pri Michalovciach) v roľníckej rodine.
Študoval na Evanjelickom lýceu v Prešove a na
Teologickej fakulte v Bratislave. Po skončení štúdia
pôsobil ako zastupujúci kaplán v Kokave nad
Rimavicou. Za riadneho zborového kaplána bol menovaný do Púchova v septembri 1943, kde zotrval
do konca februára l946. Začiatkom marca 1946
odišiel za kaplána do Krajného, ale už v polovici
apríla ho pozvali za farára na Lazy pod Makytou.
V Krajnom začal pôsobiť 2. marca 1953 v zložitom období, o čom píše syn vtedajšieho pána
farára, Braňo Kolény: KRAJNÉ – Slávnosť – 21.
októbra 2012 (dostupné na stránke obce v časti
História).
Pri zmene režimu bol vyzvaný, aby presviedčal
cirkevníkov vstúpiť do Jednotného roľníckeho
družstva. To odmietol s odôvodnením, že nie je
poľnohospodárskym odborníkom, ale duchovným

pracovníkom. Za to musel ako nespoľahlivý
Krajné opustiť a uchýliť sa do miniatúrneho
zboru – Jabloňovce pod Sitnom. Pri rozlúčke
s krajňanskými presbytermi sa otca opýtali, či
by im nevedel poradiť nástupcu. Otec odpovedal
toľko: „Z kaplánov najlepší sa mi zdal Ján Eľko.“
Po menovej reforme urobenej 1. júna 1953
zostala cirkev bez finančných prostriedkov.
Cirkevné budovy si vyžadovali väčšie opravy, kostol
potreboval generálnu opravu. S porozumením a za
podpory svojich farníkov počas dvoch rokov (1959
až 1961) bol kostol zrekonštruovaný.
Po veľkom združstevnení dediny, hlavne po
nástupe Jána Tomku vo funkcii predsedu JRD,
pomáhal v čase sezónnych prác pri zbere úrody,
najčastejšie pri vykladaní snopov obilia na vlečku.
Získal si tak autoritu ľudí, ktorí nemali vzťah k duchovnému životu. Zárobky na družstve boli tak
malé, že mzda za vykonanú prácu iba málo prilepšila k platu za cirkevnú službu. Od predsedu JRD
dostal ešte doživotnú výsadu, že každú jeseň dostal
z družstva 2 vrecia zemiakov pre rodinu.
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.
Najväčšiu časť práce vykonal na poli duchovnom. Učil náboženstvo na všetkých školách. Za
seba môžem povedať, že mal úplne iný, ľudskejší
prístup k duši žiačika ako jeho predchodca.
Vykonával pastoráciu, často chodil do rodín, kde
vedel, že je vítaný, a jeho slová prinesú útechu
a povzbudenie v rodine. Pôsobil aj v seniorálnych
funkciách, pri rôznych príležitostiach bol vyhľadávaným liturgom. Podporil myšlienku výstavby Domu
smútku v Krajnom.
Náhle skonal počas služieb Božích 27. 12.
1987, a tak zavŕšil svoju dlhoročnú službu v zbore.
Pri príležitosti oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné 20. 10. 2012 mu obec
Krajné udelila CENU OBCE KRAJNÉ in memoriam. Cenu prevzal syn Ján Eľko.
Spomienky na oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné si môžete taktiež
oživiť na stránke obce v časti História a videách na
YouTube. Prístup na videá v 17. častiach je v záverečnej časti osláv alebo na dagaliktube – YouTube.
Ivan Gálik
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PAMIATKA ZOSNULÝCH – ADAM CVAJNIGA
V polovici augusta 2016 som dostal e-mail
s prosbou o pomoc od leteckého nadšenca
Stanislava Bursu. Žiadal ma doplniť informácie
o radistovi ČA, Adamovi Cvajnigovi, ktorý padol
1.4.1945 na Žadovici a je pochovaný na našom
cintoríne. Vyberám z jeho mailu:
Pripravujem materiál o letoch sovietskych
lietadiel Mitchell B-25 na teritóriu bývalého
Československa v rokoch 1944/45. Z paluby
jedného z nich bol vysadený aj trojčlenný výsadok podriadený GŠ ČA nazvaný Oles, pod
velením D. Sadloňa. V noci na 17. 3. 1945
dopadli v priestore Lúka n/V a Čachtice. V skupine ako radista pôsobil Adam Cvajniga, ktorý
sa narodil 12. mája 1921 vo Vikártovciach,
okr. Poprad, pričom u nás sa tradovalo, že sa
tak stalo v Michalovciach, Márii Cvajnigovej,
rod. Husárovej. Príslušný do obce Kravany, okr.
Poprad.
Bohužiaľ, Dňa víťazstva sa nedočkal. Vo
svojom materiáli v skratke o jeho smrti píšem:
Do akcie vyletel radista skupiny Oles A.
Cvajniga, s dokladmi vystavenými na meno
Jozef Čierny a po vysadení 16.3.1945 dopadol
bokom od skupiny v priestore medzi Čachticami
a Novým Mestom nad Váhom. Opätovne sa stretol so svojím veliteľom D. Sadloňom až o štyri
dni neskôr v Krajnom u učiteľa Hattalu. Do 1.
apríla 1945 odvysielal svojej centrále desať správ.
Než sa dostal k odvysielaniu ďalšej, v Žadovici sa
podieľal na prepade skupiny nemeckých vojakov
ubytovaných v dome Martina Mocku.
Medzitým došli až k domu. Adam hovorí:
„Idem prvý, kryte ma!“ Potichu vošiel do pitvora,
dvere vľavo, dvere vpravo, pred ním schody na
výšku, za ľavými dverami počul Nemcov. Mrkol
na svojich, potom kopol do dverí a – „Hände
hoch!“ Jeden, dvaja vstávali, ruky dvíhali, ale
vtom prásk – Adama zasiahli priamo do srdca ...
Skupina ustúpila a padlý radista A. Cvajniga
ostal v dome s nemeckými vojakmi a rukojemníkom Štefanom Gavorom. Veliteľ skupiny D.
Sadloň zorganizoval odvetnú akciu a pokúsili sa
Nemcov zlikvidovať a dostať sa k telu padlého
radistu aj z toho dôvodu, lebo ten mal vo zvláštnom vrecku kabáta zašitý kľúč od šifry a v notese zakódované adresy ich spolupracovníkov.
Bohužiaľ, ich akcia sa nevydarila.
Telo A. Cvajnigu bolo najskôr pochované v Žadovici a až potom bolo pochované
v Krajnom, kde odpočíva doposiaľ. Jeho rodina

sa o tom, kedy a kde padol, dozvedela až v roku
1970, kedy navštívili aj jeho hrob, ako i hrob
Daniela Sadloňa.
Tragickú udalosť na Žadovici dosť verne opisuje
Milan Varsík v diele Nepokorená Javorina. K tejto
knihe som sa dostal, až keď som začal robiť kronikára v roku 2007. Varsík píše:
Adam s ostatnými prišiel do prvých žadovických chalúp, aby sa prezvedeli, koľko Nemcov
prišlo. Povedali im, že šiesti. Dvoch z nich už
zastrelili. A kde sú ostatní? V dome Martina
Mocku. Adam so Šaňom sa rozhodli, že zlikvidujú aj tých. Vyzvali ktoréhosi obyvateľa Žadovice,
aby vošiel do Mockovho domu a nenápadne
naznačil domácim, aby z domu odišli. Aj sa tak
stalo. V izbe Mockovho domu bačovali štyria
nemeckí vojaci a nechali sa hostiť. No pravdepodobne práve vo chvíli, keď tam ktosi prišiel
a hovorí – ľudia, choďte z domu, partizáni ich
chcú zlikvidovať – , prišiel za Zuzkou Mockovou
jej nápadník Štefan Gavora z Krajného. Ako áno,
ako nie, Nemci si všimli akýsi rozruch v dome,
že všetci poodchádzali, preto Gavoru nepustili.
Ponechali si ho ako rukojemníka. Táto správa sa
dostala aj Adamovi a jeho priateľom.
„Udrieme aj tak,“ rozhodol sa Adam. Gavora
mi po vojne rozprával, akí boli Nemci rozrušení,
tušili, že sa čosi proti nim chystá, najmä keď sa
Zuzka domov nevracala. Partizánov videli všade,
preto jemu, rukojemníkovi, rozkázali ľahnúť si ku
stene na zem, oni sa pripravili na streľbu a stiahli
petrolejku.
Chlapci medzitým prišli až k domu. Adam
hovorí: „Idem prvý, kryte ma!“ Potichu vošiel
do pitvora, dvere vľavo, dvere vpravo, pred
ním schody na výšku, ľavými dverami počul
Nemcov. Mrkol na svojich, potom kopol do dverí
a – „Hände hoch!“ Jeden, dvaja vstávali, ruky
dvíhali, ale vtom, prásk – Adama zasiahli priamo
do srdca …
Nuž Šaňo so Štefanom Mockom sa vrátili
a všetko mi povedali. Nemohol som tomu uveriť.
Adam ťažko ranený alebo mŕtvy. Na stole bola
pripravená správa na odvysielanie. „ Ideme späť
a musíme ho dostať z rúk Nemcov!“ rozhodol
som. Adam mal vo zvláštnom vrecku kabáta
zašitý kľúč od šifry a v notese zakódované adresy
našich spolupracovníkov. Za chvíľu sme boli pri
dome, kde strážil Jano Červienka, ktorého tam
Dudáš, kým išli po mňa, nechal. „Nič nového,“
hovorí, „sú stále dnu aj s mŕtvym Adamom.
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Nikto nevyšiel ani nevošiel.“ „ A majú tam aj
Gavoru?“ Červienka prikývol.
Jediná možnosť bola nahádzať do izby cez
okno granáty, lenže – zabili by sme aj Gavoru. To
sme nemohli urobiť. Skúsime strieľať cez oblok.
„Gavora, ukry sa!“ zakričal som do tmy a spustil
som dávku zo samopalu. Zarinčalo sklo, ale nič
viac sme nepočuli. Ukryli sa aj Nemci.
Boli sme tam asi do deviatej – desiatej večer,
videl som, že nemáme úspech. Azda ak odídeme, odídu aj Nemci. Pobrali sme sa zronení zo
Žadovice preč. To je koniec spravodajskej činnosti, uvedomil som si. Za dedinou som stretol
Martina Kavického, povedal som mu, že mi
uhynul radista.
Ján Gálik sa v knihe Odboj a oslobodenie
Myjavy 1939 – 1945 často odvoláva na Varsíka,
ale jeho doplňované informácie sú presnejšie,
objektívnejšie a píše o tom nasledovne: Po tomto zistení sa Adam Cvajniga bez stopy stratil
a Daniel Sadloň ho našiel až o niekoľko dní
u učiteľa Hatalu v Kostolnom, keď sa už medzitým prostredníctvom Štefana Sládečka v jeho
dome U Sládečkov spojil s myjavskými ilegálnymi pracovníkmi...

V čase, keď sa Daniel Sadloň rozhodol, že
rádiostanicou odvysiela z tunajšieho kraja poslednú, jedenástu správu UŠPH v Kyjeve, pod ktorý
patril, a oznámi, že postupuje podľa pôvodného
rozkazu na Moravu, pustili sa A. Dudáš a A.
Cvajniga do prenasledovania šiestich nemeckých
vojakov, ktorí prišli do osady Žadovica. Jedného
z nich zastrelili, druhého postrelili a ostatní
štyria sa utiahli do domu M. Mocku, kde došlo
k prestrelke, pri ktorej bol radista A. Cvajniga
usmrtený.
Od roku 1960 som bol susedom Štefana
Gavoru. Často spomínal svoje životné príbehy.
Čo si ja pamätám z tohto, on bol v izbe u frajerky
a Nemci vbehli do domu sa ukryť. Ženy a Martina
Mocku vyhnali z domu, Štefana Gavoru si nechali
ako rukojemníka, ktorým sa oni kryli. Zaujali
obranné postavenie v kútoch izby oproti oknám
a jeden sa skryl pod posteľ oproti dverám. Gavorovi
prikázali ľahnúť si pod okno, ktoré bolo otvorené,
a potom Nemec nútil Gavoru, aby sa vystrčil v okne
a poza jeho plece pozeral von. Ak by partizáni
strieľali, tak zasiahnu Gavoru. Nechceli to urobiť,
tak Cvajniga sa rozhodol zaútočiť na nich cez dvere.
Nemec schovaný pod posteľou, ktorého Adam
prichádzajúci zo svetla do šera nemohol vidieť, splnil svoje poslanie. Keďže sa partizáni chceli dostať
k Adamovi, chceli Nemcov zlikvidovať granátmi.
Gavora tvrdil, že Štefan Mocko ho vyzval: „Ščefán
vyjdi ven, lebo tam budeme hádzať granáty!“ Tŕpol,
či po streľbe sa nerozhodnú svoj zámer uskutočniť.
Nemci ho dobre strážili, nemal šancu odísť.
Kronikár Ján Gabriž píše, že od 26. marca 1945
nastúpili v nemeckej posádke v Krajnom „sopľoši“,
ktorí prišli po stiahnutí starej posádky na frontovú
líniu ku Galante, ale z výsledku spackanej operácie
bolo vidieť, že partizáni ich nemali podceňovať. Zo
šiestich sa do meštianky vrátili piati. Ak by tam bola
stará 100-členná posádka a front nebol tak blízko,
Žadovica by dopadla tak ako Dobrá Mer alebo aj
horšie.
V posledných mesiacoch pred príchodom
frontu prichádzajú do Krajného noví Nemci,
nová nemecká posádka, samí mladí chlapci,
ako Krajnanci hovoria „sopľoši“, ktorí nevedia
ešte ani pochodovať po vojensky, ale už sa učia
strielať „ostrými“. Strelnicu otvárajú hocikde,
stačí im hocijaký járok, strieľajú bez toho, že by
upozornili obyvateľstvo, nezáleží im na tom, či
tam náhodou niekto pôjde, či niekoho zabijú.
Je im náhlo, potrebujú tých mladých chlapcov
poslať rýchle dopredu, aby im zalátali tam niekde
pri Nitre diery, ktoré im urobila rýchle postupujúca Sovietska armáda.(*1)
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Nemôžem zverejniť názor Štefana Gavoru,
ktorý bol vojakom Slovenskej armády na východnom fronte, na túto akciu. Tu bol vážne zranený
črepinou granátu do brucha. Mal šťastie, že sa
pred útokom k nim nedostala poľná kuchyňa, mal
prázdny žalúdok a črevá. Z pozbieraných ťažko
zranených vojakov si jeden lekár z tímu nemeckých
lekárov vyberal najťažšie prípady zranení. Prakticky
na beznádejných prípadoch sa zdokonaľoval vo svojej profesii. Podarilo sa, Gavora prežil a začiatkom
roku 1944 vrátil sa domov. Následky zranenia ho
trápili celý život. Jeho syn Ján Gavura príbeh počul
len ako malú spomienku od svojej matky.
Pavol Lukáč si spomína, ako viezol Gavora na
voze nebožtíka Cvajnigu za Žadovicu, smerom
k Luskovici, kde ho pochoval. Keď tam išiel pozrieť
po prechode frontu, našiel jamu prázdnu. Adam bol
prevezený na krajniansky cintorín.
Autor známeho diela „Sváko Ragan z Brezovej“,
spisovateľ Elo Šandor, vo svojom memoárovom diele „Lesná správa“, opisuje túto udalosť nasledovne:
Zo Žadovice tiež dnes hlásila spojka, že
skupina Kavického z Pustej Vsi prešla do okolia
Žadovice a že odo dneška začne napádať ustupujúce kolóny Švábov. Každý člen tejto skupiny
má automatickú zbraň. Vo veľkonočnú nedeľu
už aj došlo k srážke na Žadovici, kam sa boli
nasťahovali traja Švábi na nocľah. Jeden z nich
bol zabitý. S našej strany padol radista, ktorý bol
len pred štrnástimi dňami spustený padákom.
Z opatrnosti spálil ktosi jeho telegrafický šifrovaný kľúč, toho je tiež škoda. Po horách sa potuľujú
Švábici, ale partizáni ich nemilosrdne likvidujú.

Kronikár Ján Gabriž je k jeho knihe silne kritický:
Áno, hoci teraz je už Šandor mŕtvy,(*2) predsa
musím povedať, že on veľa hovoril, veľmi veľa
sa chválil najmä po oslobodení svojou partizánskou činnosťou, ale v skutočnosti neurobil nič,
lebo i v Krajnom ho poznali ako človeka, ktorý
si žil ako evakuant i tu u nás, ale nevedel, kto
v Krajnom pracuje ilegálne. Že počúval cudzí rozhlas a povedal niekomu o tom, to počúval každý
náš človek a skoro verejne, to bola u každého
obyvateľa Krajného samozrejmosť! Jeho kniha
„Lesná správa“ pojednávajúca o partizánskej
činnosti v okolí Pustej Vsi a Krajného je kniha,
ktorej „hrdinom“ je Šandor, ktorá je skreslením
celého odboja. Sú tam síce niektoré state pravdivé, ale je ich tak málo, že nemôžu pokoleniam
vôbec slúžiť za historický fakt.
Nechcem, ani nemám právo polemizovať
s autormi citovaných textov. Každá doba mala
a má svoj „platný, správny pravopis“. Aj mne sa
javí „Lesná správa“ v časti udalostí o Krajnom,
dosť svákoraganovská. Kronikár Štefan Valášek
v roku 1942 nemohol napísať, že Židia z Krajného
boli odvlečení alebo nasilu odvezení, tu používa
slovo „odídení“. Aj iné chúlostivé udalosti opisuje
obrazne, napríklad s odvolaním sa na citáty z Biblie.
Nechcem hodnotiť opísané udalosti, chcem priblížiť
zlú dobu, keď ľudský život nemal veľkú cenu.
V kronike obce táto udalosť nie je zaznamenaná.
*1
Ján Gabriž: Kronika obce Krajné
*2
† 9. január 1952
Ivan Gálik
Foto 1: Hrob Adama Cvajnigu

MAL ZÁBOJNÍK DOMA ZÁBOJ?
Na podobné otázky, či mal Mlynár mlyn, Pekár
pekáreň, Kováč alebo Kovár kováčsku dielňu,
je dnes ťažko odpovedať. Keď sa v roku 1563
Tridentským koncilom zaviedlo vedenie matrík,
zaviedlo sa používanie priezvisk. Spočiatku to
bolo veľmi nepresné alebo sa nerobilo vôbec.
Povinné používanie priezviska v Česku zaviedla
cisárovná Mária Terézia. Na Slovensku sa používanie priezviska stalo povinným od konca 18.
storočia. Dekrétom panovník Jozef II. nariadil, že
každý občan musí mať dve mená. Prvé prímená,
priezviská, boli priraďované ku krstnému menu
podľa miesta pôvodu ich nositeľa (Myjavský, Polák),
zamestnania (Kovár, Sedlák), telesných a duševných
vlastností (Malý, Dlhý) alebo pridaním koncoviek,
najčastejšie -ik, -ek, -čík ku krstnému menu otca.

Syn Štefana dostal priezvisko Štefanik, Karla –
Karlik, ktoré boli potom dedičné. Výskyt priezvisk
v našej obci nájdete v cirkevných matrikách, prvej
písanej farárom Matejom Mialovičom, časť krsty,
s prvým zápisom 14. septembra 1783: https://
familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y396-SRM?i=2&cc=1554443, časť sobáše je
na adrese: https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y398-3H1?i=1&cc=1554443
a časť úmrtia na adrese: https://familysearch.
org/ark:/61903/3:1:9Q97-Y398-3ZG?mode=g&cc=1554443.
Z týchto adries sa môžete pohybovať aj v ďalších,
neskorších matrikách – krsty do roku 1907, úmrtia
do roku 1903 a sobáše do roku 1910. Najstaršie
matriky budú zaujímavé pre tých, ktorí ovládajú
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latinčinu. Matriky rokov 1843 až júl 1849 sú písané
maďarsky a od augusta 1849 mohol napísať Pavel
Štefánik „Cyrkev Evanjelicka A. V. Krajnanska
v Národnej reči slovenskej Matryku Sobášenjch
svobodne psati započala odedne jakž nasleduje“.
Pre nás historicky významný prvý zápis v matrike
mal túto podobu. „Záři 24./Slovutni a opatr:
Vdovec Pavel Trgala, Poctiva Vdova Alžbeta
Bumbal /Vek 35, 30/Martin Dlhy a Jan Babinec
/Pavel Stefanik/Kraine“. Môžete sa však naučiť
hľadať rodokmeň z úvodnej stránky: https://familysearch.org/. Viac informácií o priezviskách nájdete
na internete, napr.: http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2005/3/ks2005-3.pdf.
Vráťme sa k Zábojníkovi. Čo to bol záboj? Dobrú
informáciu na internete podáva stránka
www.ludovakultura.sk:
1. zariadenie na lisovanie vosku a oleja,
ktorého hlavnou
súčasťou bol kladový klinový lis. Záboj
mal masívny rám
s otvormi vo zvislých stĺpoch, cez
ktoré prechádzala
horná vodorovná
klada. Pod ňou bola dolná klada s vydlabanou priehlbinou, na obsah ktorej tlačila
horná klada. Tlak hornej klady sa zvyšoval
vbíjaním klinov medzi kladu a zvislé stĺpy
záboja. Na vbíjanie slúžili drevené barany,
visiace na vrchnom tráme rámu.
2. budova, v ktorej bolo umiestené zariadenie na lisovanie vosku a oleja. Bola to
jednopriestorová zrubová alebo murovaná
budova s pôdorysom asi 8 x 6 m. Stála zväčša
samostatne alebo na okraji sídla. Okrem
hlavného prevádzkového zariadenia – lisu
na vytláčanie oleja alebo vosku, v nej bol
kotol na varenie voštín zamurovaný v piecke,
kaďa na vodu, nádoby a nástroje na miešanie
a naberanie voštín. Termín záboj, ktorý
vychádzal zo spôsobu lisovania zabíjaním
klinov, sa preniesol aj na lisovne oleja,
v ktorých bol ležatý kladový skrutkový lis

Obrázky sú prevzaté z www.ludovakultura.sk

Záboj na Mitalovci u Mramúchov bol z ďalšej
generácie, zaberal podstatne menej priestoru.
Základom bol masívny, vyšší,
drevený podstavec, spevnený
oceľovými výstuhami. Na ňom
bol horizontálne uložený silný
skrutkový mechanizmus, ktorý
tlačil na piest v masívnom hrnci
s olejninou. Skrutka sa otáčala
veľkým kolesom priemeru asi
2,5 metra s bočne upevnenými kolíkmi, „sprušľami“, na ktoré sa dalo stúpať a tým sa dal hmotnosťou človeka dosiahnuť veľký tlak piestu.
Pri sčítaní obyvateľstva roku 1869 boli rodiny
Mramúchov na číslach domov 485, 486, 487.
Meno Ján bolo v prvom a poslednom domovom
čísle. V ktorej rodine potom zhotovili záboj, sa mi
nepodarilo zistiť. Kroniky mlčia. Nenašiel som ani
náznak, kedy bol záboj spustený. V takejto podobe
pravdepodobne až po roku 1920, kedy dostal silnú
konkurenciu v podobe rozbiehajúcej sa priemyselnej
výroby v Palme Nové Mesto n./V. Naši predkovia
boli dobrí hospodári, snažili sa všetko, čo dopestovali, rozumne spracovať a využiť. Oplatili sa im aj
takéto malé prevádzky výroby.
Na Mitalovci bývala ešte jedna rodina Mozoláka
a štyri rodiny Kubišov. V mapách „Prvého vojenského mapovania“ ukončeného roku 1785
sa táto kopanica nazýva Kubiši, Luskovica sa
nazýva Šulovský. V mapách „Druhého vojenského
mapovania“ ukončeného roku 1858 sú už názvy
Mitalovec aj Luskovica.
V knihe Zuzky Bielikovej Krajné v spomienkach,
ktorú dostali čitatelia do rúk 29. 1. 2011, je spomínaný záboj u Medveďov. Karol Mramúch, rodák
z Mitalovca, bývajúci na Hlaváči, ma upozornil,
že asi došlo k mylnej informácii, pretože oleje zo
záboja od Mramúchov mali širokú klientelu, za prvej
ČSR ich vozili až do Piešťan. Ja si spomínam, že
okolo roku 1960 chodil za otcom Martin Mramúch,
ktorý si previezol záboj a všetko príslušenstvo
z Mitalovca do Krajného, aby mu pomohol zreparovť kovové časti a prispôsobiť mechanizmy na
elektrický pohon. Aj Jaroslav Mramúch si spomína,
že silnú skrutku a maticu si nechal jeho otec vyrobiť
v Slovenskej armatúrke na Myjave. Žiaľ, po smrti
otca a prestavbe domu už dlhú dobu bol záboj
nefunkčný, všetko kovové dali do zberu. Do zberu
sa dostala aj kniha zákazníkov, z ktorej by sme sa
dozvedeli veľa informácií.
Ako vyzeral záboj a ako lisovali oleje v minulosti,
môžete si pozrieť počas výstavy na Agrokomplexe
v Nitre.
Ivan Gálik
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MIKULÁŠ, MIKULÁŠ ČO V TOM VRECI SCHOVÁVAŠ?
Mikuláš. Deti pochválil a zaspieval si s nimi pesničku. Aj napriek tomu, že sa jeden pozorný chlapec
snažil odhaliť pravé meno „nášho“ Mikuláša, ten
zostal našťastie v utajení a sladké odmeny rozdával
deťom ako „ozajstný“ Mikuláš. Bolo to krásne
a milé posedenie. Vonku sa zotmelo a nastal čas
rozlúčiť sa. Mikulášovi sme zaželali šťastnú cestu
a deti s rodičmi plní zážitkov, dojmov a tajomstiev
odišli do svojich domovov. Tešíme sa zasa o rok.
Martina Michaličková

Takouto „zvedavou“ otázkou privítali deti našej
materskej školy 5. 12. 2016 Mikuláša v školskom
klube Bzučo. Deti sa predstavili vo veľmi krásnom
pásme básničiek, pesničiek aj v rôznych „hereckých“ úlohách. Menšie deti sa predstavili ako
snehové vločky, staršie deti sa pokúsili zobudiť
medveďa a prišli aj „Holky z naši školky“, ktoré sa
predviedli s veselou choreografiou na známu českú
pieseň. Že program bol pestrý a bohatý zhodnotil aj

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Fašiangy sú obdobím plesov a karnevalov, na
ktorých nemôžu chýbať karnevalové masky. Dňa
23. 2. 2017 sa aj v našej materskej škole stretlo
množstvo najrôznejších masiek. Prišlo veľa rozprávkových postavičiek, ale objavil sa aj poľovník,
Červená čiapočka a nechýbal ani policajt. Prišla aj
čarodejnica Kazimíra, ktorá nám pohrozila, že ak
sa nebude dobre baviť, všetko nám tu pokazí. Ale
nič také sa nestalo, pretože zábava bola perfektná.
Všetci sme sa dobre bavili, tancovali, súťažili,

nechýbal ani tanec s balónom či metlový tanec.
Aby sme všetko zvládli, posilnili sme sa zdravým
ovocím a náladu si vylepšili sladkým koláčikom. Do
tanca nám zapískala Mašinka a tá nás dopravila až
na záver nášho veselého predpoludnia. Po dobrom
obede sa deti s úsmevom na tvárach uložili do
postieľok so sníčkami o ďalšom karnevale. Uvidíme,
kto medzi nás zavíta o rok.
Martina Michaličková
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PLAVECKÝ VÝCVIK

Na prelome novembra a decembra sme zorganizovali plavecký kurz pre 17 žiakov 3. ročníka.
Ak by sa nevyskytlo u niektorých žiakov ochorenie,
plávať by sa naučili všetci žiaci 3. ročníka, no kurz
dokončilo 14 žiakov. Sme radi, že rodičia majú záujem o tento druh športu, pretože plávanie je jednou
z najvhodnejších pohybových aktivít, ktoré majú pre
dieťa veľký význam v procese rastu a vývinu.
V priebehu kurzu sa deti naučili adaptovať na
prostredie bazéna, orientovať sa nad a pod hladinou
vody, splývavé polohy na chrbte a bruchu, výdychy
do vody, potápanie a lovenie rôznych predmetov
(puk a loptičky), skoky do vody zo sedu aj zo stoja
a rôzne iné hry vo vode.
Kurz viedol pán riaditeľ Milan Medveď, ktorý
naučil plávať všetkých absolventov kurzu. Takmer

všetci žiaci preplávali spôsobom kraul dĺžku bazéna,
iba dvaja chlapci preplávali šírku bazéna. Deti
sa počas výcviku naučili aj spôsob znak. Veľkým
pomocníkom pri výučbe bol Samko Halaš, ktorý
absolvuje trikrát do týždňa tréning v plaveckom
oddiele Spartak Myjava a ukázal žiakom aj iné spôsoby, ako motýlik, plávanie s plutvami na nohách,
ktoré požičal aj iným deťom.
Musím pochváliť všetky deti, ktoré sa zúčastnili
plaveckého výcviku za ich statočnosť a odvahu
a všetci boli na vianočnom posedení odmenení
diplomom a potleskom všetkých žiakov našej školy!
Poďakovať by sme chceli pánovi Ing. Tĺčikovi,
ktorý nám poskytol na tento účel bazén
v Agropenzióne Adam.
Dana Pagáčová

LYŽIARSKY KURZ 2017
Polrok v škole ubehol ako voda a hneď po
polročných prázdninách sme sa tešili na lyžovačku.
Aj tento rok sme sa rozhodli pre Penzión Gájuz
v Oščadnici. V nedeľu 5.2.2017 sme naložili autobus batožinou, vybrali tie najlepšie miesta na sedenie, zamávali rodičom a fujazdili na Kysuce. Cesta
trvala krátko, tak sme sa mohli ubytovať v penzióne
už okolo 14-tej. Nebolo však veľa času pre skúmanie izieb a televíznych kanálov, či hľadanie, kde je
najlepší signál wifi. Hneď po vybalení sme sa vybrali
na svah rozdeliť žiakov do skupín.
Vytvorili sme štyri skupiny:
Figurky – pod vedením p.uč. Figuru
Dominá – pod vedením p.uč. Domiňákovej
Sasanky – pod vedením p.uč. Sasákovej
Mackovia – boli pod vedením p. riad. Medveďa.
Prvý večer sa na dennom rozkaze deti dozvedeli
o bezpečnosti v penzióne a na izbách. Zoznámili

sa s Bielym kódexom, najdôležitejšími pravidlami
lyžiara. Večer mnohí nemohli zaspať, tešili sa, že sú
s kamarátmi a rozhovory trvali až do neskorej noci.
Ráno ich však čakal náročný výcvik, pretože sneh
bol po nočnom mraze tvrdý a tvrdé boli aj niektoré
dopady na zem. Takýto terén sme mali po celý
kurz, preto sme lyžovali opatrne. Výcvik bol každý
deň od 9,00 do 11,30, potom nasledoval obed
a povinný oddych. Poobedňajší výcvik začínal od
14,00 a končil o 16,00. Vždy o 19,00 bol denný
rozkaz, na ktorom inštruktori vyhodnotili deň, prácu
na svahu a úspechy detí. Po rozkaze sa deti zabávali
na izbách, alebo hrali stolný tenis, či biliard. K dispozícii sme mali aj bazén, ale ten sme sa rozhodli
využiť až v posledný večer, keďže mnohí odchádzali
na lyžiarsky výcvik po chorobe. V utorok sa veľmi
tešili všetci Mackovia, pretože sa im podarilo vyviezť
na veľkom vleku a zlyžovať celú zjazdovku. Bolo to

16

po prvýkrát, čo sa začínajúcim lyžiarom tak rýchlo
podarilo naučiť robiť oblúčiky a prikázať nohám, aby
držali lyže v správnom smere. V stredu sme mali
oddychový poldeň, čo znamenalo, že sme lyžovali
len doobeda a poobede sme sa vybrali na prechádzku ku kalvárii a minúť peniaze, niektorí aj posledné,
do obchodov. V ten deň, po rozkaze, sa deti nerozpŕchli po penzióne, ale spievali pri gitare známe
aj neznáme pesničky. Na gitare ich sprevádzal pán
učiteľ Figura a pán riaditeľ. Niektorí si vyskúšali aj
rytmus s rumbaguľami a tamburínou. Vo štvrtok sa
na poobednom výcviku na zjazdovke objavili zombii, indiáni a rôzne iné strašidlá. Mali sme karneval.
Konečne vyšlo slnko a my sme sa tešili a jašili na
svahu. Vedeli sme, že lyžiarsky výcvik končí.
V piatok deti však čakalo prekvapenie. Po
niekoľkých rokoch sme sa rozhodli, že budeme
lyžovať aj v deň odchodu. A dobre sme urobili.

Čakal nás totiž krásne upravený svah a slnečné
počasie. Odchádzali sme s dobrým pocitom, pretože všetci sa naučili lyžovať a nikomu sa nič nestalo.
Pochválila nás aj pani majiteľka, povedala, že sme
najlepší kurz, aký k nim chodí lyžovať. Vždy nás
teší, keď počujeme chválu na našich žiakov. Chceli
by sme sa poďakovať pani doktorke Gellenovej,
ktorá bola vždy pripravená podať ten správny liek
pri teplotách, či odreninách. Tiež pánovi šoférovi
Jankovi Kolárikovi, za bezpečný odvoz a tiež
rodičom a starým rodičom, ktorí mali cestu okolo
a priniesli dobroty nielen svojim ratolestiam, ale aj
ostatným deťom. To, že sa táto lyžovačka vydarila,
je zásluha všetkých detí, pretože poslúchali a tiež
všetkých ostatných, ktorí dbali o ich bezpečnosť
a zdravie.
Mgr. Jana Domiňáková

SOBOTIŠTE
Až v druhej polovici februára sme si prvýkrát
v roku 2017 našli priestor na ďalšiu turistickú
vychádzku. Vybrali sme sa spoznávať doposiaľ
nenavštívenú časť Myjavskej pahorkatiny – od
Zimov po Sobotište. Vyštartovali sme z myjavského
námestia po červenej na Turú Lúku, pretože som
chcel turistom ukázať Svacenický polder a vysvetliť,
načo poldre slúžia. Hladina bola ešte zamrznutá
a priamo pred nami prebehol z jednej strany na
druhú zajac. Samozrejme, že Samko s Jurkom to
chceli hneď vyskúšať, no hrúbke ľadu sme už po
oteplení neverili, tak sme to odložili na leto. Na
Turej sme zišli z turistického chodníka a vydali
sme sa po neznačených cestách. Pred rokom sme
nenašli ten správny smer, tak som bol zvedavý,
či sa to na druhýkrát podarí. Tentoraz sme sa po
doposiaľ neznámych chodníkoch a zasneženom poli
dostali do osady Vankovia, kam sme mali namierené a kde sme sa pripojili na zelenú značku. Odtiaľ

nás čakal výšľap neustále do kopca až do Zimov,
kde sme odbočili na červenú turistickú značku,
ktorá nás doviedla až do cieľa našej vychádzky.
Putovali sme prevažne po nezalesnených kopcoch
ponad Vrbovce, Chodúrov, Malejov. Videli sme
množstvo maličkých usadlostí, ktoré boli roztrúsené
široko-ďaleko po okolí, kam sme až dovideli.
Nazývame to kopaničiarskym osídlením – typickým
pre Myjavu a okolie. Značenie chodníka bolo veľmi
riedke, pretože sme šli terénom bez stromov,
kríkov, kameňov a nebolo kde značku umiestniť.
Šli sme teda intuitívne, kde sme mysleli, že treba.
Párkrát aj mimo turistického chodníka. Terén
bol dosť ťažký – miestami sneh, inokedy blatistý.
V Lipovej na nás čakalo asi sedem prínožných
havkáčov, našťastie nám nenatrhli nohavice, ani
my im kožuchy sme nemuseli. V jednom dome sa
dokonca v okne ukázal pes a my sme vedeli, že
počasie sa nezlepší ani ďalší deň. Tentoraz sme mali
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šťastie aj na zvieratá. Stretli sme množstvo srniek
a tiež kone Na Kúte, ktoré sa dali pohladiť, okrem
namosúreného vodcu – čierneho vraníka. Občas
sme v diaľke zazreli aj zrúcaninu hradu Branč.
Škoda len, že viditeľnosť nám znemožnili mraky
a hmla. Preto sa sem isto vrátime za lepšieho počasia. Náš turistický výlet sme úspešne zakončili po
23 kilometroch pri barokovom kaštieli v Sobotišti.
Upachtení, trochu zablatení, ale pyšní, že sme sa

zapreli a namiesto vyvaľovania sa pri telke sme
spoznali miesta, ktoré nie každý navštívi. No a tí
turisti, ktorí boli so mnou doteraz na všetkých
turistikách, už majú istú bronzovú turistickú medailu
za tento školský rok – Samko, Oliver, Matúš, Kamil,
Lukáš, Natálka, Eliška a Jurko. Ďalšie kilometre
môžeme nachodiť na najbližšej turistike posledný
marcový víkend, pokiaľ to počasie dovolí.
Milan Medveď

ZDRAVIE NA TANIERI
Trendy výživy prajú v súčasnosti
hlavne zdravým potravinám s vysokou
výživovou hodnotou. Preto sa i školské
stravovanie snaží upraviť materiálno-spotrebné normy tak, aby týmto
súčasným požiadavkám vyhovovalo.
Kdekoľvek na svete majú školské jedálne
ťažkú úlohu. Chodia do nich deti z rôznych
sociálnych zázemí a z rôznych rodín. V niektorých
rodinách môže byť zdravé stravovanie súčasťou
výchovy, inde o ňom rodičia nechcú ani len počuť
alebo berú stravovanie detí na ľahkú váhu.
My sa snažíme, aby naša školská jedáleň
bola tou, ktorá presadzuje nové pozitívne trendy
a technologické postupy pri príprave jedál pre
našich stravníkov. Naše pani kuchárky pripravujú
jedlá v priemere pre 210 stravníkov. Takisto
poskytujeme stravovanie i pre cudzích dospelých
stravníkov. Naši žiaci základnej školy majú možnosť
odoberať aj desiate, čo je výhodné hlavne pre

tých, ktorí dochádzajú a nestíhajú sa
doma naraňajkovať. Snažíme sa variť
nielen osvedčené jedlá, ktoré majú deti
rady, ale zároveň pripravovať i jedlá
podľa nových receptúr. Revolúcia
v školskom stravovaní sa musí začať
odspodu. Ak rodičia chcú, aby ich deti boli
zdravé a stravovali sa správne, treba ich k tomu
viesť hlavne doma od útleho veku. Pokiaľ si deti
neprinesú správne stravovacie návyky z domu, deti
zdravú stravu nebudú prijímať ani v školskej jedálni.
Pani kuchárky sa vždy snažia pripravovať
chutné jedlá a preto ich veľmi mrzí, ak ich snaha
a práca vyjde nazmar. Vždy sa budeme snažiť, aby
sa k nášmu okienku dostalo čo najviac prázdnych
tanierov a budeme počuť najväčšiu odmenu za našu
prácu, ktorou je jednoduché slovo ďakujem.
Soňa Bukovčanová,
vedúca školskej jedálne

PODNIKÁME V CESTOVNOM RUCHU
Predmet podnikanie v cestovnom ruchu sa učí
na našej škole už štvrtý rok. Vždy som sa snažila,
aby deti popri teórii poznali aj zaujímavých ľudí

z oblasti cestovného ruchu, či už vo forme návštevy
na našej škole, alebo formou exkurzie do konkrétneho podniku. Navštívili nás majiteľ cestovnej
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kancelárie a portálu letenky. sk Ing.Peter Málek,
majiteľ agropenziónu Adam Ing.Vojtech Tĺčik
a známy moderátor reality show Farma pán Martin
Bagar. Boli sme v Agropenzióne Adam, reštaurácii
KrossHause na Myjave a na farme Etelka. Zúčastnili
sme sa projektu o podnikaní Rozbehnisa.sk, kde
sme sa dozvedeli, ako začať podnikať od nuly len
s podnikateľským nápadom.
A čo chystáme v tomto školskom roku?
V rámci programu školské ovocie chystáme
exkurziu do ovocných sadov spoločnosti Boni Fructi
s návštevou výrobných priestorov, interaktívnou
prednáškou a ochutnávkou ovocia a produktov.
Z oblasti podnikania by sme radi navštívili hotel
alebo reštauráciu v Piešťanoch alebo blízkom okolí
alebo pozvali do našej školy podnikateľa z oblasti
cestovného ruchu.
Mám skúsenosť, že deti predmet oveľa viac baví
a lepšie na hodinách spolupracujú, ak teóriu prepájam s praxou a učím ich, že podnikanie je hlavne

o živote. Oveľa ľahšie sa Vám počíta DPH, výplata
alebo daň, ak Vám niekto povie, ako sa zisk tvorí
v jeho podniku, aký význam má vzdelanie v budúcom uplatnení a ako sú odmeňovaní konkrétni
zamestnanci na jednotlivých pozíciách v cestovnom
ruchu. Verím, že v dnešnej dobe má predmet podnikanie perspektívu a aj keď deti nenaučí o podnikaní všetko, stojí za to.
Ing. Borovská Adriana

VŠETKO ZMIZNE,
LEN STOPY TVOJEJ PRÁCE A LÁSKY ZOSTANÚ.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí 6. 2. 2017 odprevadili na
poslednej ceste manžela, otca, dedka a pradedka,
príbuzného a priateľa Dušana Knapa, ktorý nás
opustil 2. 2. 2017 vo veku necelých 76 rokov.
kov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli
v ťažkej chvíli, Ivanovi Gálikovi, Martinovi
Očkajákovi, pri poskytovaní laickej
prvej pomoci do príchodu RZP z Myjavy,

Štefanovi Drobnému, Jánovi Konečníkovi,
Jozefovi Kobánovi, Petrovi Prednému a Martinovi
Moravcovi. Ďakujeme pracovníkom obecných
služieb za následnú pohotovú pomoc.
Ďakujeme všetkým za dôstojnú rozlúčku,
Ď
kvetinové dary a slová útechy.
kv
Smútiaca rodina

VÝVOJ NOVEJ ZDRAVOTNEJ TECHNIKY V KRAJNOM
Firma DST s.r.o. v Krajnom
ukončila vývoj nového radu
zubnej súpravy PROMO s moderným dizajnom a programovateľným tabletom uľahčujúcim
obsluhu pre lekára a sestru. DST
je mladá spoločnosť s veľkou
tradíciou naväzujúcou na výrobky
bývalej CHIRANY – PREMY.
Výrobok je určený na export,
umožňuje širokú variabilnosť podľa želania zákazníka. Vybavený je
najkvalitnejšími a inteligentnými
komponentami, ktoré sa vo svete
vyrábajú. Koncovky všetkých

nástrojov ako turbínka, mikromotor,
ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa, sú vybavené svetelnými vláknami
alebo mikrožiarovkami osvetľujúcimi priamo operovanú časť. Varianty umožňujú
vybaviť pracovisko i pre stomatologickú
mikrochirurgiu. Kreslo má 4 programovateľné polohy ovládané joystikom,
nohou alebo klávesnicou zo stolíka lekára
a stolíka sestry. Stolík sestry je vybavený
odsávacím zariadením. Pri novom výrobku sa pripravujú testácie a certifikácia.
Ing. Milan Marek
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INFORMÁCIA
OKRESNÉHO ÚRADU MYJAVA
K POSTUPU VEREJNOSTI V PRÍPADE
AD
DE
PODOZRENIA NA VÝSKYT
VTÁČEJ CHRÍPKY
V prípad nálezu uhynutého vtáka:
• nedotýkať sa uhynutého vtáka,
• urobiť nahlásenie na niektorú z nižšie uvedených inštitúcií:
1. Obec/mesto podľa miesta nálezu
– starosta/primátor
2. Okresný úrad Myjava, odbor krízového riadenia č. tel.: 0961245752,
0905/729332
3. Regionálna veterinárna správa v Novom
Mesta nad Váhom. č. tel. 032/712546,
0907/753929, 0918/627231,
Riaditel.NM@svps.sk
4. Integrovaný záchranný systém 112
5. OS Hasičského a záchranného zboru 150
6. OS Policajného zboru SR 158

V prípade zistenia
nasledovných príznakov
vtáčej chrípky u hydiny,
vtákov chovaných v zajatí a voľne žijúceho vtáctva:
• pokles v príjme potravy a vody o viac ako
20 %,
• pokles v produkcii vajec o viac ako 5 %
trvajúci dlhšie ako dva dni,
• týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3 %,
• akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtná
zmena, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku môže
verejnosť ihneď nahlásiť na telefónne čísla
a e-mailovú adresu vyššie uvedené.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VÍTAME NOVORODENIATKA
Sofia Michalcová
Daniela Fajnorová
ROZLÚČILI SME SA
Vilma Lachová
Ivan Otruba
Judita Mocková
Ján Duchoň

Dušan Knap
Anna Boorová
Karol Tallo
Vlasta Virglová
Anna Bukovčanová
Ľubomír Babulic
Oľga Halašová
Anna Dlhá
Anna Medveďová

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2017 bude 31. mája
2017, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2017 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD KRAJNÉ
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