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02.Ustanovenie:

Obecný úrad v Krajnom uznesením č.2/2007 obecného zastupiteľstva v 
Krajnom, konaného dňa 22.2.2007 schvaľuje Ivana Gálika do funkcie kronikára 
obce, ktorý bude viesť kroniku obce v elektronickej podobe. Textová časť bude 
slúžiť ako podklad pre vyhotovenie ručne písanej kroniky obce Krajné. Touto 
funkciou  kronikárky  obce  poveruje  Mgr.  Danku  Markovú,  predsedkyňu 
kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva. Kronika v elektronickej podobe bude 
priebežne zverejňovaná na stránke www.krajne.sk , po uzávierke kalendárneho 
roku bude kultúrnou komisiou spracovaná textová časť, ktorá bude predložená 
na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Krajnom. 
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 Obecný úrad v Krajnom  Pamätník obetiam svetových vojen
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03.Úvod
Nový rok 2007

Počasie na Nový rok 2007, ktorý chceli privítať silvestrujúci občania Krajného 
vonku, tak ako to býva zvykom, neprialo oslave prelomu rokov. V predchádzajúcom 
desaťročí  sme  1.  január  vítali  prevažne  za  jasného  počasia  (podľa  môjho 
fotografického archívu) s pekným pohľadom na krajinu, často s bohatou nádielkou 
snehu. Žiaru svetlíc bolo vidieť všade dookola, aj zo vzdialených kopaníc a susedných 
obcí.

Teraz  vonku   vládla  ťažká  hmla,  na  ktorú  sme  zvyknutí  v  neskorej  jeseni. 
Ojedinele  sa  hmlou  prebíjalo  farebné  svetlo  neďaleko  vystrelených  svetlíc,  stovky 
z nich  zanikli  v  hustej  hmle.  Zato  kanonádu  pirátov,  megapirátov,  petárd  a  iných 
hlučných výmyslov, bolo počuť zo všetkých strán.

Po necelej pol hodine, keď utíchol ten veľký hluk a iba kde, tu sa ozvala rana, 
vrátili  sa  silvestrujúci  občania  pokračovať  v  diele,  začatom  večer.  Najväčšia  sila 
zábavy chtivých občanov bola  v  sále  požiarnej  zbrojnice,  kde  sa  na  silvestrovskej 
zábave stretli priaznivci futbalového klubu TJ Slovan Krajné. Pomerne menší tábor 
priaznivcov folklórneho súboru Krajňanec vítalo Nový rok v kaviarni U Bórika pod 
vežou. Spoločné silvestrovské a novoročné stretnutie sa odohrávalo aj na fare ECAV 
v Krajnom, samozrejme bez prívalu alkoholu, ako to na iných zábavách býva dobrým 
zvykom. Aj hasiči DHZ Matejovec už tradične usporiadali rozlúčku so starým rokom 
v požiarnej zbrojnici Matejovci.

Väčšina starších občanov a školopovinného dorastu ostala doma pri televízore, 
ktorý  vytváral  iba  kulisu  osláv,  ale  v  mnohých rodinách bolo  televízne  vysielanie 
hlavným programom silvestrovského večera. 

Samozrejme že v niektorých rodinách mal silvestrovský večer 2006 celkom iný 
dej.  Zvlášť v rodinách,  kde ťažká choroba,  strata člena rodiny,  alebo iné nešťastie 
zatienilo radostné vítanie Nového roku.

O tom, čo sa odohralo v obci ďalej  počas roka,  mala by Vám priblížiť  táto 
kronika. 

Nový rok  2001 Nový rok  2007
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04. Významné udalosti

Dňa 27.januára 2007 ukončila predaj potravín v predajni Novtis – Miroslava 
Kobánová.  Predajňa  bola  umiestnená  v  pôvodnej  budove  žandárskej  stanice.  Po 
reorganizácii Zboru národnej bezpečnosti koncom 50. rokov sa  služobné priestory a 
byty uvoľnili. Potom obec časť budovy adaptovala na predajňu Potravín pre Jednotu 
SD. Po vybudovaní nového obchodného domu Jednota boli priestory uvoľnené. Obec 
tu na určitú dobu umiestnila obecnú knižnicu. V máji 1991 v týchto priestoroch otvoril 
súkromnú  predajňu  potravín  a  mäsa  Milan  Mramúch.  V  roku  1996  prevzal  túto 
predajňu Karel Nedbálek, ktorý začínal so súkromným predajom potravín a drobného 
tovaru v priestoroch požiarnej  zbrojnice pod názvom Večierka. Vo Večierke, ktorá 
bola otvorená 1. 7. 1991, začala predávať aj Miroslava Kobánová. Po Novom roku 
2000  prevzala  predajňu  v  budove  žandárskej  stanice  od  Karola  Nedbálka  už  ako 
samostatná súkromná podnikateľka.  

Smutná  udalosť  v  obci  bola  dňa  6.februára  2007,  kedy  bol  pohreb  Milana 
Plesníka, ktorý bol tajomníkom Miestneho národného výboru v Krajnom od roku 1960 
do roku 1970 a potom predsedom do roku 1990.  Jeho práca  pre zveľadenie obce, 
práca v oblasti poľovníctva bola ocenená cenou starostu obce Krajné v októbri 2005.

Na  poslednú  rozlúčku  prišlo  viac  ako  polovica  dospelých  obyvateľov,  celý 
hasičský zbor a členovia poľovníckeho združenia.  Trúchlivú atmosféru sprevádzalo 
zamračené  počasie  s  jemným  mrholením.  V  dome  smútku  sa  v  mene  všetkých 
zúčastnených  rozlúčil  so  zosnulým  starosta  obce  a  členovia  ZPOZ.  Potom  rakvu 
previezli na miesto posledného odpočinku. Pred uložením rakvy do hrobu rozlúčili sa 
za  obec  Mgr.  Danka  Marková,  za  hasičský  zbor  Štefan  Horák,  za  združenie 
poľovníkov Ing.  Pavol  Karlik.  Pri  spúšťaní rakvy zazneli  na rozlúčku čestné salvy 
poľovníckeho združenia.
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Takto si na Milana Plesníka spomíname.
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Sviatok  MDŽ  8.  marca  oslávili
spoločne  členovia  JDS  v  Krajnom,
predovšetkým  ženy,  ktoré  tvorili
väčšinu organizácie, v zasadačke obec- 
ného úradu. Po úvodných informáciách 
o  práci  organizácie  od  poslednej
schôdze  a  pripravovaných  aktivitách
pre  najbližšie  obdobie,  mohla  pokra-
čovať slávnostná  časť. Básňou  sa
ženám prihovoril  Karel Nedbálek. Ku
kultúrnemu  programu  posedenia
prispeli  aj  hostia  z  družobnej 

organizácie JDS Hrachovište. Členky družobnej delegácie svojim spevom vybudili do 
rezonancie hlasivky ostatných prítomných. Takáto príjemná atmosféra vydržala až do 
večera.

5.apríla  2007  pripomenuli  si  občania
62.  výročie  oslobodenia  obce  Krajné
položením venca vďaky pri pamätníku
obetiam  svetových  vojen.  Po  štátnej
hymne  predniesol  príhovore  k  spolu-
občanom Ján Sedlák pripomenul histo- 
rické udalosti tak, ako ich prežíval on
vo svojich 14. rokoch. Po slávnosti sa
uskutočnila  schôdza  Zväzu  protifa-
šistických bojovníkov v Krajnom, kde
boli prizvaní aj nečlenovia organizácie.

Už druhý rok sa máj staval na ihrisku Krajného, kde sú lepšie bezpečnostné 

podmienky  pri  stavaní,  ako  v  strede  obce.  Máj  stavali  hasiči,  súboráci,  športovci, 
poľovníci, dôchodcovia, aj nezaradení občania v niektorej organizácii ručne, tak ako sa 
stavalo už veľmi dávno. Chceli sme sa vrátiť k starým tradíciám stavania mája. Nie tak 
ako v minulých rokoch, pomocou žeriavu. Pre nedostatok praxe stavanie trvalo dlhšiu 
dobu, ale predsa všetko nakoniec dobre dopadlo. Len veseliť sa pod  májom, tak ako to 
bývalo kedysi dobrým zvykom, zostalo veľmi málo ľudí. V týchto tradíciách sú lepší 
obyvatelia  našich osád.
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V skorých  ranných  hodinách  4.mája  2007
vznikol  v stolárskej  dielni  Miroslava  Dlhého
požiar,  ktorý  zdolávalo  5  hasičských  áut.  Na
hasenie spotrebovali všetku vodu rezervoáru.

V  máji  začala  firma  TRIMONT  s  rekonštrukciou  prívodného  potrubia  z 
vodného zdroja Jalšie do rezervoáru na Vršnice. Celý úsek od PD Krajné po prameň 
zvládli  za  necelý  mesiac.  Obtiažny  úsek  cez  potok  Korytárka  zvládli  13.6.2007 
(15.5.2007 – prvá fotografia, ďalšie dve 13.6.2007)

Zbor  pre  občianske  záležitosti  pripravil  na  sobotu  5.5.2007  uvítanie  detí 
narodených v roku 2007. Po ňom nasledoval slávnostný obrad sobáša, pred tým však 
folklórny súbor Krajňanec ukázal starý zvyk „Preťahovanie reťaze“ 

 Tradičný sviatok Medzinárodný deň detí,  ktorý pripadá na piatok 1.júna,  si 
užili deti z Krajného a okolitých dedín už v sobotu 26. mája 2007.  Základná škola s 
materskou školou v Krajnom organizovala dopoludňajší program pre deti, prechádzku 
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lesom v znamení praveku. Hlavne tie menšie sprevádzali rodičia, ale aj mnohí starí 
rodičia. Po registrácii sa mohli vydať na hodinovú púť za záhadami v (pra)lese. 
Po absolvovaní zábavnej a poučnej cesty s opečiatkovanou ručičkou si každý 
zaregistrovaný účastník prevzal diplom. Po 13. hodine sa deti z praveku vrátili 
do súčasnosti, mohli si pozrieť hasičskú techniku a ovlažiť sa sprchou vody z 
vodného dela,  jazdiť na koni,  predviesť svoje  cyklistické zručnosti,  vyskúšať 
šikovnosť v hre „gorodky“ a v ďalších aktivitách.  O občerstvenie a  jedlo sa 
postarali rodičia a priatelia školy samozrejme aj s prispením sponzorov. 

O  15.  hodine  nastúpili
na  futbalový  trávnik
vybojovať  prvé  kolo
turnaja,  rockefemáci
(teraz  už len Rádio FM)
a žiaci  základnej  školy.  
Futbalové  stretnutie  pri  
príležitosti MDD malo už 

šesť ročnú tradíciu.  Nerozhodný výsledok zápasu vyriešili  penalty.  V druhom kole 
nastúpili rodičia a priatelia školy a sponzori proti žiackej jedenástke. 

V  treťom  kole  stretli  sa  rockefemáci  s jedenástkou   tvorenou  rodičmi  a 
priateľmi školy a sponzormi. Regulárny výsledok turnaja  vyhlásil  Rasťo  Sokol  v 
tomto poradí: tretie miesto získali rodičia a priatelia školy a sponzori, druhé miesto 
získali rockefemáci a prvé miesto žiaci základnej školy. Po tomto športovom programe 
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začala diskotéka pre deti. Vydarené podujatie ukončilo spoločné priateľské posedenie 
s príjemnou hudbou.

V podvečer  31.mája  symbol  mesiaca  máj,  musel  skončiť.  Jeho stavitelia  ho 
veľmi rýchlo dali do vodorovnej polohy, aby z neho narezali 4 metrové stĺpy. Deti 
odviazali stuhy z vrcholca, aby aj ten mohol byť využitý pri nejakom táboráku.

Príjemné prežitie ďalšej soboty po minulo týždňovom MDD prežili mladí hasiči 
v Krajnom 2.júna 2007 na súťaži  Plameň.  Za okres Nové Mesto nad Váhom  sa 
zúčastnili mladí hasiči z obcí Beckov, Pobedím a mesta Stará Turá, za okres Myjava 
súťažili hasiči z Brezovej pod Bradlom a Krajného. Okresné kolo hry Plameň prebehlo 
dopoludnia a po obede pokračovala súťaž o pohár DHZ Krajného. V tejto sa zúčastnili 
požiarne  družstvá  zo  Žihárca,  Brezovej  pod  Bradlom,  Sobotišťa,  Pobedíma  a 
Krajného. 

Výsledky súťaží: Okresné kolo hry Plameň, okres Nové Mesto nad Váhom: 1. DHZ 
Pobedím, 2. DHZ Beckov, 3. DHZ Stará Turá, okres Myjava: 1. DHZ Krajné, 2. DHZ 
Brezová  pod  Bradlom.  Súťaž  o  pohár  DHZ  Krajné:  1.  DHZ  Pobedím,  2.  DHZ 
Sobotište, 3. DHZ Krajné, 4. DHZ Brezová pod Bradlom, 5. DHZ Žihárec. 

Niekoľko  hodín  po  skončení  hasičskej  súťaže  mladých  hasičov  „Plameň“, 
nastúpili  na ihrisko futbalisti,  aby zohrali  priateľský zápas starých pánov, Krajné – 
Častá.  Prvý zápas sa odohral pred 25. rokmi. Potom na seba zabudli a pred troma 
rokmi sa začali znova spolu stretávať. Tento zápas bol 4. v poradí.

Prvý polčas bola hra vyrovnaná, na strane hostí aj domácich boli veľmi pekné 
akcie. Tento skončil 1:0.  V druhom polčase domáci pridali  ďalšie dva góly, hostia 
znížili na 3:1. Nakoniec domáci úspešne uzatvorili zápas ešte dvoma gólmi.   

S prehľadom a nestranne rozhodoval A. Škodáček. Obecenstvo si vychutnalo 
príjemný  športový  zážitok,  futbalisti  oboch  družstiev  si  spoločne  pochutnali  na
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výbornom  guláši  s
priateľským posedením.  
Góly:  V.  Kozár  2,  I.  
Janeka,  I.  Kostelný,  V.  
Turan .

Strelecké preteky poľovného združenia Krajné – Podkylava v Borinke (pôvod-
ný ľudový názov Židova borina), ktoré majú už dlhodobú tradíciu asi od roku 1974 sa 
uskutočnili 9.júna 2007. Teraz počasie prialo aj súťažiacim, návštevníkom, aj veselici 
po skončení pretekov.  Najviac prialo šťastie  pevnej  ruke,  dobrému zraku,  víťazovi 

strelcov Matúšovi Pistovi, po ňom na druhom mieste Vladimírovi Boorovi a na treťom 
mieste Jaroslavovi Vatrtovi. 

Predzápas  žiakov  na  obecnom  štadióne  16.júna
2007,  exhibičného futbalového stretnutia  domácich 

; „starých  pánov“  a  hostí  MUFUZY  bol  veľmi
dôstojnou  predohrou.  Žiaci  Slovana  Krajného
nastupovali do hry s rešpektom pred žiakmi Spartaka 
Trnava. Postupne získali sebavedomie, na domácej
pôde  ukázali,  že  vedia  hrať  ajproti  skúsenému,
technicky a kombinačne dobre hrajúcemu súperovi,
ktorý  mal  dosť  šancí  na  gólovú  prevahu.  Veľmi
pekné  futbalové  stretnutie  skončilo  víťazstvom 

domácich 4:2.

Za  pekného,  pre  hráčov  exhibičného  futbalového  stretnutia  až  priveľmi 
horúceho počasia, uskutočnil sa už  druhý  zápas  domácich  „starých  pánov“  hostí 
MUFUZY.  MUFUZA  (mužstvo  futbalových  zázrakov)  je  futbalovým  oddielom 
osobností slovenského show biznisu, herci, moderátori, bývalí úspešní športovci, ktorí 
podporujú futbal v rámci Nadácie - futbal mládeži. Pri pohľade na  ihrisko bolo v
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prvompolčase  vidieť  prevahu  domá-
cich,  viac  sa  hralo  v polovici  hracej
plochy  hostí.  Aj  výsledok  prvého
polčasu  2:0  to  potvrdil.  V  druhom
polčase  hostia  zmenili  taktiku  a  pod
prísnym dohľadom trénera doc. Jozefa
Vengloša,  zápas  v  riadnom  hracom
čase  skončil  sa  nerozhodne  2:2.  O
víťazovi mali  rozhodnúť penalty, ale
aj  tu  nakoniec  zápas  skončil  sa
nerozhodne  4:4.  Celé  stretnutie
divákom a nezúčastneným obyvateľom 

ktorí bývajú pri štadióne, komentoval Stano Gális.

Od  15.6  do  17.6.  otvorilo  poľovné  združenie
Krajné  –  Podkylava  v  zasadacej  miestnosti
obecného  úradu  výstavu  trofejí,  ukážky  video-
záznamov  z ich  činnosti,  historickú  a  súčasnú
fotodokumentáciu.  Návštevníkom  ponúkali  aj
propagačný  materiál  zameraný  na  ekológiu.  
Najväčší  podiel  na  príprave  exponátov  a  prezen-
tácii mal Igor Karlik.

V  piatok  29.  júna  2007  cirkevný  zbor   ECAV  v  Krajnom  privítal  vzácnu 
návštevu, 14 hostí z cirkevného zboru Gloria Dei mesta Arnold, štát Maryland, USA. 
Prvá návšteva sa uskutočnila v júni 2000, druhá bola v júni 2003.  Cirkevný zbor je 
vďačný aj za finančnú podporu od bratského zboru Gloria Dei. Najväčšia pomoc bola 
v roku 2000 pri obnove organa v kostole.

Občania  sa  mohli  s  hosťami  stretnúť  na  kultúrnom  programe  folklórneho  súboru 
Krajňanec v hasičskej  zbrojnici.  V sobotu 30.júna v zborovej miestnosti  na fare,  v 
nedeľu na  Službách Božích v kostole.

V máji  2007 začal  archeologický a  stavebnohistorický výskum na najstaršej 
historickej  pamiatke  obce,  kostola  sv.  Michala  archanjela.  Archeologický  výskum 
viedol  RNDr.  Mgr.  Marian Samuel  z   Archeologického  ústavu  SAV  v  Nitre, 
stavebnohistorický výskum vykonávala privátna bádateľka Mgr. Silvia Pavlusová a 
Mgr.  Michaela  Kalinová.  O  zistené  skutočnosti  sa  zaujímali  aj  ďalší  odborníci  a 
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média. Štvrtá fotografia – Ing.arch. Ivan Gojdič. Práce boli financované r.k. farským 
úradom Hrachovište. Ministerstvo kultúry prispelo dotáciou 100 000 Sk.

Pri  archeologických  prácach  je  vždy  potrebné  premiestniť  veľké  množstvo 
zeminy, s veľkou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu archeologických nálezov. Tu 
je potrebná práca rúk a pozorné oči. Pomocných archeologických prác sa zúčastnili: 
Milan Babulic,  Milan Sokolovský,  Ing. Jozef Lančarič,  Ing. Ondrej  Lančarič,  Mgr. 
Zuzana Valášková, Ing. Štefan Kolník, Peter Vulgán ml. Výskum už v priebehu práce 
priniesol nové, nečakané poznatky, ktoré posúvajú dejiny kostola pravdepodobne až 
do 14. storočia. Archeologický výskum skončil 3.augusta. 

V zasadacej miestnosti OÚ sa zišli 10.júla 2007 účastníci stavebného konania, 
aby boli oboznámení a osúhlasili vstup do práv majiteľov pozemku, podľa projektu 

Slovenského  vodohospodárskeho  podniku,  š.p.  na  úpravu  koryta  potoka  Jablonka 
(http://sk.wikipedia.org/wiki/Jablonka_%28potok_pri_%C4%8Cachticiach%29) pre 
protipovodňové opatrenia v  intraviláne obce.  V projekte  sa  uvádza celkový náklad 
stavby 5 248 000,- Sk, predpokladaný termín ukončenia je december 2008.  (Správne 
by bolo aj Korytárka, http://sk.wikipedia.org/wiki/Koryt%C3%A1rka ).

http://sk.wikipedia.org/wiki/Jablonka_(potok_pri_%C4%8Cachticiach)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Koryt%C3%A1rka
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V sobotu 14.júla 2007 na obecnom štadióne odohral sa futbalový turnaj starých
pánov Krajné– Chrlice a potom
hráčov futbalových  oddielov
muži, Krajné – Chrlice. 
Návštevníci futbalového turnaja
videli pekné športové stretnutia
mohli  si  vychutnať  už  tradične
podávané jedlávý bornej kuchy-
ne  a  zabaviť  sa  v  príjemnej
spoločnosti na diskotéke. 

Dňa  24.júla  2007  mal  pohreb  Milan  Juráš,  mladý  20  ročný  chlapec,  ktorý 
tragicky  zahynul,  utopil  sa  na  matejovskej  priehrade.  Vybral  sa  tu  stanovať  s 
kamarátmi. Nad ránom 21.7.2007 sa išli osviežiť. Jeho telo vytiahli až po niekoľkých 
hodinách potápači z Trenčianskeho HZZ.

V sobotu 4. augusta 2007 sa na obecnom futbalovom štadióne uskutočnil tretí 
ročník súťažno – zábavného podujatia „Krajnianska prúdnica“. Súťaže sa zúčastnilo 
päť hasičských družstiev: DHZ  Babulicov Vrch, Hrachovište, Prašník, Matejovec a 
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Krajné.  Prítomní  boli  aj  zástupcovia  družobných Chrlíc.  Súťaž  prebehla  v  štyroch 
kolách, dva krát požiarny útok, štafeta a hod hadíc. 

Od výsledného času oboch útokov a štafety sa odpočítal čas získaný presnými hodmi 
hadíc na cieľ. Najlepšie obstál DHZ Prašník s výsledným časom 442 (4,42 minút), na 
druhom mieste DHZ Krajné 460, na treťom mieste DHZ Babulicov Vrch 467, ktorý 
získal svoje miesto najlepšími hodmi hadíc. Hasičom prialo aj počasie. Organizačný 
štáb  a  komisia  rozhodcov  pod  vedením  Pavla  Moravca  pracovali  s  prehľadom, 
technika  nemala  žiadne  problémy.  Najlepšie  pracovala  prenosová  technika, 
komentátor Štefan Horák a časomerná technika vyrobená Pavlom Macúchom a jeho 
spolupracovníkmi.

Futbalová  súťaž  jesennej  časti
sezóny  2007/2008  začala  slávnost-
ným odovzdaním športovej tribúny na
obecnom  futbalovom  štadióne  v
nedeľu  12.augusta  2007.  Finančným
prispením  obce,  sponzorov  a  brigád-
nickou  prácou  spoločenských  organi-
zácií,  hlavne  členov  TJ,  mohol  byť
celý  športovo  zábavný  komplex  daný
do  užívania  nie  len  telovýchovnej
jednote,  ale aj ostatným organizáciám
v  obci.  Starosta  obce  poďakoval 

všetkým občanom, ktorí pomohli vybudovať tento areál. 
Prvé futbalové stretnutie odohrali  dorastenci Bošácej  a Krajného nerozhodne 

2:2. Po nich nastúpilo mužstvo dospelých Krajného, ktoré dokázalo vyhrať s výborne 
hrajúcimi Bošáčanmi 3:0. Aj napriek zlej predpovedi počasia na poobedie, bola účasť 
fanúšikov dosť vysoká. V druhom polčase zápasu dospelých začalo mrholiť, tak že 
fanúšikovia vyskúšali  výhodu zastrešenej  tribúny. Športové popoludnie sa ukončilo 
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oslavou,  za  účasti  predstaviteľov  obce,  sponzorov  a  aktívnych  členov  futbalového 
klubu.

 Družobné stretnutie organizácií JDS Hrachovište a JDS Krajné sa uskutočnilo 

24.augusta 2007 v priestore obecného športového areálu v Krajnom. Výbor pripravil 
program tak, aby sa tu stretli nie len dôchodci, ale aj deti, ich vnuci, vnučky.

V stredu 28.augusta 2007 sa konala spomienková slávnosť pri príležitosti 63. 
výročia  SNP  položením  vencov  pri  pamätníku  obetiam  svetových  vojen  pred 

Obecným úradom v Krajnom. Po úvodnej básni prednesenou Nikolkou Medveďovou, 
privítal prítomných občanov Štefan Horák v mene organizácie Zväzu protifašistických 
bojovníkov v Krajnom. V slávnostnom príhovore zástupkyňa starostu,  Mgr.  Danka 
Marková venovala sa odkazu SNP. Po skončení slávnostnej časti sa zišli účastníci v 
zasadačke  obecného  úradu  na  malé  občerstvenie,  ktoré  pripravil  výbor  JDS  v 
Krajnom.

Hoci v nedeľu 23.septembra 2007 v Krajnom, na obecnom futbalovom štadióne 
vládol  babylon  jazykov,  vždy  si  našli  všetci  prítomní  spoločný  jazyk,  ktorým  sa 
dohovorili. Na Stredoeurópskej výstave boxerov, usporiadanej v spolupráci s obcou, 

mala medzinárodná porota rozhodcov Miroslav Auterský z Českej republiky, Imrich 
Sopko zo Slovenska, Alessandro Tanoni z Talianka a Lajos Vidák z Maďarska posúdiť 
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a  vybrať  najlepších  psov,  boxerov  v  siedmich  triedach,  v  rozdelení:  psi  zlatí,  psi 
pásikaví, sučky zlaté, sučky pásikavé z dvesto súťažných jedincov, z trinástich krajín 
strednej Európy. Najsilnejšie zastúpenie mali krajiny Vyšegrádskej štvorky. Pre ľudí 
ktorí majú dobrý vzťah k zvieratám a zvlášť majú záľubu v psoch, bolo toto podujatie 
veľmi zaujímavé. Oficiálne jazyky boli dané jazykom rozhodcov, slovensky, taliansky, 
maďarsky,  ale  účastníci,  majitelia  psov tu  dopĺňali  komunikáciu  v jazyku českom, 
poľskom,  rumunskom,  ruskom,  občas  zaznela  angličtina,  alebo nemčina.  Celý  deň 
vládlo pekné počasie, dobrá atmosféra predvádzania a vyhodnotenia, čo trvalo 8 hodín, 
zanechala v účastníkoch a prítomných divákoch veľmi dobré dojmy. 

Celú organizáciu výstavy mal na starosti organizačný výbor: Jozef Šuster, Miroslav 
Slovák, Ladislav Kužma, Marián Slovák a Dominika Šusterová. Samozrejme, že sa 
nezaobišli  bez pomoci celého radu pomocníkov,  najviac  ich bolo z Telovýchovnej 
jednoty Slovan Krajné. Aj toto bol malý príspevok k zviditeľneniu Slovenska na mape 
Európy. http://www.boxer-show.eu/ 

Deň pred hodami v sobotu 6.októbra usporiadali priaznivci nohejbalu 6.ročník 
turnaja v nohejbale o Pohár starostu obce, na obecnom ihrisku. Hoci bolo pozvaných 

viac družstiev, nastúpili  hrať: Justur Stará Turá,   2.ZŠ Stará Turá, Šípy a Malery, 
ktoré obhajovali domáce farby. Zápasy sa odohrali každý s každým. Nakoniec víťazné 
1.miesto obsadilo družstvo 2. ZŠ Stará Turá, 2.miesto Justúr  Stará Turá, 3.miesto Šípy 
a 4.miesto Malery.

V  nedeľu  7.októbra  2007  uplynulo  223  rokov  od  vysvätenia  kostola 
Evanjelickej cirkvi a.v. v Krajnom. Preto prišlo viac ľudí ako inokedy v nedeľu do 
kostola,  aby  si  18.  nedeľu  po  sviatku  Svätej  Trojice  pripomenuli  túto  významnú 
udalosť. V nedeľu 30.septembra slávili takúto slávnosť občania rímsko- katolíckeho 
vierovyznania,  ktorých  kostol  je  zasvätený  svätému  Michalovi  archanjelovi.  Pre 
občanov jednoducho, sú hody. K hodom sa treba pripraviť, navariť, napiecť, aby bolo 

http://www.boxer-show.eu/
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čo piť.  V minulých chudobných rokoch spoločenské organizácie  uporiadavali  pred 
hodami v sobotu hodové zábavy. Nástupom informačných technológií do domácností, 
vystačia si vytvoriť občania zábavu doma sami. Počasie na hody bolo veľmi pekné, tak 
že sa mohli občania, hlavne deti zabaviť na kolotočoch, alebo priaznivci futbalu, na 
futbalových zápasoch.

Siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa
konalo  18.októbra  2007  za  účasti  9.  poslancov
obecného  zastupiteľstva,  starostu  obce  Ing.
Vladislava  Šustra,  kontrolórky  obce  Viery
Macúchovej,  prednostky  obce  Jany  Hudecovej,
riaditeľa  technického  úseku  Ing.  Ľubomíra
Galiovského  a  dvoch  občanov  obce  Krajné,
riešilo aj žiadosť občianskeho  združenia „Drahuška
a  my...“.  Predstavitelia  projektu  „Drahuškovo“
MUDr. Jozef Šóth, Csc.  Mgr.  Filip Kubovič a Ing. 

Alojz Milošovič postupne vysvetlili cieľ projektu, technické riešenie a časový postup. 
Poslanci  OZ  schválili  odpredaj  školy  v  Žadovici
združeniu  „Drahuška  a  my...“  za  cenu  podľa
vypracovaného  návrhu  zo  dňa  19.10.2006  a
súhlasili  so  zastavovacou  štúdiou  Domova
komunitného  bývania  pre  osoby  s  autizmom  a
podobného postihnutia „Drahuškovo“  
http://www.drahuskovo.sk/ 

V  utorok  23.októbra  2007  s  napätím  sme  očakávali  avizovanú  návštevu 

dôchodcov z  Klubu důchodců  MČ Brno-Chrlice.  Po desiatej  hodine,  sme oficiálne 
privítali  40  hostí  v  sobášnej  sieni  Obecného  úradu  v  Krajnom  za  prítomnosti 

http://www.drahuskovo.sk/
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zástupkyne  starostu  Mgr.  Danky  Markovej,  prednostky  OcÚ  Jany  Hudecovej, 
predsedu MO JDS Štefana Horáka a ostatných členov našej organizácie. Za privítanie 
a prijatie poďakoval predseda klubu Jan Jochman. Po informáciách o obci a malom 
občerstvení,  navštívili  hostia  druhú najstaršiu  historickú a  kultúrnu pamiatku obce, 
evanjelický kostol. Tu farár Mgr. Ivan Novomestský účastníkov oboznámil s históriou 
zboru.  Po  prehliadke  kostola  navštívili  expozície  starých  izieb,  Krajňanskú  izbu 
v kaviarni  „  U Bórika  pod  vežou„.  Po  tejto  prechádzke  sa  návšteva  presunula  do 
priestorov reštaurácie „Hany“. 

Po  zápise  do  kroniky  organizácie,  dobre  padol  prípitok  i  chutný  obed. 
Pokračovalo sa v družnej besede, speve i niekoľkými preslovmi. Vďaka  obetavým 
členkám MO JDS bolo  hojné  pohostenie  i  družná  zábava,  striedavo  podporovaná 
harmonikármi,  Frantom  Ďurišom  z  Chrlíc  a  Pavlom  Mockovčiakom.  Na  záver 
odovzdali hostia pre všetkých našich členov upomienkový darček a každý z hosťov 
dostal taktiež upomienkový darček. Z rúk predsedu MO JDS Štefana Horáka prevzal 
predseda klubu dôchodcov Jan Jochman dva akvarely od nášho akademického maliara 
Štefana  Pavelku.  Dobrú  náladu  a nadobudnuté  nové  priateľstvá  nepokazilo  ani 
nepriaznivé počasie, ktoré bolo po celý čas.

Jesenné  kolá  futbalovej  súťaže  skončili. Pre  dorast  po  13.  kole  zápasom  s 
Dolným  Srním,  ktorý  vyhrali  4:1,  skončila  sa  súťaž  1.miestom  v  tabuľke.  Žiaci 
zápasom s Turou Lúkou už 7.10.2007 si zabezpečili 2.miesto v tabuľke skupiny C. 
Súťaž  sa  neskončila  pre  mužov, predposledným  futbalovým  zápasom  dospelých 
Krajné – Hrádok 3:1 odohraného 4.11.2007, končili na 5. mieste  tabuľky. Posledný 
zápas mužov s Turou Lúkou pre zhoršené počasie bol presunutý na jar 2008. 

Na internetovú stránku obce do sekcie "Úradná tabuľa" bola daná 25.11 2007 
informácia, štúdia "Krajné kanalizácia situácie CD", kde sa dalo vidieť dosť informácií 
o pripravovanom projekte.
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Posledný  novembrový  týždeň postupne  maľovali
sa  kancelárie,  chodba,  radiátory  a  ostatné
miestnosti  obecného  úradu.  Posledné  maľovanie
tu  robil  ako  začínajúci  maliar,  Vlado  Kubiš s
partiou Ochodníckych pred 25. rokmi. Štvrť storočia 
si  museli  steny  počkať na  neho,  aby  im  vrátil
sviežosť a nový vzhľad.

ZPOZ  pripravil  na  deň 15.12.2007  slávnostné  uvítanie  detí  narodených  v
druhom  polroku  2007.  
Rodičia  Jána  Bandu,
Michala  Matejoviča  a
Nikolasa  Kováčika  sa
slávnostným  zápisom
do  pamätnej  knihy
zaviazali,  že  sa  budú
vzorne  starať  a  vycho- 
vávať svoje dieťa.    
                             
   

Manželia Kurtišovi prišli 
si slávnostne pripomenúť 
50.výročie  sobáša,  oslá-
viť zlatú svadbu. 

Tichá noc, svätá noc! Všetko spí, všetko sní ..... bola posledná pieseň z veľkého 
množstva piesní, kolied a hovoreného slova, v kultúrnom programe folklórneho súboru 
Krajnanec, 23.12.2007 v sále Požiarnej zbrojnice v Krajnom.

Hlavnou myšlienkou vedúcej súboru, Zity Kukučkovej bolo oživiť a priblížiť 
zvyky našich dedov a pradedov na dedine, v  čase Vianoc. Kto prišiel, videl a počul, 
iste  neľutoval  a  odchádzal  naplnený  dobrým  pocitom,  naladený  na  nastávajúce 
sviatočné dni. Všetkým účinkujúcim a organizátorom, FS Krajňanec, FS Krajňanček a 
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deťom  z  prípravky,  ktorí  venovali  svoj  voľný  čas  príprave  takýchto  kultúrnych 
prezentácií, patrí naše poďakovanie. 

Nasledujúce  tri  dni,  Štedrý  deň,  Prvý  sviatok  vianočný  a  Druhý  sviatok 
vianočný boli  pre väčšinu obyvateľov už dňami rodinnej pohody. Mnohé gazdinky 
mali ešte na Štedrý deň plné ruky práce s prípravou štedro večerného stola,  ale to 
bývalo od dávna. Každoročne po sviatkoch hovoria, že na budúce Vianoce už nebudú 
toľko chystať, lebo to nikto aj tak neje.

Štedro večerné Služby Božie sú udalosťou,  kedy býva kostol  plný.  V tomto 
roku nebol tak preplnený ako predchádzajúce roky, hlavne ako bol skutočne preplnený 
na prelome tisícročia.
Počas Služieb Božích vystúpili deti aj mládežníci so svojimi programami. Na druhý 

deň, pri podstatne menšej účasti veriacich, vystúpil cirkevný spevokol.

Tretí deň, Druhý sviatok vianočný, bol zasvätený pamiatke svätého Štefana.

Pred  silvestrovské  stretnutie  členov  JDS  Krajné  a  JDS  Hrachovište  sa 
uskutočnilo  28.12.2007  v  zasadacej  miestnosti  Obecného  úradu  v  Krajnom.  V 
oficiálnej časti schôdze privítal všetkých prítomných predseda Štefan Horák. Veršom a 
slovom  sa  pripojila  predsedkyňa  JDS  Hrachovište  Júlia  Kolníková  a  hosť Karol 



21

Kolník.  Po  slávnostnom  prípitku  a  niekoľkých  piesňach,  prispel  ešte  raz  svojou 
poéziou Karol Kolník. Jeho vlastná báseň, Báseň o láske, mala u všetkých veľký ohlas. 
Potom znova zazneli piesne, občas vystriedané hovoreným slovom, rôznymi príbehmi 
a  humorom.  Súčasne  si  mohli  pozerať na  PC  prezentáciu,  prehľad  aktivít  členov 
organizácií,  počas celého roku 2007.  Žiaľ mnohých  členov,  ktorí  by sa veľmi radi 
zúčastnili posedenia, navštívila v tejto sezóne aktuálna choroba, chrípka. Mohlo nám 
byť ešte veselšie. 

Posledný deň, Silvester 2007 bol oveľa príjemnejší ako minuloročný. Na zemi 
bola tenká vrstva snehu, ktorá sa držala od Vianoc. Teploty aj cez deň pár stupňov pod 
nulou, hoci zamračená obloha, ale viditeľnosť veľmi dobrá. 
Mnohí nedočkavci už od rána hádzali pirátov a občas vystrelili aj svetlicu. Po obede sa 
už intervaly medzi explóziami skracovali, v diaľke bolo počuť aj silné kalibre. Keď sa 
zošerilo už častejšie zažiarili nad dedinou svetlice. Tradične o pol šiestej začali služby 
Božie v kostole a po skončení sa už výbuchy a svetlice niesli celou dedinou, pokiaľ si 
ich  strojcovia  nesadli  doma  k  silvestrovskej  večeri.  Veľká  časť  obyvateľov  bola 
spokojná doma, v rodinnom kruhu, ale hodne ich chcelo osláviť posledný deň v roku a 
privítať Nový rok v spoločnosti s inými ľuďmi, pri zábave s priateľmi. 

V sále požiarnej zbrojnice sa stretli členovia a rodinní príslušníci folklórneho súboru 
Krajňanec, tradične na fare sa zišli mládežníci, ale v menšom počte ako minulý rok. 
Asi  dve  desiatky  oslavujúcich  v  reštaurácii  Pizza  STOP v  strede  obce,  v  družnej 
zábave lúčili sa so starým rokom. Aj v požiarnej zbrojnici v Matejovci zišli sa hasiči, 
ich rodinní príslušníci a priatelia, aby spoločne oslávili končiaci rok a privítali Nový 
rok, roku 2008. 

Pár minút pred pol nocou sa oslavujúci vyrojili zo sály, reštaurácie a okolitých 
domov v strede obce, aby sa pozreli, alebo aj prispeli na ohňostrojovú šou. Polnočnú 
kanonádu ohňostrojov v strede dopĺňali menšie skupiny na hornom  a  dolnom  konci 
dediny, ale aj jednotlivci vo všetkých kútoch.
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Skoro  pol  hodinu  trvala  scéna  rachotu  a  záplavy
farebného svetla, keď sa nakoniec mnohí už premr-
znutí rozhodli sa vrátiť späť, do tepla. 

Takto pre veľkú časť občanov začal rok 2008.

Nový rok
 2008 

05. Samospráva

Obec  mala  jeden  volebný  obvod  a  dva  volebné  okrsky  (schválené  OZ 
30.8.2006, do  roku  2006  boli  dva  volebné  obvody  a  tri  volebné  okrsky).  Obecné 
zastupiteľstvo malo 9 poslancov a starostu obce. Starosta obce Ing. Vladislav Šuster 
pokračoval vo funkcii druhé volebné obdobie. Poslanci obecného zastupiteľstva Mgr. 
Danka  Marková  -  zástupkyňa  starostu,  Ing.  Vladimír  Baran,  Ján  Ďuriš,  Ing.  Ivan 
Janeka, Ing. Ján Konečný, Bc. Pavol Macúch boli poslancami aj v minulom volebnom 
období.  Novozvolení  boli:  Ing.  Milan  Gajar,  Anna  Haššanová,  Štefan  Horák. 
Kontrolórkou obce bola Viera Macúchová.

Na prvom zasadnutí dňa 22.12.2006, po voľbách do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa konali 2.decembra 2006 do Obecného zastupiteľstva v Krajnom,



23

bola zvolená obecná rada v zložení:  Anna Haššanová, Ing. Ivan Janeka, Mgr. Danka 
Marková.  Boli  zvolené  komisie  obecného  zastupiteľstva.  Sociálna  -  predseda:  Ján 
Ďuriš. Kultúrna - predseda: Mgr. Danka Marková. Finančná - predseda: Ing. Vladimír 
Baran. Životného prostredia - predseda: Bc. Pavol Macúch. Športu - predseda: Ing. 
Ivan Janeka. Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu 
-  predseda:  Ing.  Milan  Gajar.  Prešetrovania  sťažností  proti  činnosti  poslanca  OZ, 
starostu obce a hlavného kontrolóra - predseda: Ing. Ján Konečný 

Tradične prvý deň nového roku býval vysielaný miestnym rozhlasom pozdrav 
starostu obce. Bolo tomu tak aj v tomto roku. V krátkom príhovore k občanom starosta 
vyzval,  aby  v  nastávajúcom  roku  a  aj  štvorročnom  volebnom  období  ukázali 
patriotizmus k obci. Zaželal im všetko najlepšie  do nového roku 2007.

Dňa 26.1.2007 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
za účasti 7. poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce Ing. Vladislava Šustra, 
starostu obce Podkylava Dušana Kadlečíka,  5 poslancov obecného zastupiteľstva v 
Podkylave, prednostky OcÚ Krajné Jany Hudecovej. Na spoločnom zasadnutí sa malo 
dohodnúť  určenie  hraníc  medzi  obcami  Krajné  Po  rozsiahlej  debate  a  tým,  že  s 
návrhom nesúhlasilo ani  terajšie  zastupiteľstvo obce Podkylava,  predstavitelia  obce 
Podkylava  mali  predložiť do  2.  februára  2007  návrh  na  odčlenenie  územia  osád 
Prehôrka a Zbehy z katastrálneho územia Podkylava do katastrálneho územia Krajné a 
územia  v  časti  Hlaváč z  katastrálneho  územia  Krajné  do  katastrálneho  územia 
Podkylava.

Druhé mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo  5.2.2007 za 
účasti  7.  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  starostu  obce  Ing.  Vladislava  Šustra, 
prednostky  OcÚ  Krajné  Jany  Hudecovej.  Nesúhlasilo  s návrhom  obecného 
zastupiteľstva obce Podkylava o určení hraníc obcí a navrhlo dve alternatívy pri zmene 
katastrálneho územia obcí Krajné – Podkylava:zmenu územia obce Krajné – územie 
miestnej časti Zbehy a osady Prehôrka sa pričleňujú do obce Krajné v rozsahu: medzi 
cestami – hlavná cesta Myjava – Janušky - Vrbové , hlavná cesta smerom Krajné – 
Podkylava - Vrbové a miestna komunikácia do miestnej časti Zbehy. Po neprijatí prvej 
alternatívy nájsť v štátnom archíve historické hranice obcí spred roka 1950 a na ich 
základe  požadovať  vrátenie  k.ú.  Krajné,  ktoré  bolo  pridelené  obci  Podkylava 
rozhodnutím štátnych orgánov.
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Tretie (prvé riadne, plánované) za- 
sadanie  Obecného  zastupiteľstva  konalo 
sa  22.2.2007 za  účasti  všetkých  poslan-
cov, starostu obce Ing. Vladislava Šustra, 
kontrolórky  obce  Viery  Macúchovej, 
auditorky  obce  Ing.  Terézie  Urbanovej, 
prednostky  obce  Jany  Hudecovej, 
ekonómky obce Bc. Jany Mozolákovej a 
riaditeľa TÚ Ing. Ľubomíra Galiovského. 
Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster 
oboznámil  poslancov  s  plnením  úloh  z 

predchádzajúcich zasadnutí  OZ, úlohy zo 
zasadnutia  OZ   zo  dňa  22.12.2006  boli 
splnené. Úloha z mimoriadneho zasadnu-
tia OZ zo dňa 26.1.2007 bola splnená a na 
druhom mimoriadnom zasadnutí  OZ dňa 
5.2.2007  boli  prijaté  dve  alternatívy 
riešenia katastrálneho územia obcí Krajné 
- Podkylava.

OZ  jednomyseľne  schválilo  VZN  č. 
1/2007  o určení pravidiel času predaja v 
obchode  a  času  prevádzky  služieb  na 

území obce Krajné. Boli schválení kronikári obce Mgr. Danka Marková a Ivan Gálik. 
Kontrolórka obce Viera Macúchova prečítala správu o vykonanej kontrole. A zároveň 
prečítala  svoj  plán  práce  na  I.  polrok  2007,  ktoré  boli  schválené.  Starosta  obce 
predstavil   poslancom  Ing.  Teréziu Urbanovú audítorku obce,  ktorá sa poslancom 
zároveň prihovorila a vysvetlila im ich práva a povinnosti.

V bode programu 8 OZ jednomyseľne schválilo prerozdelenie výnosu dane z
príjmov  na  rok  2007  pre  školské
zariadenia,  schválilo  kúpnu  cenu  za
pozemky pod cintorín, odmenu Jozefe
Matyášovej  za  vedenie  kroniky,
prenájom skladovacieho priestoru v PZ 
v Matejovci pre Poľovnícke združenie 
Drieňovica  za  prenájom  1,-Sk/  rok,
tvorbu a čerpanie sociálneho fondu pre
starostu obce.
V  bode  programu  „Informácie“  boli
poskytnuté ďalšie informácie o práci  
obecného  úradu.  Do  diskusie  sa 

zapojili  aj  občania,  pani  Jozefa  Matyášová na  tému obecnej  kroniky  a Ing.  Štefan 
Kolník na tému kanalizácie, ozvučenia obce a požiadavkou zdokumentovať historické 
udalosti v obci  roku 1968.
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Štvrté (druhé riadne, plánované) zasadanie Obecného zastupiteľstva konalo sa
18.4.2007  za  účasti  8.  poslancov
obecného zastupiteľstva, starostu obce
Ing.  Vladislava  Šustra,  kontrolórky
obce  Viery  Macúchovej,  Mgr.  Aleny
Pražienkovej,  prednostky  obce  Jany
Hudecovej, ekonómky obce Bc. Jany
Mozolákovej  a  riaditeľa  TÚ  Ing.
Ľubomíra Galiovského. 
Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster
oboznámil poslancov s plnením úloh z
predchádzajúceho  zasadnutia.  Bolo
vykonané prerozdelenie výnosu dane z 

príjmov na rok 2007 pre školské zariadenia. Oboznámil poslancov s návrhom VZN č.
2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZ. 

Ing.  Ľubomír  Galiovský  oboznámil  poslancov  s  prácami,  ktoré  vykonával
technický  úsek  obce.  Mgr.  Alena
Pražienková oboznámila poslancov so
situáciou  vo  vykupovaní  a  výmeny
pozemkov  na  ihrisku,  pod  cintorín,
strelnicu, zberový dvor, vodné zdroje. 
Oboznámila  s  problémami  a  zároveň
požiadala poslancov, aby pomohli  pri 
riešení  problémov.  OZ  schválilo
členstvo obce Krajné  v  pripravovanej
miestnej  akčnej  skupine  Združenia
obcí  kopaničiarskeho  regiónu  Veľká
Javorina  –  Bradlo  v  právnej  forme, 

ktorá  bude  predmetom neskoršej  dohody zúčastnených obcí  v  súlade  s  pravidlami 
stanovenými Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013, prípadne inými 
doplňujúcimi  predpismi.  OZ  schválilo  zástupcu  spoločníka  –  Obce  Krajné  -  Ing. 
Vladislava  Šustra,  vo  veci  konania  valných  zhromaždení  spoločnosti  SLV,  s.r.o. 
Krajné. Ekonómka obce Bc. Jana Mozoláková predložila poslancom prvú úpravu 
rozpočtu  roku  2007,  kde  im  vysvetlila  zmeny.  Poslanci  OZ schválili  túto  úpravu 
rozpočtu na rok 2007.

Potom nasledovalo schvaľovanie žiadostí  obyvateľov  vo  veci  pozemkov  a 
služieb, schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva (uvedené na konci).
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom sociálnej  komisie zo dňa 11.4.2007 o 
zmene  výšky  dôchodkov  na  spoločné  stravovanie  pre  jednotlivcov  a  manželské 
dvojice. Jednotlivci do 6.500,-Sk 15-Sk od 6.501,-Sk do 7.000,-Sk 10,-Sk. Manželské 
dvojice do 12.000,-Sk 15,-Sk pre každého z dvojice od 12.001,-Sk do 13.000,-Sk 10,-
Sk. Oboznámil  poslancov so vstupom obce do  záujmového združenia  právnických 
osôb INTEREGIO.OZ jednomyseľne schválilo tieto návrhy.
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Piate  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa  28.6.2007 za 
účasti 7 poslancov, starostu obce Ing. Vladilslava Šustera,  kontrolórky obce  Viery 
Macúchovej,  prednostky  obce  Jany  Hudecovej,  ekonómky  obce  Bc.  Jany 
Mozolákovej.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  plnením  úloh  z 
predchádzajúceho zasadnutia, úlohy zo zasadnutia OZ zo dňa 18.4.2007 boli splnené. 
Kontrolórka obce Viera Macúchová podala správu kontrolórky o záverečnom účte a 
doporučila ho poslancom schváliť bez výhrad. Zároveň poslancov OZ oboznámila s 
kontrolou vykonanou v ZŠ s MŠ.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster
oboznámil  poslancov  s  návrhom
Záverečného  účtu  obce  za  rok  2006,
bol  všetkým  poslancom  doručený,
15  dní  bol  vyvesený  na  úradnej
tabuli obce. Podrobnejšie vysvetlenie a 
na  otázky  poslancov  odpovedala  Bc.
Jana  Mozoláková.  Starosta  obce  Ing.
Vladislav Šuster predstavil poslancom
štúdiu  na  modernizáciu  budovy  ZŠ  s
MŠ  Krajné,  zároveň  oboznámil
poslancov s tým, že obec bude žiadať

finančnú dotáciu z eurofondov, z tohto dôvodu  treba  schváliť  5%  finančnú 
spoluúčasť na projekte. Projekt rekonštrukcie bližšie i občanom vysvetlil riaditeľ ZŠ s 
MŠ Mgr.  Milan  Medveď.   Na  návrh  starostu  Ing.  Vladislava  Šustera  OZ zrušilo 
ustanovenia VZN č. 1/2007 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území obce Krajné a to § 2 ods. 4 a § 3. V rôznom starosta obce Ing. Vladislav

Šuster oboznámil poslancov s potrebou 
postupne  odkupovať  pozemky  pod
miestnymi  komunikáciami  v  zastava-
nom území obce a požiadavkami oby-
vateľov. Po prerokovaní  OZ  jedno-
myseľne  schválilo  nasledovné  body
programu:
1.  stanovisko  kontrolórky  obce  k
záverečnému účtu obce za rok 2006
2.  bez  výhrad  záverečný  účet  obce
za rok 2006 a celoročné hospodárenie
3.  použitie  prebytku  rozpočtového  

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 433 tisíc Sk.
 4. 5% finančnú spoluúčasť na projekte modernizácie budovy ZŠ s MŠ
5. poskytovanie mesačného príspevku na doplnkové poistenie pre zamestnancov 
obce vo výške 500,-Sk a spoluúčasť zamestnanca najmenej 500,-Sk
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6.  až  11.  odpredaj  pozemkov  pre
Rastislava Kubiša s manželkou, Krajné
320, pre Karola Kolníka s manželkou,
Hrachovište  257,  Vlaste  Šiskovej,
Veľké Orvište 283, Vratislava Hašana,
Piešťany,  Alžbete  Kubrickej,  Myjava,
kúpu pozemku č. p. 622/1 vo výmere
705 m² pod cestou vedúcou do MŠ, od
Zuzany Smolíkovej, Praha.
12.  spoluúčasť  10%  na  financovaní
rekonštrukcie hasičských zbrojníc.
13.  10ks  žetónov pre  Annu Drškovú, 

Krajné 108
14. polročnú odmenu kontrolórke obce vo výške 2.000-Sk
15. návrh starostu, odmenu pre poslancov za I. polrok 2007 vo výške 
1.000,-Sk.
16. majetkoprávne vysporiadanie pozemku od ECAV Krajné.
17. odkupovanie pozemkov obcou pod miestnymi komunikáciami v 
zastavanom území obce .

Šieste (štvrté riadne, plánované) zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo 
30.8.2007 za  účasti  8.  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  starostu  obce  Ing. 
Vladislava Šustra,  kontrolórky obce Viery Macúchovej, prednostky obecného úradu

Jany  Hudecovej,  ekonómky obce  Bc.
Jany  Mozolákovej.  V  bode  programu
schôdze  „Kontrola  plnenia  úloh“  z
predchádzajúceho zasadnutia OZ kon-
štatovalo, že úlohy prijaté na predchá-
dzajúcom zasadnutí boli splnené.
Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster
predložil  návrh  VZN  č.  2/2004  o
nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a
drobnými  stavebnými  odpadmi,  ktorý
je  doplnený  o  likvidovanie  starých
vozidiel.  Doplnenie  je  potrebné  na 

základe kontroly z ObÚ ŽP v Novom Meste nad Váhom pracovisko Myjava. Dodatok 
bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní. OZ jednomyseľne schválilo Dodatok č. 2 k 
VZN č. 2/2004 o nakladaní komunálnymi s odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 
Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov z Prevádzkovým poriadkom 
Pohrebnej služby obce Krajné, ktorý bol poslancom doručený, vyvesený 15 dní na 
úradnej tabuli. OZ jednomyseľne schválilo Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby 
obce Krajné“.
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Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster
oboznámil poslancov z Prevádzkovým
poriadkom Pohrebiska na území  obce
Krajné, ktorý obdržali všetci poslanci,
vyvesený bol 15 dní na úradnej tabuli. 
OZ  jednomyseľne  schválilo  Prevádz-
kový  poriadok „Pohrebiska na území
obce  Krajné“,ďalej  schválilo:  Úpravu
rozpočtu  na  rok  2007,  odpredaj
obecného  pozemku  o  výmere  1000
m²  p.č.  597/1  a  598  za  účelom
stavby  rodinného  domu  pre  Michala
Maťaša,  zároveň  predbežný  odpre-
daj  obecných  pozemkov  č.p.  237  a
233/2  s  tým,  že  daný  pozemok  bude
rozdelený  a  na  základe  GP  bude
potom  odpredaná  časť  manželom
Dlugošovým,  odpredaj  obecného  po-
zemku č.p.  6535/1  vo  výmere  38  m²
za cenu 25,-Sk/m² pre PR Krajné. s.r.o. 
Ing.  Plesník  a  zároveň  zriadenie
vecného bremena na trafostanicu ZSE,
a.s.

Informácie:
a)  Obec  Krajné  obdržala  z  MV  SR  oznámenie,  ktoré  bolo  doručené  všetkým 
poslancom o platnosti rozhodnutia, bývalého Okresného výboru v Trenčíne o zmene 
katastrálneho územia  medzi  obcami  Krajné  a  Podkylava.  Obec  už  dala  na  Správu 
katastra požiadavku o zakreslenie uvedenej katastrálnej hranice.
b)  Audítorka  obce  Ing.  Terézia  Urbanová  vyslovila  svoj  názor  na  vykonaný audit 
účtovníctva obce. Tento názor obdržali všetci poslanci.

c) MŠ SR akceptovalo žiadosť ZŠ s MŠ o dotáciu na akciu Otvorená škola.

Siedme (piate riadne, plánované) zasadanie Obecného zastupiteľstva sa konalo
18.10.2007 za  účasti  9.  poslancov
obecného zastupiteľstva, starostu obce
Ing.  Vladislava  Šustra,  kontrolórky
obce  Viery  Macúchovej,  prednostky
obce  Jany  Hudecovej,  riaditeľa
technického  úseku  Ing.  Ľubomíra
Galiovského a 2 občanov obce Krajné.
Po schválení programu prebehla voľba
návrhovej  komisie  a  overovateľov
zápisnice. 
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V bode kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia starosta obce Ing. 
Vladislav  Šuster  konštatoval  že  úlohy  prijaté  na  predchádzajúcom  zasadnutí  boli 
splnené  a  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  občianskeho  združenia  „Drahuška  a 
my...“ .
− Bol predložený poslanecký návrh - prehodnotenie sadzby nájomného za obecné 

pozemky
− V bode programu „Rôzne“ bola predložená žiadosť Jána Babulica a Ing. Jozefa 

Čechoviča 
Predstavitelia  projektu  „Drahuškovo“ 
http://www.drahuskovo.sk/ MUDr. 
Jozef Šóth, Csc. Mgr. Filip Kubovič a 
Ing.  Alojz  Milošovič  postupne  vys-
vetlili cieľ projektu, technické riešenie 
a časový postup. 

Poslanci OZ schválili:
1. odpredaj školy v Žadovici združeniu
„Drahuška a my...“ za cenu podľa vy-
pracovaného návrhu zo dňa 19.10.2006 
a súhlasilo s odstupným 250.000,- Sk
pani Oľge Lukáčovej, za investície do 
nehnuteľnosti  počas  rokov  kedy  tu
bývala a starala sa o uvedenú nehnu-
teľnosť.  Cena  nehnuteľnosti  sa  bude
pohybovať  v  nasledujúcich  cenových
reláciách: budova1.300.000,-Sk, zasta-
vaná plocha cca vo výmere 2351m2 po 
70,- Sk/m² =  164.570,-Sk,  záhrady
cca  2000m² po  40,-  Sk/m² =  80.000,
-Sk upresnenie výmery podľa geomet-
rického plánu,  trvale trávne porasty a

ornú pôdu vo výmere cca 46102m²  po 30,-Sk/m²  = 1.383.060,- Sk,  taktiež
po dodaní geometrického plánu.
2. zvýšenie sadzby nájomného za obecné pozemky na 2% z priemernej  ceny  
užívanej pôdy.
3. odpredaj obecného pozemku p.č. 13462/29 pre Jána Babulica, Krajné 479,
tento pozemok sa nachádza ako súčasť záhrady, je oplotený za sumu 20,-Sk/
m².   Presná  výmera  pozemku bude  určená  geometrickým plánom.  Poplatky
spojené s prevodom hradia kupujúci.

4. prenájom obecného pozemku č.p.855/2 pre Ing. Jozefa Čechoviča, vo výmere 
20m² pre umiestnenie prenosnej garáže, odplata bude stanovená  v  zmysle  §  8 
bod 7 písm.

5. VZN č.4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

Vzali na vedomie:

http://www.drahuskovo.sk/
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1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie starostu obce

Súhlasili:
so zastavovacou štúdiou Domova komunitného bývania pre osoby sautizmom a 

podobného postihnutia - Drahuškovo. 

 Ôsme (šieste riadne, plánované) zasadanie Obecného zastupiteľstva konalo sa
13.12.2007 za účasti 7 poslancov obec- 
ného zastupiteľstva, starostu  obce  Ing.
Vladislava Šustra, kontrolórky  obce
Viery Macúchovej, prednostky obecné- 
ho  úradu  Jany  Hudecovej,  riaditeľa
technického  úseku  Ing.  Ľubomíra
Galiovského,  ekonómky  obce  Mgr.
Jany Mozolákovej.
Úlohy prijaté na zasadnutí 18.10.2007
boli splnené. 
Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster
oboznámil poslancov s návrhom VZN 

č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné  odpady.  OZ  jednomyseľne  schválilo  predložený  návrh  so  zvýšením 
poplatkov a daní. Uvádzam tie základné. 

Ročná sadzba dane za ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne 
porasty, za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, za rybníky s chovom rýb a 

ostatné  hospodársky využívané  vodné
plochy,  za  stavebné  pozemky v  celej
obci zvýšila sa na 0,35 % zo základu
dane. Ročná sadzba dane za záhrady, v 
miestnej  časti  záhradkárska  osada
Žadovica,  za  zastavané  plochy  a
nádvoria,  za  ostatné  plochy  okrem
stavebných  pozemkov  v  celej  obci
zvýšila sa na 0,45% zo základu dane. 
Sadzba  100,-Sk  za  jedného  psa
zvýšila  sa  na  110,-Sk  za  kalendárny
rok.  Miestny  poplatok  za  komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady bol stanovený ročný poplatok 300,-Sk na osobu, z 
predchádzajúceho poplatku 280,-Sk. 

Daň zo stavieb bola 1,-Sk/m², zvýšila sa na 2,35 Sk/m², za stavby na bývanie a 
drobné stavby zvýšila sa na 3,75 Sk/m², za stavby na pôdohospodársku produkciu na 
5,50 Sk/m², za stavby rekreačných a záhradkárskych chát na 5,20 Sk/m², za samostatne 
stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží na 13,00 Sk/m², za stavby na 
ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť. Ročná sadzba dane z bytov bola 1,-Sk/m², 
zvýšila sa na 2,35 Sk/m² za byt a nebytový priestor. Všetky tieto úpravy vychádzali zo 
zákona č. 582/2004 Zbierky zákonov o miestnych daniach.
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Poslanci  schválili  dodatok  č.  1/2007
k  VZN  č.1/2006  o  poplatkoch  za
znečisťovanie  ovzdušia  prevádzko-
vateľmi  malých  zdrojov  znečistenia
na území obce Krajné,  rozpočet  obce
na  rok  2008,  úpravu rozpočtu  na  rok
2007, odpredaj  časti obecných pozem-
kov Irene  Láterovej,  Jihlav  a  pozem-
kov  vo  výmere  34,4  m²,  ktoré  sú  vo
dvore  rodinného domu  č.669 za sumu
20,-Sk/m².  Ďalej schválili  čerpanie fi-
nančných  prostriedkov  z  rezervného
fondu obce v roku 2007 na kapitálové
výdavky 604.000,- ( 280 000,- Obecný
športový areál a 324 000,- odkanalizo- 
vanie  MŠ)  a  finančné  operácie  vo
výške 420 000,-Sk, spoluúčasť  5%  na
Architektonickej  štúdii  revitalizácie
obecných  plôch  v  miestnych  častiach
obce  Krajné,  vykonávanie  zmien  v
rozpočte  starostom  obce  v  rozsahu
200.000,- Sk. 
Na  záver  starosta  poďakoval  poslan-

com za ich celoročnú prácu a zaželal všetko najlepšie k prichádzajúcim sviatkom a do 
ďalšieho roku.

Komisie obecného zastupiteľstva:

Sociálna  -  predseda:  Ján  Ďuriš,  členovia:  Pavol  Moravec,  MUDr.  Jana  Gellenová,
Vlasta Valášková, Miroslava Matejovičová, Zlata Tomková

Kultúrna  -  predseda:  Mgr.  Danka  Marková,  členovia:  Ivan  Gálik,  Štefan  Horák,
Andrea Batková

Finančná - predseda: Ing. Vladimír Baran,  členovia: Ing. Jaroslav Sadloň, Ing. Jozef
Čechovič

Životného  prostredia  -  predseda:  Bc.  Pavol  Macúch,  členovia:  Štefan  Horák,
Dušan Nedbálek, Ing. Emil Valášek, Ján Ďuriš

Športu  -  predseda:  Ing.  Ivan  Janeka,  členovia:  Milan  Kostelný,  Miroslav  Paškala,
Štefan Mramúch

Obrany a riadenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu - predseda: 
Ing. Milan Gajar,  členovia:  Ing. Ján Vavák, Ing.  Rudolf Gajar,  Pavol Gajar,
Miroslav Konečný, Andrej Fajnor

Prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontro-
lóra - predseda: Ing. Ján Konečný 
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Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Pri plánovaní termínov platila všeobecne platná zásada, že zasadania sa konajú 
každý druhý mesiac, posledný týždeň, vo štvrtok o 17,00 hodine. V prípade potreby 
zmeny termínu sa menil na predposledný týždeň. Pre riešenie neodkladných úloh boli 
zvolané mimoriadne zasadania obecného zastupiteľstva.

1. zasadanie 2. zasadanie 3. zasadanie 4. zasadanie 5. zasadanie 6. zasadanie
22.2.2007 18.4.2007 28.6.2007 30.8.2007 18.10.2007 13.12.2007

Účasť poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva

Zasadanie 1. m. z. 2. m. z. 1. p. z. 2. p. z. 3. p. z. 4. p. z. 5. p. z. 6. p. z.
Dátum /
Poslanci

26.1.
2007 

5.2.
2007 

22.2.
2007 

18.4.
2007 

28.6.
  2007 

30.8.
2007 

18.10. 
2007 

13.12.
2007 

Ing. Vladimír Baran Osprav. Osprav. Prítom. Osprav. Osprav. Prítom. Prítom. Prítom.

Ján Ďuriš Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom.

Ing. Milan Gajar Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom.

Anna Haššanová Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Osprav. Prítom. Prítom.

Štefan Horák Prítom. Osprav. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom.

Ing. Ivan Janeka Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Osprav.

Ing. Ján Konečný Osprav. Prítom. Prítom. Prítom. Osprav. Prítom. Prítom. Prítom.

Bc. Pavol Macúch Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Osprav.

Mgr. Danka Marková Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom. Prítom.

m. z. - mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva
p. z. -  plánované zasadanie obecného zastupiteľstva
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Činnosť komisií 

Kultúrna komisia v zložení  Mgr. Danka Marková,  Ivan Gálik, Štefan Horák, 
Andrea  Batková  a  prednostka  OcÚ  Jana  Hudecová  sa  zišli  28.11.2007,  aby 
skontrolovali  spracovanú textovú časť  kroniky,  vyhodnotila  počítačovú podobu pre 
www.krajne.sk .
Boli  vytlačené 2 paré  textu,  aby členovia  mohli  podrobnejšie  vyhodnotiť  obsah aj 
gramatiku.  Bol  dohodnutý  ďalší  termín  schôdze  na  13.12.2007,  ďalší  postup  pre 
písomné  spracovanie  v  písomnom  dokumente.  Bývalá  kronikárka  (do  konca  roku 
2006) Jozefa Matyášová  sa schôdze nezúčastnila.

 Kultúrna komisia dňa 13.12.2007 vyjadrila  súhlas s  obsahom textu kroniky 
predloženom na minulej schôdzi, upozornila na niekoľko gramatických a štylistických 
chýb, ktoré bolo treba opraviť. Predložená textová časť mala 22 strán, ktorú kronikár 
Ivan Gálik mal doplniť o udalosti  a informácie nasledujúceho obdobia.  Bol prijatý 
návrh na zakúpenie novej kroniky, preto že predchádzajúca kronikárka neodovzdala 
pôvodnú kroniku, aby kronikárka Mgr. Danka Marková mohla začať s ručným písaním 
zo spracovaných hotových častí. 

05. Obecný úrad v Krajnom

Obecný  úrad  sídlil  na  druhom  poschodí  v  budove  postavenej  roku  1974, 
vybudovanej  aj  pre  účely  pošty,  umiestnenej  na  prvom  poschodí  a  spoločenskej 
miestnosti v prízemí. Organizačne sa OcÚ členil na úseky: a. administratívno-správny, 
b. technický c. obecných lesov, d. Základná škola s materskou školou

Budova obecného úradu. Slávnostné otvorenie (MNV) 28.8. 1974

Úseky obecného úradu: Prednostka obecného úradu Jana Hudecová. Kontrolór 
obce - Viera Macúchová. Ekonóm obce - Mgr. Jana Mozoláková. Referentka správy 
daní,  poplatkov  a  kultúrneho  života  obce  -  Andrea  Batková.  Matrikárka  obce  a 
evidencie obyvateľstva - Miroslava Macúchová (od 10.2.2007 vydatá - Matejovičová). 
Od  apríla  zastupoval  Miroslavu  Macúchovú  na  úseku  evidencie  obyvateľstva  Ing. 
Miloš  Kment.  Referentka  obecnej  knižnice  a  hygienicko-technického zabezpečenia 
obecných budov - Jarmila Slezáková. 

http://www.krajne.sk/
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Technický úsek: riaditeľ - Ing. Ľubomír Galiovský. Obecné služby vedúci - Ján Otruba 
- oprava ciest a zimná údržba ciest, oprava verejných vodovodov, úprava verejných 
priestranstiev, ostatné služby, týkajúce sa obce. 
Obecné lesy vedúci  -  Ing.  Ľubomír  Mikláš,  výrub lesných porastov,  výsadba lesa, 
spracovanie dreva. 
Riaditeľ základnej školy s materskou školou - Mgr. Milan Medveď
Obecná  spoločnosť  –  SLV,  s.r.o.  (Služby,  Lesy,  Voda),  spoločnosť  s ručením 
obmedzením, ktorej účelom bolo poskytovať služby pre potreby obce a jej občanov. 
Vlastníkom  spoločnosti  bola  obec  Krajné.  Štatutárny  orgán,  konateľmi  boli:  Ing. 
Vladislav Šuster a Ing. Ľubomír Galiovský. 

Návrh rozpočtu OcÚ na rok 2007-2009 bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Krajné, 
dňa 30.11.06 Rozpočet  na  rok  2007-2009  bol  vyvesený  na  úradnej  tabuli  v  obci 
Krajné, dňa 15.12.06 Rozpočet  na  rok  2007-2009  zverejnený  na  internetovej 
stránke obce Krajné, dňa 15.12.06
Rozpočet na rok 2007 bol schválený OZ uznesením č. 6/2006 časť B bodom 2 zo dňa 
14.12.06
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku

Daňové príjmy - dane za špecifické služby
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. 
výp.
Iné nedaňové príjmy  
Tuzemské bežné granty a transfery
Bežné príjmy spolu:
Bežné príjmy
Príjmové finančné operácie  
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou  

Rozpočtové príjmy spolu 

9 124 tis. Sk
1 108 tis. Sk

304 tis. Sk
800 tis. Sk

4 tis. Sk
542tis. Sk

7 203 tis. Sk
19 085 tis. Sk 19 

085 tis. Sk       
800 tis. Sk
290 tis. Sk

20 175 tis. Sk

Výdavky verejnej správy – obec
Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Poistné a príspevok do poisťovní 
Tovary a služby
Iné všeobecné služby /matrika/     
Ochrana pred požiarmi     
Cestná doprava    
Nakladanie s odpadmi    
Rozvoj obcí   
Verejné osvetlenie    
Zdravotníctvo inde neklasifikované 
Rekreačné a športové služby 
Kultúrne zariadenia – súbor Krajňanec 

6 456 tis. Sk
3 200 tis. Sk

1 252  tis. Sk
1 764  tis. Sk

44 tis. Sk
76 tis. Sk
74 tis. Sk

692 tis. Sk
848 tis. Sk
330 tis. Sk
97 tis. Sk
80 tis. Sk
35 tis. Sk
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Knižnica
Ostatné kultúrne služby – ZPOZ 
Náboženské a iné spoločenské služby – členské príspevky 
Predškolská výchova
Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Sociálne služby – staroba 
Bežné výdavky spolu 
Výdavkové finančné operácie 

Rozpočtové výdavky spolu 

10 tis. Sk
10 tis. Sk
10 tis. Sk

1 980 tis. Sk
7 873 tis. Sk

42 tis. Sk
18 657 tis. Sk

420 tis. Sk

19 077 tis. Sk
Spracované z www.krajné.sk/rozpocet-2007-2009.pdf

Obecné zastupiteľstvo ktoré rokovalo 14.12.2004 schválilo uznesením č.7/2004, 
organizačný poriadok pre pracovníkov Obecného úradu v Krajnom.

Zverejňovanie informácií

Písomné  informácie  boli  prístupné  počas  úradných  hodín  na  úradnej  tabuli 
umiestnenej  na  medziposchodí  schodišťa  a  trvale  prístupné písomné informácie   v 
skrinkách pred budovou. Tieto informácie boli uverejňované zároveň na internetovej 
stránke  obce  www.krajne.sk ,  kde  je  prístupný  aj  archív  všetkých  zverejnených 
informácií. 

Obecný úrad vydával štvrťročne v náklade 700 ks Krajnianske noviny. Redakčnú 
radu tvorili: šéfredaktorka Jana Hudecová, technický redaktor RNDr. Ladislav Gergel, 
členovia  Mgr.  Danka  Marková,  Miroslava  Matejovičová,  Andrea  Batková.  Každá 
domácnosť dostávala v roku 2007 noviny zadarmo. Noviny boli uverejňované aj na 
internetovej stránke obce.

Družobná spolupráca

Obec,  obecný  úrad  a  zástupcovia  spoločenských  organizácií  nadviazali 
družobnú  spoluprácu  s  mestskou  časťou  Brna,  Chrlicami  v  rámci  cezhraničnej 
spolupráce projektu INTERREG III A. Celý akt podpisu našej  ďalšej spolupráce sa 
konal 16. septembra 2006 na mestskej radnici. 

V roku 2007 sa uskutočnili nasledujúce spoločné stretnutia: 

http://www.krajne.sk/
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Spoločné stretnutie zástupcov obcí: mestskej časti Brno - Chrlice a obce Krajné 
11. mája 2007 v Strážnici a Blatničke.

Na streleckých pretekoch poľovného združenia Krajné – Podkylava v Borinke 
9. júna 2007 sa zúčastnila delegácia poľovného združenia z Chrlíc.

Na  obecnom  štadióne  14.7.2007  odohral  sa  futbalový  turnaj  starých  pánov 
Krajné – Chrlice a potom hráčov futbalových oddielov muži, Krajné – Chrlice.

Na obecnom futbalovom štadióne 4. augusta 2007 uskutočnil  sa tretí  ročník 
súťažno – zábavného podujatia „Krajnianska prúdnica“. Prítomní boli aj zástupcovia 
družobných Chrlíc, na čele so starostom Ing. Vladimírom Kučerom.

V Chrliciach  18. augusta 2007 sa stretli  na športovom popoludní a večernom 
posedení v športovom areáli, futbalisti a funkcionári TJ Slovan, JDS a predstavitelia 
obce na čele so starostom Ing. Vladislavom Šustrom.

40 členov Klubu důchodců MČ Brno-Chrlice sa stretlo s predstaviteľmi obce a 
členmi  JDS  23.októbra  2007  v  sobášnej  sieni  Obecného  úradu  v  Krajnom.  Po 
prehliadke evanjelického kostola, Krajňanskej izby pri kaviarni „ U Bórika pod vežou“ 
pokračovalo posedenie v priestoroch reštaurácie „Hany“. Seniori JDS prijali pozvanie 
na návštevu v Chrliciach.

07. Ekonomické podmienky
K 31.12.2006 bola miera nezamestnanosti v okrese Nové Mesto n. V.  4,73% 

a v okrese Myjava 4,68%.....Niekde dosahuje miera nezamestnanosti až 30 a 40%. Je 
to napr. v Čachticiach, Podolí, Lubine, Krajnom, ale napr. aj v Brezovej p, B *1 p.i. 
(Kopaničiar  expres  č.8 20.  február  2007 str.  3.  Nový riaditeľ  na  čele  Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste n. V.)

Väčšina obyvateľov dochádzalo za prácou do blízkych miest, Myjavy, Starej 
Turej,  Nového Mesta nad Váhom, menej  do Vrbového a Piešťan,  na Brezovú pod 
Bradlom. Niektorí obyvatelia dochádzali do Podkylavy, Hrachovišťa, Vaďoviec, ale aj 
do  miest  viac  vzdialených,  hlavne  manažéri,  podnikatelia  v  súkromných 
spoločnostiach. Mnohí remeselníci mali súkromnú živnosť, sami pracovali na menších 
zákazkách, alebo u niektorých firiem dohodou na väčších zákazkách. Niektoré firmy 
využívali krátkodobé práce na dohodu, alebo aj študentov na brigádnickú výpomoc.
V technických službách OcÚ bolo počas roku zamestnaných 9 zamestnancov.
Pre obyvateľov obce, ale samozrejme aj obyvateľov blízkych obcí vytvorili pracovné 
príležitosti nasledovné firmy (viac ako traja zamestnanci):
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Ing. Jaroslav Sadloň "SETOOP" - Výroba a predaj čalúneného nábytku. Výroba, mon-
táž, predaj plastových okien a dverí, nábytku. Vývoj, výroba, predaj, servis lietajúcich 
športových zariadení - 20 zamestnancov
Ing. Ján Konečný "MOLITEX" - Výroba a predaj kožených a textilných sedacích súp-
rav vyššej kvalitatívnej triedy. Výroba nábytku na zákazku z masívu aj z laminované-
ho materiálu. Obchodná činnosť – 18 zamestnancov
Mgr. Tibor Haššan Penzión Diana - Hotel, ubytovanie, občerstvenie – 18 
zamestnancov
RPD Krajné – 12 zamestnancov
Lipovec s.r.o. farma Matejovec – 7 zamestnancov
Pavol Kravárik Pizza STOP Restaurant - Reštaurácia – 6 zamestnancov
Stanislav Pavlech - Stolárstvo. Výroba nábytku a iných výrobkov z dreva 
Miroslav Dlhý - Stolárstvo. Výroba nábytku a iných výrobkov z dreva   
Štefan Mramúch "Dubník s.r.o." - Píla, rezanie dreva 
Ing. Emil Valášek "VAKO" - tlaková kanalizácia "VAKO", domové prečerpávacie 
stanice 
Hana Kubaláková "HAM", "VEČIERKA" - Maloobchod so zmiešaným tovarom, 
Predajňa mäsa a údenín 
Anna Haššanová "HANY" - Stravovanie, priestory pre rodinné, spoločenské a kultúrne 
podujatia 
Vlasta Valášková U BÓRIKA POD VEŽOU - Kaviareň 
Ing.  Kurtiš „Holz – Möbel SR s.r.o.“ drevovýroba Matejovec 
Jaroslav Obuch – stavebná činnosť

Veľa  mladých  ľudí od roku 2000, s trvalým pobytom v Krajnom odišlo za 
prácou do zahraničia.  Mnohí sa tam aj odsťahovali,  založili  si  rodiny. Samozrejme 
bola veľká migrácia z obce do miest, kde boli lepšie pracovné príležitosti. Vtedy k 
1.1.2000 malo Krajné  1740 obyvateľov, teraz k 31.12.2007 len 1613 obyvateľov.

Väčšina  obyvateľov  ….....  patrila  do  základnej  zdravotnej  starostlivosti 
obvodnej  lekárky  MUDr.  Jany  Gellenovej,  zdravotnej  sestry  Slavky  Lehoczkej. 
Lekárenskú službu zabezpečovala v lekárni „Krajné “ Mgr. Eva Eľková. 
Sociálna komisia - Starostlivosť o osamotených – obedy zabezpečovali:  reštaurácia 
Hany a materská škola. 
Obchody Coop Jednota – Krajné ved. E. Hanusová , Coop Jednota – Matejovec ved. 
B. Adamicová , HAM – Večierka H. Kubaláková, Potraviny Z. Šusterová, HAM – 
mäso H. Kubaláková, Pohostinstvo Krajné M. Kubiš, Pohostinstvo Matejovec M. 
Kubiš, Molitex Ing J. Konečný - nábytok, hračky, drobný tovar, LEJA L. Janeková - 
drogéria, farby, papier, drobný tovar. MIMA - M. Tomková – novinový stánok. V 
polovici roku 2007 otvoril predajňu Textil – obuv DUONG VAN DOI a v septembri 
Predajňu kvetín - RENY KVET - R. Karlíková, v októbri predaj  vína - EMA - P. 
Himler
Stravovanie HANY A. Hašanová, Pizza STOP Restaurant P. Kravárik, U BÓRIKA 
POD VE  Ž  OU , kaviare  ň     V. Valášková,
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Technický útvar OcÚ
Slúžil  pre  potreby  obce.  Potreba  zriadenia  technického útvaru  vznikla  asi  v 

rokoch 1994-95. Roky pred prevratom sa rôzne práce v obci zabezpečovali dohodami 
s  Jednotným roľníckym družstvom Rovnosť Krajné.  Najviac  na  prácach v obci  sa 
podieľala  stavebná  skupina  vedená  Štefanom  Dlhým  a  mechanizačná  skupina  pri 
zemných prácach, alebo aj v zimnej údržbe ciest. Neskoršie (asi roku1993 – 1996) 
zimnú údržbu ciest, miestnych komunikácií, robili súkromníci, ktorí to pre náročnosť 
práce  vzdali.  Ak  bola  potreba  manuálnej  práce,  tak  miestny  národný  výbor, 
spoločenské organizácie organizovali brigády občanov. Významné boli budovateľské 
„Akcie Z“. V novom politickom systéme sa už takéto spôsoby nedali celkom využiť.

Obecné služby mali v roku 1998 základné vybavenie mechanizmami. Na zimnú 
údržbu ciest mali k dispozícii 1 traktor s radlicou, rozmetadlo, hon a traktor bielorus, 
nákladné auto. Obec ešte vlastnila autobus, ktorý slúžil škole a organizáciám v obci. V 
roku 1998 pracovalo v obecných službách 5 zamestnancov, vedúcim bol Ing.  Štefan 
Kolník.

V  roku  2001  po  zaradení  nezamestnaných  občanov  Krajného  do  verejno 
prospešných prác, manuálne pracovalo 16 zamestnancov na rôznych prácach v obci a 
okolí.
V roku 2003 reorganizáciou obecných služieb a správy obecných lesov bol vytvorený 
samostatný  technický  útvar  obce  Krajné,  kde  sa  stal  Ing.  Ľubomír  Galiovský 
riaditeľom TÚ. Vedúcim obecných služieb bol Ján Otruba a vedúcim obecných lesov 
bol Ing. Ľubomír Mikláš, vo funkcii pracoval od roku 1994.

Obecné zastupiteľstvo ktoré rokovalo 14.12.2004 schválilo uznesením č.7/2004, 
organizačný poriadok pre pracovníkov Obecného úradu v Krajnom.

Enviromentálna situácia
 Voda

Vodovodnú a kanalizačnú sieť obhospodarovala od roku 2006 spoločnosť SLV, 
s.r.o. Na vodovodnú sieť v obci bolo pripojených 340 bytov, na kanalizačnú sieť 123 
bytov.  Na  vodovodnú  sieť v  Matejovci  bolo  pripojených  113  bytov.  Na  vodovod 
Konkušova Dolina, U Stanov, Sychrov bolo pripojených 32 bytov. Z 1617 obyvateľov 
bolo 1087 pripojených na vodovodnú sieť. V odľahlejších osadách, ale aj v obci, mali 
obyvatelia individuálne domáce vodárne. V obci sa ešte udržiavali asi dve desiatky 
(možno viac) studní na úžitkovú vodu, hlavne polievanie v období zákazu používať 
vodu z verejnej siete. V obci bola jedna domácnosť kde nebola vodovodná prípojka, 
len so studňou vonku, v osadách to boli dve domácnosti.  Cena vody v roku 2007 bola 
pre domácnosť 17,85 Sk/m², pre podnikateľov 23,68  Sk/m², cena stočného 8,93  Sk/
m² a 13,55  Sk/m².
Najdlhším vodným tokom prechádzajúcim obcou je potok podľa platného označovania 
Jablonka. (Kto chce názov Korytárka, nájde na internete). Potok bol v úseku od mostu 
na hornom konci (Jalšie) po most na dolnom konci obce, do Dobrej Meri (Podbočiny) 
regulovaný. Prvá regulácia potoka v tomto úseku sa začala roku 1932, pretože obec 
trpela  častými  povodňami.  V  šesťdesiatych  rokoch  boli  rekonštruované,  spevnené 
svahy a dno koryta. Pri veľkých prívaloch vody ani dnes toto koryto nezabezpečuje 
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obyvateľom v blízkosti toku spoľah-livú ochranu pred zatopením nižšie položených 
priestorov. 
Povodne  posledných  rokov viac  ohrozovali  prízemné  časti  štyroch  bytoviek  na 
hornom konci a radovej zástavby na dolnom konci obce. V tomto roku Obvodný úrad 
životného  prostredia  v  Novom  Meste  nad  Váhom  dal  povolenie  Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku,  š.p. Piešťany, na úpravu neregulo-vanej  časti  Jalšie a 
úpravu brehu pri radovej zástavbe. Práce na úpravu koryta toku by mali začať na jar a 
skončiť v roku 2008. Posledným prítokom v katastri obce je potok Rudník, ktorého 
jarné prívalové vody  často spôsobili problémy na sútoku v Podvrchu. Tak bolo aj v 
roku 2006 a 2007.
Vodná  nádrž Matejovec  má  rozlohu  7,9  ha,  patrí  pod  správu  Slovenského 
vodohospodárskeho podniku,  š.p. Je lovným revírom MO SRZ Stará Turá pre ryby 
kaprové. Miery pre lov: kapor - 40 cm, šťuka - 60 cm. Lov kapra a ostatných druhov 

rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája bežného roka.
Na potoku v obci  ešte v 80.rokoch udomácnili sa zásluhou Samuela Tomku divoké 
kačice, z ktorých tri páry  zime bolo možné vidieť. 
Komunikácie
V katastri obce sa nachádzajú cesty VÚC III. triedy, miestne komunikácie a účelové 
komunikácie. Podľa pasportizácie verejných komunikácií v roku 1974 bolo uvedené v 
katastri  obce  16,1km  ciest  štrkových,  31,8  km  ciest  nesypaných  a  35,3  km  v 
nezastavanom  území.  Údaj  o  dĺžke  ciest  pod  štátnou  správou  sa  nedal  zistiť. 

Samozrejme  povrch  ciest  od  roku  1974  bol  na  mnohých  úsekoch  zmenený  na 
asfaltový, boli vybudované aj nové úseky.

Odpadové hospodárstvo

Mali sme  šťastie narodiť sa a  žiť v tej  časti  sveta, kde príroda je ozajstným 
bohatstvom. Zvlášť si to musíme uvedomiť v tejto novej dobe, kedy  človek (bežný 
spotrebiteľ)  kupuje  nepreberné  množstvo  tovarov,  v  rôznom  balení,  s  kratšou 
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životnosťou priemyselných výrobkov (technicky rýchle zostarnutých), ako tomu bolo 
v minulosti. Sme tvorcami mnohonásobne vyššieho množstva odpadu, ako tomu bolo 
pred  25.,  alebo  aj  50.  rokmi,  kedy  problémy  s  odpadom v  obci  nemali.  Najväčší 
problém  so  znečisťovaním  prírody  v  80.rokoch  riešili  vtedajší  predstavitelia  obce 
plynofikáciou (rok1980) a prípravou kanalizácie a budovania čističky odpadových vôd 
(rok 1983), ktorá bola spustená do prevádzky v roku 2002. Zatiaľ nie je možné riešiť 
tieto  problémy v  miestnych  častiach  obce,  je  vypracovaný  projekt  kanalizácie  pre 
väčšinu územia Krajné kanalizácia situácie, alternatívne CD (ZIP) 25.11.2007. 

Obec je zo zákona pôvodca odpadu a musí riešiť jeho likvidáciu a separáciu.

Prvý zákon o odpadoch, zákon číslo 238/1991, bol veľmi stručný, bol základom 
budovania  odpadového  hospodárstva  na  Slovensku.  K  ochrane  prírody  schválila 
Národná rada Slovenskej republiky zákon číslo 287/1994. Obecné zastupiteľstvo vtedy 
prijalo opatrenia na likvidáciu  čiernych skládok odpadov a vytvorilo podmienky pre 
obecnú skládku v Kahúnovej doline, aby spĺňala všetky podmienky legislatívy. Táto 
skládka bola povolená prevádzkovať do júna 1996. V roku 2007 bola táto skládka 
zrekultivovaná vďaka financiám z Enviromentálneho fondu MŽP SR.

V roku 1994 založilo jedenásť obcí z Podjavoriny, spoločnosť Lobbe Doliny 
s.r.o.  Pre vybudovanie skládky tuhého komunálneho odpadu v Kostolnom. Jedna z 
najmodernejších ekologických skládok odpadov 3. triedy na Slovensku začala činnosť 
v septembri 1996. V roku 1997 založilo sedemnásť obcí neziskovú organizáciu pre 
separovaný zber  Javorina-Bezovec.  Spoluzakladateľom bola  aj  naša  obec.  Zaviedli 
systém farebných vriec, triedili papier, sklo, plasty a kovy.

Situácia v roku 2007

Vyprodukovaný  komunálny  odpad  z  obce  na  skládku  vyvážalo  združenie 
Javorina-Bezovec,  podľa rozpisu kalendára  zvozu každý druhý týždeň.  Separovaný 
odpad vyvážalo podľa rozpisu kalendára zvozu vydávaného polročne.  V zberovom 
dvore  bol  prijatý  elektro  odpad   a  nebezpečný odpad denne,  v  pracovnom  čase  s 
upozornením na aktuálny termín odvozu v obecnom rozhlase.  Na jar a v jeseni sa 
postupne dodávateľsky zabezpečoval vývoz veľko objemového komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu, troma kontajnermi na 27 stanovištiach. Naviac dva 
kontajnery  boli  trvale  umiestnené  pri  ohrade  cintorína.  Veľmi  často  občania 
nerešpektovali  nariadenia  o  triedení  odpadu  do  týchto  kontajnerov.  Pretrvávajú 
problémy s vypaľovaním trávy na jar, spaľovaní burín, ale už menej v pálení slamy v 
jaseni.  Stále sa objavovali divoké skládky odpadu, ktoré sa vzhľadom na možnosti 



41

legálneho odstraňo- vania,  nemuseli objaviť.  Základný poplatok na krytie nákladov 
separovaného zberu (papier, plasty, sklo a kovy) a komunálnych odpadov na osobu za 
rok bol 260,- Sk ( štyri žetóny na KUKA nádobu). V prípade potreby väčšieho vývozu 
KUKA nádob, mohli si občania dokúpiť ďalšie žetóny.

08. Štatistické údaje

- počet obyvateľov k 1.1.2007  - 1631 trvale prihlásených obyvateľov
- novonarodení v roku 2007 - 12 detí
- zomrelí v roku 2007 -  30 občanov
- prisťahovaní, alebo v rámci Krajného zmenilo adresu 38 obyvateľov
- počet obyvateľov k 31.12.2007 – 1598 trvale prihlásených   obyvateľov
- najstarší obyvateľ -  Martin Marek, narodený v roku 1913
- sobáše na OcÚ - 3, cirkevné - 3, ostatné mimo obce -13
- jubilujúci občania - zlatá svadba - Ján Kurtiš a Zuzana Kurtišová, r. 

Klimková
V obci Krajné bolo k 31.12.2006 trvale prihlásených 1631 obyvateľov, ktorí žili 

na katastrálnom území o rozlohe 2698 ha. Na konci roka k 31.12.2007 bolo trvale 
prihlásených 1598 obyvateľov, ktorí žili na katastrálnom území o rozlohe 2845 ha (po 
zmene  hranice  katastrálneho  územia  s  obcou  Podkylava  od  20.12.2007  pribudlo 
147,5ha).
V samotnej  obci  bolo  evidovaných 337 domov.  Obývané  miestne  časti  (6),  osady 
a kopanice (39) boli:  Krajné, Podprehora, Bukovina, u Ferancov, Tŕnie, Zajačice, u 
Januškov,  u  Marušícov,  Hodovec,  Svinová,  u  Kurtišov,  Sadloňov  mlýn,  Vydarená 
dolina, Komárno, Kahúnová dolina, Luskovica, Matejovec, Chalupy, Nebojsa, Siváci, 
Podrienie,  u  Drobných,  Osikovce,  Vršek,  Konkušova  dolina,  u  Vankov,  Stanova 
dolina,  Sychrov,  Manigov,  Tabán,  Jeruzalem,  Podvrch, u  Mozolákov,  Vápenky, 
Ošmek,  Dobrá  Mera,  u  Tomkov,  u  Potôčkov,  Podbočiny,  u  Mertlov, Žadovica, 
Mitalovec, Zbehy, Prehôrka. V evidencii je samota Treskovec, č.d. 696, ktorý bol asi v 
roku 1975-1980 asanovaný.
Celkove bolo evidovaných 947 čísiel domov.

09. Verejno-spoločenský život

Základná škola s materskou školou Krajnom
www.zskrajne.sk 

obsadenie tried triedni učitelia, počty žiakov chlapci dievčatá
1.trieda (1.st.) Mgr.Jana Domiňáková 18 9 9
2.trieda (1.st.) PaeDr. Ľubica Karlíková 17 11 6
3.trieda (1.st.) Mgr. Veronika Štefíková 12 8 4
4.trieda (1.st.) Mgr. Jarmila Kozárová 20 10 10

http://www.zskrajne.sk/
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5.trieda (2.st.) Mgr. Viera Bokorová 23 11 12
6.trieda (2.st.) RNDr. Ladislav Gergel 33 15 18
7.trieda (2.st.) Mgr. Ján Figura 20 13 7
8.trieda (2.st.) Mgr. Daria Gergelová 18 8 10
9.trieda (2.st.) Mgr. Danka Marková 26 15 11
Cekový počet žiakov 187 (100ch./87d.)
Materskú školu navštevovalo 43 detí

Pracovníci školy:
riaditeľ školy – Mgr. Milan Medveď
zástupkyňa r.š. - Mgr. Anna Molcová
vychovávateľky školského klubu – Danica Sasáková, Alžbeta Šimková, Oľga 
Zemanová
školník – Miroslav Malý, upratovačky- Ľ. Priebrachová, Danica Talábová, (od 
1.7.2007 ukončila pracovný pomer Jana Malá)
kuchárky – Jana Zmeková, Máliková (odchod do dôchodku), Irena Kačányová, 
pomocná sila – Vaváková
Materská škola:
zástupkyňa r.š. - Lenka Bobeková
učiteľky – B. Poláková, Vrábelová, Bučeková
upratovačky – Ľ. Náhliková, B. Adámková
kuchárka – Marta Hargašová

 Projekty a účasť v nich
INFOVEK,  e  Twinning  –  partnerstvá  škôl,  Cesta  k  emocionálnej  zrelosti,  Škola 
podporujúca zdravie, Modernizácia a prestavba školy – dlhodobé projekty.
Stolný  tenis  do  škôl,  Kopaničiarska  basketbalová  liga,  SME –  zemepis  v  škole  - 
Slovensko, Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc, E – learing vo vzdelávacej 
praxi, Mobilné jazykové laboratórium, Čarovné hrnčeky, Otvorená škola športu.

Vzdelávanie učiteľov:
V tomto školskom roku ukončili rozširujúce štúdium Viera Bokorová (anglický 

jazyk),  Marcela  Kečkéšová  (nemecký  jazyk).  Štúdium  etickej  výchovy  skončila 
Veronika Štefíková. Jednotliví učitelia sa počas roka zúčastňovali mnohých školení, 
napr:  Klíma  bez  hraníc,  stretnutia  koordinátorov  prevencie,  poruchy  správania  a 
emócií...

Exkurzie, besedy, divadlá
muzikál: Na skle maľované – 2.10.2007, 13.2.2008 – Žilina, Cigáni idú do neba – 
Žilina
Pre žiakov 2.stupňa bola určená beseda o azylantoch a utečencoch.
Podujatia na príprave ktorých sa podieľali najmä deti: Vianočný koncert, program k 
Mikulášovi, predaj vianočných koláčov, karneval, Deň matiek.
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V tomto roku organizovala škola zber šípiek, papiera a žihľavy. Žiaci sa zúčastnili 
okresného kola v matematickej olympiáde, krajského kola geografickej olympiády a 
celoslovenskej súťaže Robolab.
Šport: pedagogickí pracovníci pripravili pre deti súťaž v streľbe zo vzduchovky, turnaj 
vo vybíjanej, futbalový a floorbalový turnaj, netradičný trojboj, basketbalový turnaj.
V termíne od 8. do14. januára bol zorganizovaný Lyžiarsky kurz. Konal sa v 
Račianskej doline.
Námetom tohtoročného Dňa detí bol Asterix a Obelix.
Koncoročné výlety smerovali do Bratislavy, na hrad Červený Kameň, do Terchovej a 
Vrátnej doliny.

Text Zš s mš v Krajnom spracovala z kroniky školy Mgr. Danka Marková.

09. Cirkev ECAV Krajné www.ecavkrajne.sk

Hlavným  miestom  stretávania  sa  veriacich  kresťanov  cirkvi 
ECAV v Krajnom bol kostol postavený a posvätený v roku 1784. Ďalším 
miestom  bola  zborová  sieň  -  modlitebňa  v  budove  fary,  kde  sa 
odohrávala väčšina aktivít veriacich, počas týždňa.  

Cirkevný zbor mal k 1.1.2007 zaevidovaných 1440 ľudí žijúcich v 
obciach Krajné, Hrachovište, Podkylava a Podolie. Mal 4 fílie : Matejovec, Žadovica, 
Korytnianske kopanice, Hrachovište a ďalších 38 kopaníc. Na konci roku 2007 mal 
1419 členov. V priebehu roku bolo pokrstených 11 detí a 1 dospelý, bolo 5 cirkevných 
sobášov.

Aktivity: Hlavné nedeľné služby Božie začínali o 8:45 hod. v Chráme Božom. 
V tom istom čase v priestoroch modlitebne v budove fary, bývala detská besiedka.  Na 
fíliách sa striedavo konali nešporné služby Božie v nedeľu o 14:30 hod. Po týchto 
službách  mali  deti  krátku  besiedku.  Každý  piatok  po  nácviku  spevokolu  bývala 
Biblická hodina. Mládež sa stretávala v sobotu o 18:00 hod. na fare. Tu pravidelne 
nacvičovala mládežnícka hudobná skupina ELEOS (milosrdenstvo).

Zborovým farárom bol  Mgr.  Ivan  Novomestský (od  1.  9.  1999),  zborovým 
dozorcom  Vladimír  Malý.  Zástupcom  zborového  dozorcu  bola  Oľga  Gavačová, 
zborovým kantorom MUDr. Martina Rapantová. Zastupujúcimi kantormi Ján Sadloň, 
Zuzana  Valášková,  Pavol  Mockovčiak.  Kurátorom Ján  Zmeko,  kostolníčkou  Anna 
Ďurišová,  účtovníčkou  Viera  Macúchová,  pokladníčkou  Vlasta  Valášková  a 
revízorkou Anna Genšiniaková.

http://www.ecavkrajne.sk/
http://www.ecavkrajne.sk/
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Presbytermi v matkocirkvi Krajné boli Miroslava Benianová, Karol Bukovčan, 
Štefan Gavora, Ján Genšiniak, Jana Hudecová, Milan Konečný, Anna Kovárová Pavol 
Marušic, Eva Melicherová, Alžbeta Milčíková, Pavol Mockovčiak, Ján Mozolák, Ján 
Obuch, Ján Papulák, Martina Rapantová, Pavel Sadloň, Štefan Sako,  Rudolf Talába, 
Emil Valášek, Vlasta Valášková, Ján Vydarený, Štefan Vydarený a Martina Zmeková. 
Vo filiálke Podkylava Božena Hazuchová, Ján Šulovský, Katarína Šulovská a Ľubomír 
Vavák. Vo filiálke Hrachovište Ján Naď, vo filiálke Korytnianske Kopanice Katarína 
Lajdová a Ján Boor, vo filiálke u Boorov Alžbeta Boorová a Peter Lajda. Čestným 
presbyterom ostal Samuel Kravárik.

Pre  vnútornú  potrebu  cirkevného  zboru  vydával  časopis  Nádej.  Prvé  číslo 
dvojmesačníka  vyšlo  v  decembri  1998.  V  roku  2007  vychádzal  už  9.  ročník. 
www.krajne.sk/old/ecav/nadej/45/index.html?red 

Pravidelne  každý  piatok  sa  schádzal  na  nácvik  spevokol,  ktorý  potom 
vystupoval  na  slávnostných  Službách  Božích  v  kostole,  príležitostne  aj  mimo  pri 
stretnutiach cirkevných zborov.  Na mládežníckych stretnutiach v sobotu pravidelne 
nacvičovali svoj hudobný program mládežnícka skupina ELEOS, ktorá vystupovala na 
Službách Božích v kostole, ale často aj na ekumenických stretnutiach mládeže. 

V  októbri  sa  v  Starej  Turej  konal  prvý  ročník  ekumenického  gospelového  
festivalu STARTFEST, kde sa hovorilo a spievalo po slovensky aj po anglicky. Hneď  
po  modlitbách  sa  predstavila  kapela  Eleos  z  evanjelického  cirkevného  zboru  v  
Krajnom.  Spievala  piesne  známych  i  neznámych  interpretov  a  dokonca  obohatila  
repertoár aj vlastnými piesňami. Sála sa pomaly, ale isto zapĺňala novými a novými 
ľuďmi, ktorí prekvapene pozerali na mladučkých organizátorov, ako im to všetko ide  
sťa po masle. 

Prevzaté z  http://spolocenstvozazrak.blog.sk/ www.staratura.sk/novinky-detail-
sk/ekumenizmus-na-starej-turej-spravil-dalsi-krok-vpred/ 

http://www.staratura.sk/novinky-detail-sk/ekumenizmus-na-starej-turej-spravil-dalsi-krok-vpred/
http://www.staratura.sk/novinky-detail-sk/ekumenizmus-na-starej-turej-spravil-dalsi-krok-vpred/
http://spolocenstvozazrak.blog.sk/
http://www.krajne.sk/old/ecav/nadej/45/index.html?red
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Významné udalosti v cirkevnom zbore

11.2.   – výročný konvent
17.2.   – premietanie filmu „Narnia“ – vnútorná misia (VM)
18.2.   – mládežnícke SB – VM
18.3 .  – návšteva zo švajčiarskej misie viery + kázeň
26.3.   – 30.3. – pôstny modlitebný týždeň
  7.4.   – premietanie filmu o Ježišovi – Ev. podľa Matúša (30) – VM
14.4.   – seniorátne stretnutie mládeže (110)
13.5.   – skúška konfirmandov 
20. 5.– konfirmácia

V  piatok  29.  júna  2007  cirkevný  zbor   ECAV  v  Krajnom  privítal  vzácnu 
návštevu, 14 hostí z cirkevného zboru Gloria Dei mesta Arnold, štát Maryland, USA. 
Prvá návšteva sa uskutočnila v júni 2000, druhá bola v júni 2003.  Cirkevný zbor je 
vďačný aj za finančnú podporu od bratského zboru Gloria Dei. Najväčšia pomoc bola 
v roku 2000 pri obnove organa v kostole.

Občania  sa  mohli  s  hosťami  stretnúť  na  kultúrnom  programe  folklórneho 
súboru Krajňanec v hasičskej  zbrojnici.  V sobotu 30.júna v zborovej miestnosti  na 
fare, v nedeľu na  Službách Božích v kostole, na ktorých kázala sestra pastorka Ann. 

Po obede hostí privítali na nešporoch v Matejovci a v Korytnianskych Kopaniciach. 
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Pondelok bol pre hostí pracovný deň. Vznikli tu dve pracovné skupiny. Ženy sa učili 
piecť kysnuté koláče, buchty, pizzu podľa vlastných chutí a variť slepačiu polievku. 
Muži  a  mladí  sa  zapojili  do  prác  na  podkroví  a  obložili  sadrokartónom  jednu 
miestnosť. Museli sme uznať, že sa rýchlo učia a sú zruční. Obed im chutil,  asi aj 
preto,  že  si  ho  z časti  pripravili  sami.  Ale  čo  je  väčšie  pozitívum,  pritom sme  sa 
výborne zabávali a tak skoro nám tieto zážitky z pamäte nevyprchajú.
Gloria Dei   http://216.169.156.228/index.htm     

  9.9.   – mládežnícke SB, požehnanie detí
 6.10.  – stretnutie mládeže z Košarísk, Brezovej p/B, koncert
25. – mládežnícke SB

26.12. – Štefansky večierok – koncert ml. skupiny ELEOS

31. 12.– Silvester na fare 
spracované, upravené z výročnej správy za rok 2007, Mgr. Ivan Novomestský

09. ZPOZ - základné informácie

Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom je súčasťou Združenia zborov pre 
občianske záležitosti Človek - človeku v Slovenskej republike, ktoré je dobrovoľnou 
organizáciou  –  občianskym  združením.  Je  to  dobrovoľný  kolektív  vytvorený  za 
účelom zabezpečenia občianskych obradov a slávností na princípe demokracie a úcty k 
človeku.

Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR                      http://www.zpoz.sk/ 
Variabilné symboly členov Združenia ZPOZ           304 1    Krajné

http://www.zpoz.sk/
http://216.169.156.228/index.htm
http://216.169.156.228/index.htm
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Obecné zastupiteľstvo prijalo 18.4.2007 Všeobecné záväzné nariadenie VZN č.
2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZu , ktoré 
stanovuje:

Obsahové zameranie
Organizačné zabezpečenie
Finančné zabezpečenie
Skladovú evidenciu
Dokumentáciu

Členovia ZPOZ - rok 2007

1. Ing. Vladislav Šuster – starosta obce (sobášiaci), predseda ZPOZ
2. Mgr. Danka Marková – kronikárka (sobášiaca)
3. Ing. Ivan Janeka – sobášiaci
4. Miroslava Matejovičová – matrikárka
5. Jana Hudecová – zástupkyňa matrikárky, recitátorka
6. Andrea Batková – recitátorka
7. Miriam Bukovčanová – recitátorka
8. Božena Poláková – recitátorka
9. Štefan Horák – rečník, recitátor
10.Zuzana Valášková – hudobníčka
11. Jaroslav Mramúch – hudobník
12.Renáta Kubišová – speváčka
13.Ivan Gálik – fotograf, kronikár
14.RNDr. Ladislav Gergel – fotograf
15.Štefan Pavelka – pamätná kniha (výtvarník)
16.Pavel Mockovčiak – hudobník

Aktivity ZPOZ v roku 2007 

Dňa 6.februára, mal pohreb Milan Plesník. V dome smútku sa v mene všetkých 
zúčastnených  rozlúčil  so  zosnulým  starosta  obce  a  členovia  ZPOZ.  Potom  rakvu 
previezli na miesto posledného odpočinku. Pred uložením rakvy do hrobu rozlúčili sa 
za  obec  Mgr.  Danka  Marková,  za  hasičský  zbor  Štefan  Horák,  za  združenie 
poľovníkov Ing. Pavol Karlik. 

http://www.krajne.sk/www/pdf/legislativa-vzn/vzn_c_22007_o_zasadach_cinnosti_zpoz_a_odmenovacom_poriadku_clenov_zpozu.pdf
http://www.krajne.sk/www/pdf/legislativa-vzn/vzn_c_22007_o_zasadach_cinnosti_zpoz_a_odmenovacom_poriadku_clenov_zpozu.pdf
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Zbor  pre  občianske  záležitosti  pripravil  na  sobotu  5.5.2007  uvítanie  detí 
narodených v roku 2007. Po ňom nasledoval slávnostný obrad sobáša, pred tým však 
folklórny súbor Krajňanec  ukázal starý zvyk „Preťahovanie reťaze“.

Dňa 24.7.2007 mal pohreb Milan Juráš, mladý 20 ročný chlapec, ktorý tragicky 
zahynul, utopil sa na matejovskej priehrade. 
Pohreb Oľga Moravcová 30.8.2007 
Pohreb Anna Tomková 14.10.2007
Pamiatka zosnulých 27.10.2007

ZPOZ pripravil  na sobotu 15.12.2007 slávnostné  uvítanie detí  narodených v 
druhom polroku 2007. Rodičia Jána Bandu, Michala Matejoviča a Nikolasa Kováčika 
sa  slávnostným zápisom do  pamätnej  knihy  zaviazali,  že  sa  budú vzorne  starať a 
vychovávať svoje  dieťa.  Manželia  Kurtišovi  si  prišli  slávnostne  pripomenúť 
50.výročie sobáša, osláviť zlatú svadbu. 

09. FS Krajňanec
O súbore

Svojráznu  kopaničiarsku  kultúru,  bohaté  kultúrne  tradície,  si  občania  pripo-
menuli v roku 1992 pri príležitosti 600 – tého výročia prvej písomnej zmienky o obci. 
Na  jubilejných  oslavách  vo  folklórnom  pásme  „Krajnianska  svadba“  vystúpili  tri 
generácie Krajňancov. Oživili sa ľudové piesne, tance a dávne zvyky. Medzi mladými 
sa  nanovo  prebudil  záujem  o  folklór  a  začal  sa  tvoriť  nový  folklórny  súbor 
„Krajňanček“.

Medzi prvými, ktorí v roku 1968 začali v Krajnom rozvíjať vzťah k ľudovej 
hudbe  a  tancu  boli  pani  učiteľka  E.  Kubišová.  Založila  detský  tanečný  krúžok,  v 
ktorom  nacvičila  spolu  s  deťmi  mnohé  ľudové  tance  z  kopaničiarskeho  regiónu. 
Niektorí tanečníci, ktorí začínali v krúžku ako malí žiaci, vydržali v jeho radoch i v 
dospelom veku. Po odchode p. Kubišovej sa folklóru venovali učiteľky A. Kovárová a 
V. Knapová. Vtedajší súbor prestal pôsobiť v roku 1976.

Opäť sa  podarilo  nadviazať  na  prebudený záujem o folklór  v  roku 1992 za 
pomoci pani učiteliek Kovárovej a Knapovej, ktoré sa zaslúžili o nácvik folklórneho 
pásma  „Krajnianska  svadba“  uvedeného  pri  príležitosti  600.-tého  výročia  prvej 
písomnej zmienky o obci v roku 1992. Nadviazať na novo prebudený záujem o folklór, 
udržať  ho a  ďalej  rozvíjať  sa stalo  cieľom starostu obce Ing.  E.Valáška,  kultúrnej 
komisie v obci a pre folklór zapáleného učiteľa hudby Vladimíra Jánoša. Za pomoci 
týchto ľudí sa podarilo zriadiť v obci ZUŠ. Pod vedením pána učiteľa Jánoša začínajú 
do tajov ľudovej hudby a spevu prenikať žiaci ZUŠ v Krajnom. Jeho zásluhou sa malí 
hudobníci zúčastnili nejedného vystúpenia a zožali zaslúžený potlesk. Vystupovali na 
rôznych podujatiach v obci ako napríklad: „Stretnutie rodákov, Deň matiek, ukončenie 
školského roku, Vianočný program, tak i rôznych súťaží v blízkom i ďalekom okolí. 
Následne  na  to  prichádza  do  Krajného  pani  učiteľka  Ivana  Petrovičová.  Pod  jej 
vedením sa opätovne rozbieha tanečná skupina. Spojením oboch zložiek začína svoju 
existenciu „FS Krajňanček“. Prvé oficiálne vystúpenie sa traduje na rok 1994, kedy 
súbor účinkoval v programe na „Stretnutí rodákov “ Od tohoto roku pôsobí nepretržite.



49

Na svoje konto si folklórny súbor Krajňanček pripísal množstvo vystúpení. V 
roku 1997 súbor vydáva audiokazetu pod názvom „Ach, Anička čo je ti?“- kde hrá 
„  Krajnianska  cimbalovka  “  so  sólistkami  spevu  Aničkou  Kubíčkovou  a  Aničkou 
Kružicovou. 

Do súboru prichádzajú neustále mladšie posily, čoho dôsledkom je, že sa súbor 
rozdeľuje na „mladší“ Krajňanček a „dospelejší“ Krajňanec. V roku 1998 začína pre 
súbor  vo  funkcii  manažéra  pracovať  pani  Zita  Kukučková.  (prevzaté  z 
www.krajnanec.sk)
Podujatia zverejnenné na www.krajne.sk : Pochovávanie Basy, Stavanie mája, Gloria 
Dei z USA, Tichá noc, svätá noc!

09. Telovýchovná Jednota Slovan Rovnosť Krajné 

Riadiaci orgán: výbor telovýchovnej jednoty.
Zastupujúci  predseda:  Ing.  Ivan  Janeka.  Podpredovia:  Jozef  Pardavý,

Miroslav  Paškala,  Štefan  Mramúch.  Tajomník:
Milan  Kostelný.  Pokladník:  Anna  Kostelná.
Členovia  výboru:  Ján  Babulíc,  Ing.  Vladimír
Baran,  Štefan  Vydarený,  Vladimír  Kostelný,
Branislav  Melicher,  Branislav  Medo,  Vladimír
Turan,  Ján  Kubíček,  Ing.  Ján  Konečný,  Štefan
Bielik,  Pavol  Janeka  Miloš Ďuriš,  Vladimír
Kriško, Vít Javro, 
Financovanie TJ: Najväčšia časť ktorú tvoria údržba, 
udržiavanie športového areálu a doprava bola finan- 

covaná z obecného rozpočtu,  ďalej z 2% z dane z príjmu, sponzorských príspevkov 
miestnych podnikateľov a z brigádnickej činnosti členov. 

Stručne z histórie TJ

Klub  bol  založený  v  roku  1934  notárom  Gejzom  Dallošom  a  Štefanom 
Moravcom,  pracovníkom  Obecného  úradu.  Funkcie  boli  rozdelené  medzi  hráčmi. 
Väčšina vtedajších hráčov už zomrela. Boli to Samuel Kubiš (poštový doručovateľ), 
Ján  Šagát  robil  hospodára  klubu,  Štefan  Ďuriš (školník),  Pavol  Ďuriš (poštový 
doručovateľ).  Pravidelná  súťaž sa  začala  hrať v  roku 1950,  kedy v  okresoch bola 
vytvorená súťaž medzi futbalovými oddielmi v oblastiach. Krajné hralo okresnú súťaž 
v okrese Myjava. V roku 1952 po vyhratí okresnej súťaže sa hral zápas o postup do 
krajskej  súťaže s  Matadorom Bratislava.  Zápas doma sa prehral  5:1 a v Bratislave 
5:2.Po opätovnom vyhratí okresnej súťaže v roku 1956 sa postúpilo do krajskej súťaže 
B, t.j. medziokresnej súťaže, v ktorej boli okresy Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, 
Piešťany a Myjava. Riadená bola krajským výborom z Bratislavy. V medziokresnej 
súťaži sa hralo 5 rokov, čo bolo najvyššie dosiahnuté miesto v organizovanej súťaži. 

Klubový názov oddielu vtedy bol KŠK Krajné (kultúrny športový klub). Farby 
klubu boli  modrá  a  biela.  Dresy modré  s  bielym golierom a biele  konce rukávov, 
trenírky  biele,  štulpne  modré  s  bielymi  páskami  v  hornej  časti.  Druhé  dresy  boli 

http://www.krajne.sk/
http://www.krajnanec.sk/
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bielomodré, zošívané na spôsob dresov pražskej Slávie. Väčšina hráčov futbalového 
oddielu  i  funkcionárov  hrávala  súťažne  i  iné  športy  napr.  Volejbal,  stolný  tenis, 
nohejbal krajská súťaž, v ktorých dosahovali dobré výsledky. 

V  nasledujúcich  rokoch  futbal  v  Krajnom postupne  upadal  a  prvé  mužstvo 
vypadlo až do najnižšej triedy vtedajšej 4. triedy. Až po príchode trénera pána Pavlíka 
z Myjavy sa podarilo v roku 1981 postúpiť do 3. triedy v okresnej súťaži Trenčín. O 
dva roky neskôr už pod vedením trénera Bičiana z Myjavy sa postúpilo do 2. triedy 
takzvanej okresnej ligy, dnešná 6.liga. Po reorganizácií futbalových súťaží v roku 1985 
boli futbalisti z 9. miesta preradený o súťaž nižšie. V tejto súťaži 2.triede JUH okresu 
Trenčín sa hralo zo striedavými úspechmi až do roku 2001 kedy futbalisti vypadli opäť 
do najnižšej súťaže, kde hrajú dodnes.

Súčasnosť telovýchovnej jednoty:
TJ v súčasnosti zastrešuje iba futbalový oddiel, ale je otvorená aj pre iné športy. 

V minulosti to bol stolnotenisový, nohejbalový a turistický. Futbalový oddiel má tri 
družstvá: dospelí: hrajú III. triedu JUH oblastnej futbalovej súťaže  

v okresoch Myjava a Nové Mesto nad/Váhom pod vedením hrajúceho trénera Petra 
Vaváka z Myjavy. dorast: hrá II. Triedu JUH oblastnej futbalovej súťaže v okresoch 
Myjava a Nové Mesto nad/Váhom pod vedením trénera Miloša  Ďuriša.  žiaci: hrajú 
oblastnú  futbalovú súťaž JUH A oblastnej  futbalovej  súťaže v okresoch Myjava a 
Nové Mesto nad Váhom pod vedením trénera Andreja Škodáčka

 Autor textu: TJ Slovan Rovnosť Krajné; Ing. Ivan Janeka 
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Jesennú  časť futbalovej sezóny 2006/2007 skončili dospelí na  štvrtom mieste. 
To  umožnilo  aby  tréner  Peter  Vavák  dal  v  jarnej  časti  sezóny  priestor  i  mladším 
hráčom, niektorým aj z dorastu: Dominik Kubíček, Igor Vŕbik, Pavol Klimek. 

Zmeny a iné okolnosti prispeli mužstvu k postupu do II. triedy z 2. miesta v 
tabuľke, z III. triedy v jesennej časti novej sezóny 2007/2008. Hráči: Milan Moravec, 
Ján  Figura,  Maroš  Matušík,  Štefan  Škodáček,  Ján  Janček,  Peter  Moravec,  Marek 
Hamerlík, Miloš Ďuriš, Libor Javro, Andrej Lacho, Boris

Zmeny a iné okolnosti prispeli mužstvu k postupu do II. triedy z 2. miesta v tabuľke, z 
III. triedy v jesennej časti novej sezóny 2007/2008. Hráči: Milan Moravec, Ján Figura, 
Maroš Matušík, Štefan Škodáček, Ján Janček, Peter Moravec, Marek Hamerlík, Miloš 
Ďuriš, Libor Javro, Andrej Lacho, Boris Stratil (kapitán), Ján Javro, Tomáš Lackovič, 
Pavol  Šuster,  Róbert  Mramúch;  hrajúci  tréner  Peter  Vavák.  Najlepším  strelcom 
mužstva sa stal s 11 gólmi Andrej Lacho. V jesennej časti- II.trieda JUH skončili na 5. 
mieste

Úspešní boli  aj  žiaci,  ktorí sa v sezóne 2006/2007 umiestnili  na 3.mieste.  V 
žiackom mužstve  skončili  Martin  Dlhý,  Jakub Sedlák,  Lukáš Dobrovodský,  Lukáš 
Kamačaj,  Róbert  Piešťanský,  Rastislav Trgala,  ktorí  nastúpili  v mužstve dorastu,  v 
novej sezóne 2007/2008. Hráči: Lukáš Dobrovodský, Jakub Sedlák, Dominik Medveď, 
Lukáš Kamačaj, Róbert Piešťanský, Pavel Drška, Ivan Slezák, Matej Kúdela, Matúš 
Sadloň,  Martin  Dlhý  (kapitán),  Ján  Macháč,  Filip  Tížik,  Miloš Kovár,  Marcel 
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Kostelný, Martin Melicher, Vladimír Janeka, Filip Turan,  Ľubomír Arbet,  Rastislav 
Trgala,  Natan  Balada,  Ján  Karlík,  Dalibor  Vydarený.  Tréner  bol  Mgr.  Andrej 
Škodáček. Najlepším strelcom tímu sa stal s 25 gólmi Martin Dlhý. V jesennej časti - 
Starší žiaci - skupina C, skončili na 2. mieste.

Mužstvo dorastu v sezóne 2006/2007 z 24 zápasov vyhralo 10, v 4 remizovalo a 
10 zápasov prehralo.  Dalo 62 gólov a dostalo 52,  získalo 34 bodov a skončilo na 
6.mieste. V doraste z vekových dôvodov skončili Igor Vŕbik a Martin  Šagát. Hráči: 
Jakub Sedlák, Ondrej Čechovič, Branislav Drobný, Ľubo Eliz, Lukáš Kamačay, Martin 
Arbet, Michal Drška, Ivan Šimko, Pavol Klimek, Dominik Kubíček, Rasťo Nedbálek, 
Ľubo Gráf, Erik Pekník, Peter Kravárik, Martin Švancara, Martin Karlík. Tréner bol 
Miloš Ďuriš a vedúci bol Štefan Mramúch. V jesennej časti - II. trieda JUH skončili na 
1.mieste

Športové podujatia v roku 2007 zverejnené na www.krajne,sk: 
10. ročník stolnotenisového turnaja, 
Futbal - muži, Krajné – Chvojnica 2:0, 
Futbal - dorast, Krajné – Dolné Sŕnie 3:2, 
Futbalový priateľský zápas starých pánov Krajné – Častá,  
Futbal, mladší žiaci -Krajné – Trnava, 
Futbal - Krajné – MUFUZA, 
Futbal Krajné – Chrlice, 
Futbalová jeseň v Krajnom začala, 
Máme ich všetky doma, 
Turnaj v nohejbale, 

Jesenné kolá futbalovej súťaže skončili a neskončili Foto  4.11.2007 16:21
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09. Jednota dôchodcov Slovenska v Krajnom

Jednota  dôchodcov  v  Krajnom  bola  založená  26.  3.1998.  Po  založení  bola 
organizácia aktívna, no postupne stagnovala a tak v mesiaci máji 1999 organizácia 
prestala  pracovať  až  úplne  zanikla.  Po  viacerých  diskusiách  dôchodcovia  prejavili 
záujem o činnosť v organizácii, prijali pozvanie na 10. novembra 2005 do reštaurácie u 
Bórika pod vežou na zakladajúcu schôdzu. Zúčastnilo sa jej 37 občanov - seniorov, 
ktorí  aj  hneď  na  schôdzi  vypísali  prihlášky  do  JDS.  Za  okresnú  organizáciu 
zakladajúcej  schôdze  sa  zúčastnili  jej  predseda  B.  Nemček  a  podpredsedovia  M. 
Kovarčík a  Mgr.  P.  Klasovitý.  Na zakladajúcej  schôdzi  sa  oboznámili  s  poslaním, 
cieľmi a prácou v JDS. Po diskusii sa uskutočnili voľby výboru ZO JDS v Krajnom. 
Za predsedu bol navrhnutý a jednomyseľne schválený Štefan Horák. Ďalej boli zvolení 
podpredseda K. Nedbálek, tajomníčka A. Tomková, hospodárka A. Janeková. Ďalšími 
členmi výboru boli zvolení B. Pavelková, A. Šedovičová a A. Rapantová. Do revíznej 
komisie boli zvolení J. Sedílek a Z. Tomková. Boli prijaté podmienky a program pre 
činnosť. Pravidelné stretnutie v klube vždy druhý pondelok v mesiaci. 
Kurzy 

• aranžovanie kvetín 
• recepty na medovníky 
• rôzne spoločenské podujatia a posedenia 
• oboznamovanie sa s históriou obce 
• besedy o knihách 
• výstavky ručných prác, ovocia - plody krajnianských záhrad 
• cykloturistika, turistika, vychádzky 
• zdravotné prednášky 
• posedenie pri ohníku s pesničkami 
• spolupráca so školou a materskou školou 
• účasť a výpomoc pri aktivitách usporiadaných pre deti a mládež 
• blahoželanie jubilujúcim členom na okrúhle výročia 
• zájazdy a výlety

V záverečnom príhovore novozvolený predseda Š. Horák poďakoval za dôveru 
a zástupcom okresnej organizácie ako i všetkým zúčastneným za účasť.

Z  významnejších  akcií
v  roku  2006  bola  účasť
v  projekte  s  názvom
Digitálni štúrovci 2006:  
„Tretia  gramotnosť  na
dedine“  na  Základnej
škole v Krajnom.  
Umožnila  trinástim  dô-

chodcom z Krajného a Podkylavy (prevažovali členovia aktívnej Jednoty dôchodcov v 
Krajnom) preniknúť do tajov tretej gramotnosti pod vedením RNDr. L. Gergela.
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V mesiaci  októbri  2006 bola  v  zasadačke  Obecného úradu Krajné  otvorená 
Výstava  plodov  krajnianskych  záhrad  a  ručných  prác  senioriek.  Jej  prvý  ročník 
zorganizovala  aktívna  ZO  Jednoty  dôchodcov  Slovenska.  Na  výstavke  bolo 
vystavených viac ako 250 exponátov.

V  novembri  sa  uskutočnila  beseda  s  významnou
spisovateľkou  nášho  regiónu  Annou Černochovou.
Kontakt nám pomohla nadviazať Betka Obuchová
(Lukáčová),  rodáčka  z  Krajného,  ktorá  sa  osobne
poznala s pani Černochovou. 
Organizácia  v  roku  2007  pokračovala  v  dobre
rozbehnutej  činnosti.  Došlo  k  malej  zmene
členov výboru. 

Výbor  pracoval  v  zložení:  predseda  -  Štefan
Horák,  podpredseda  -  Karel  Nedbálek,  tajomníčka
-  Alžbeta  Tomková,  hospodárka -  Anna Janeková,
členovia výboru - Božena Pavelková,  Mária  Kolá-
rová,  Alžbeta  Rapantová,  revízna  komisia  -  pred-
seda Zlata Tomková, členka Oľga Lukáčová.

Činnosť v roku 2007
Sviatok  MDŽ  8.  marca  oslávili  spoločne  členovia,  predovšetkým  ženy,

ktorých  je  tu  silná  väčšina  v  zasadačke  obecného
úradu.  Po  úvodných  informáciách  o  práci
organizácie od poslednej schôdze a pripravovaných
aktivitách pre najbližšie obdobie, mohla pokračovať
slávnostná časť. Básňou sa ženám prihovoril  Karel
Nedbálek.  Ku  kultúrnemu  programu  posedenia
prispeli  aj  hostia  z  družobnej  organizácie  JDS
Hrachovište.  Členky  družobnej  delegácie  svojim
spevom vybudili  do rezonancie  hlasivky ostatných
prítomných.  Takáto  príjemná  atmosféra  vydržala
až do večera.
Aprílovú  schôdzu  viedol  podpredseda  organizácie
Karel  Nedbálek.  Prítomných  oboznámil  s  progra-
mom  schôdze  a  pripravovanými  aktivitami.  
Autobusový  zájazd  19.4.  na  výstavu  Záhradkár  v
Trenčíne,  spolu  s  členmi  JDS  Hrachovište.  Bol
dohodnutý termín prác príprave priestorov klubovne. 

Pripomenul  konanie  spomienkovej  slávnosti  osláv  oslobodenia  Krajného,  na  deň 
5.4.2007 pod záštitou obecného úradu a organizácie ZPB. Pozval členov na slávnosť 
stavanie  mája.  Členovia  výboru  sa  zúčastnili  členskej  schôdze  v  družobnej  JDS 
Hrachovište, získali nový pohľad, ako to funguje inde. Výbor dostal ponukový list – 
informácie  o  relaxačných  pobytoch.  Nakoniec  nasledovali  gratulácie  jubilantom. 
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Pracovnú časť schôdze viedla pani Mária Kolárová, kde ukázala postupy a spôsoby 
aranžovania v duchu blížiacich sa veľkonočných sviatkov.

Členovia výboru JDS pripravili pre svojich členov a prizvaných členov JDS v
Hrachovišti  autobusový  zájazd  na  výstavu
„Záhradkár“ v Trenčíne dňa 19.apríla 2007. 
Na  výstave  sa  dalo  vidieť  veľa  zaujímavých vecí,
získať  zaujímavé  informácie  pre  nás  a  naše
záhrady. Niektorí tam stretli  aj  známych  ktorých
dlhšie  nevideli,  dokonca  aj  ministra  poľnohospo-
dárstva.  Na  spiatočnej  ceste  sa  zastavili  v  Tescu
na menších nákupoch.

Májovú schôdzu viedol predseda Štefan Horák. Zablahoželal matkám ku Dňu 
matiek  a  oboznámil  prítomných  s  programom.  Posledným  bodom  programu  boli 
gratulácie jubilantom, členom JDS.

Júnová schôdza 18.6. sa  uskutočnila formou výletu,
posedenia a opekačky na Žadovici.
JDS Hrachovište a Únia nevidiacich a slabozrakých
ZO Nové Mesto nad Váhom, usporiadali 18.8.2007
súťažno-zábavné  popoludnie,  kde  bola  aj  početná
skupina hostí našej JDSKrajné. Po spoločnom stret-
nutí pri  guláši,  začali  športovo zábavné súťaže pre
deti. Potom nastúpili reprezentanti JDS a Únie súťa-
žiť  o  najkrajšie  nakrájané  slíže.  Za JDS obhajovala
minuloročné  prvenstvo  pani  Minarechová  a  za  Úniu
nastúpili  páni  Jankovič  a  Pavličic.  V  krájaní  sa  vy-
striedalo  šesť  súťažiacich,  ktorí  nakrájali  slíže  na
123 porcií. Tie sa hneď po uvarení  posypané  Gran-
kom dostali sa na taniere prítomným deťom.
Družobné stretnutie  organizácií  JDS Hrachovište a
JDS Krajné  sa  uskutočnilo  24.8.2007 v  priestore 

obecného športového areálu v Krajnom. Výbor pripravil program tak, aby sa tu stretli 
nie len dôchodci, ale aj deti, ich vnuci, vnučky.

V  stredu  28.8.2007  sa  konala  spomienková  sláv-
nosť  pri  príležitosti  63.  výročia  SNP  položením
vencov pri pamätníku obetiam svetových vojenpred
Obecným úradom v Krajnom.  Po  úvodnej  básni
prednesenou  Nikolkou  Medveďovou,  privítal
prítomných  občanov  Štefan  Horák,  v  mene
organizácie  Zväzu  protifašistických  bojovníkov
v  Krajnom.  V  slávnostnom  príhovore  zástupkyňa
starostu, Mgr. Danka Marková venovala sa odkazu 
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SNP. Po skončení slávnostnej časti zišli sa účastníci v zasadačke obecného úradu na 
malé občerstvenie, ktoré pripravil výbor JDS v Krajnom. 

V  kruhu  priateľov,
členov  jednoty  dôchod-
cov  oslávil  v  septembri
vzácne  jubileum  80
rokov  Štefan  Plesník.
Patrí  medzi  aktívnych
členov,  vďaka  dobrej
fyzickej  kondície  sa
zúčastňoval  všetkých 

cyklistických presunov na podujatia v okolí, spolu so svojim vnukom. V tomto mesiaci 
oslávila jubileum 75 rokov Anna Dlhá a 65 rokov Ľudmila Marková.  Oslávencom 
prišiel  gratulovať  aj  starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster.  Samozrejme  že  využil 
príležitosť  predložiť  prítomným  členom  svoju  predstavu  organizovania  Októbra  - 
Mesiaca úcty k starším. Počas pracovnej časti schôdze boli prediskutované aj ďalšie 
návrhy do programov schôdzí do konca roku 2007.

Tradičná  národná  súťaž  v  aranžovaní  a  viazaní  kvetov
Victoria  Regia.  Spoločenské  centrum  na  Kúpeľnom
ostrove.  Výstava  a  predaj  ovocia  a  zeleniny.  Predvá-
dzanie  a  predaj  tradičných  remeselných  výrobkov.  
Takto  znejúca  propagácia  nás  členov  JDS  zaujala  a  tak
21.9.2007  sme  sa  vybrali  pozrieť  do  Piešťan  aj  s  poz-
vanými  členmi  JDS  Hrachovište.  Bolo  tu  dosť  pekných
vecí,  ale  naše  očakávanie  to  nesplnilo,  hlavne  predaj
ovocia  a  zeleniny,  dve  jablká  a  hruška  zabalená  v  celo-
fánovom sáčku za 25 Sk? Zachránilo to TESCO, kde sme
sa zastavili na nákupoch.

Každoročne v rámci Mesiaca úcty k starším stretávajú sa jubilanti 65, 70 a viac 
roční v kultúrnom dome v Hrachovišti , aby si zaspomínali a spoločne sa aj zabavili. 
Už v minulých rokoch si na stretnutie pozýval výbor JDS Hrachovište hostí družobnej 
JDS  Čachtice,  ktorí  vždy  prinášali  dobrú  náladu  svojim  hudobno  speváckym 
programom. Teraz si výbor JDS domácich pozval ešte členov našej družobnej  organi-
zácie  JDS  Krajné.  Celé  stretnutie  tvorilo  vyše  80  účastníkov.  Po  oficiálnej  časti, 
dobrom občerstvení  prevzali  iniciatívu  čachtičania,  pod vedením predsedkyne  JDS

Heleny Šímovej otvorili kultúrny program.
Nenechali sa zahanbiť ani speváčky hostiteľskej JDS 
Hrachovište, pod vedením predsedkyne Júlie Kolní-
kovej, s podporou mužských hlasov Štefana Horáka
a Karla Nedbálka, ale dokázaly, že aj bez mužskej
podpory  ich  piesne  prinášajú  radosť  a  veselosť.  
Nakoniec  po  viacerých  variáciách  všetci  vytvorili
zmiešaný spevácky zbor. Záver programu zostal na
zdatnejších  a  trénovanejších  čachtičanoch.  Aj  po 
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troch  hodinách  zábavy  mnohí  seniori  boli  plní  energie,  ani  domácim sa  nechcelo 
odchádzať domov. 

V  utorok  23.10.2007  prišli  na  družobnú  návštevu
dôchodci  z  Klubu  důchodců  MČ  Brno-Chrlice.  
Privítali  sme  40  hostí  v  sobášnej  sieni  Obecného
úradu  v  Krajnom  za  prítomnosti  zástupkyne
starostu  Mgr.  Danky  Markovej,  prednostky  OcÚ
Jany  Hudecovej,  predsedu  MO  JDS  Štefana
Horáka  a  ostatných  členov  našej  organizácie.  Za
privítanie  a  prijatie  poďakoval  predseda klubu Jan
Jochman.  Po  informáciách  o  obci  a  malom 

občerstvení,  navštívili  hostia  druhú najstaršiu  historickú a  kultúrnu pamiatku obce, 
evanjelický kostol. Tu farár Mgr. Ivan Novomestský účastníkov oboznámil s históriou 
zboru. Po prehliadke kostola navštívili expozície starých izieb, Krajňanskú izbu. Po 
tejto prechádzke sa návšteva presunula do priestorov reštaurácie „Hany“. Po zápise do 
kroniky  organizácie,  prípitku  a  chutnom obede,  pokračovalo  sa  v  družnej  besede,

speve,  striedavo  podporovanom  harmonikármi
Frantom  Ďurišom  z  Chrlíc  a  Pavlom  Mockovčia-
kom. Na záver odovzdali hostia pre všetkých našich
členov upomienkový darček. Samozrejme nezaostali 
sme a každý z hosťov dostal  taktiež upomienkový
darček.  Z  rúk  predsedu  MO  JDS  Štefana  Horáka
prevzal predseda klubu dôchodcov Jan Jochman dva
akvarely  od  nášho  akademického  maliara  Štefana
Pavelku, tiež sme prijali aj pozvanie na návštevu do 

ich  klubu  v  budúcom  roku.  Dobrú  náladu  a  nadobudnuté  nové  priateľstvá  nám 
nepokazilo ani nepriaznivé počasie, ktoré nás sprevádzalo po celý čas. 

Novembrová schôdza JDS nevyšla tak, ako si to výbor a členovia plánovali na 
predchádzajúcich schôdzach. Taký je život, s prekážkami,  náhodami,  ale  pri  dobrej

vôli  sa  dá  všetko  v  živote  zvládnuť.  Tí,  ktorí  sa
chceli opäť po mesiaci stretnúť sa stretli, mali si čo
povedať. Predseda Štefan Horák poďakoval všetkým 
zainteresovaným členom v stretnutí s Chrličanmi a
odovzdal každému darček, ktorý pre každého člena
zanechali  milí  hostia.  Karel  Nedbálek  nás  svojou
básňou vrátil k  1.novembru  –  Sviatku  všetkých
svätých  a  potom  zhodnotil  stretnutie.  Aj  po 

prediskutovaní viacerých tém súvisiacich s činnosťou organizácie, bolo v príjemnom 
teple zasadačky stále o čom hovoriť. Vonku už od 6.11. panovala pani Zima, napadol 
prvý sneh, ktorá sa deň po schôdzi, 11.11. znovu pekne predviedla. 

Pred  silvestrovské  stretnutie  členov  JDS  Krajné  a  JDS  Hrachovište  sa 
uskutočnilo  28.12.2007  v  zasadacej  miestnosti  Obecného  úradu  v  Krajnom.  V 
oficiálnej  časti  schôdze  privítal  všetkých  prítomných  predseda  Štefan  Horák.  

Veršom a slovom sa pripojila predsedkyňa JDSHrachovište  Júlia  Kolníková  a
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hosť  Karol  Kolník.  Po  slávnostnom  prípitku  a
niekoľkých  piesňach,  prispel  ešte  raz  svojou
poéziou Karol Kolník. Jeho vlastná báseň, Báseň o
láske,  mala  u  všetkých veľký ohlas.  Potom znova
zazneli  piesne,  občas  vystriedané  hovoreným
slovom, rôznymi príbehmi a humorom. Súčasne si
mohli  pozerať  na  PC  prezentáciu,  prehľad  aktivít
členov  organizácií,  počas  celého  roku  2007.  Žiaľ 

mnohých členov, ktorí by sa veľmi radi zúčastnili posedenia, navštívila v tejto sezóne 
aktuálna choroba, chrípka. Mohlo nám byť ešte veselšie. 

10. Počasie

Od začiatku decembra 2006 do polovice januára 2007 prevládalo mimoriadne 
teplé počasie. Po Novom roku sa stále otepľovalo, okolo 10. až 14. padli aj teplotné 
rekordy.  Na  dvore  v tráve  rozkvitali  drobné  sedmokrásky,  v  teplejších  častiach 
Slovenska začali  sa na stromoch nalievať jarné puky. Od 15.  nastal mierny pokles 
teplôt. V noci z 18. na 19. sa prehnal zo západu cez  Slovensko orkán Kirill. Okrem 
veľkého hluku,  ktorý zobudil  mnohých obyvateľov a výpadku prúdu do 3.  hodiny, 
nespôsobil  nič  vážne.  V  niektorých  častiach  Slovenska  spôsobil  väčšie  škody,  ale 
najviac  utrpela  Západná  Európa,  kde  boli  aj  straty  na  životoch.  Potom  sa  začalo 
ochladzovať, 22. boli 4°C po poludní a potom teploty klesali k nule. Dňa 23. 1. začal 
padať sneh s dažďom, ktorý skončil 24. Na dvore som nameral 7 cm ťažkého snehu. 
Obloha väčšinou zamračená, ale 26. 1. svietilo doobeda pekné slniečko s teplotou pod 
nulou. Snehu trochu ubudlo. V noci na 27. januára napadlo asi 4 cm nového snehu, cez 
deň  svietilo  pekné  slniečko.  Podobne  aj  28.  január  bol  celý  deň  slnečný,  nastalo 
oteplenie, sneh sa rozpúšťal aj večer. Nočný teplý vietor roztopil väčšiu časť snehu. 
Ďalšie dva dni boli polo oblačno až oblačno s dennými teplotami nad 0 s poklesom 
nočných teplôt. K večeru 31. 1 vyjasnenie oblohy, trvale až do 2. 2. Cez deň vystúpili 
teploty na 5 až 7°C, v noci klesali pod 0. Všimol som si rakyty, ktorá má už napoly 
otvorené puky kvetov bahniatok. K večeru  2. 2. polo oblačno, v noci dážď, ostatné dni 
prvej  februárovej  dekády  mali  premenlivé  počasie  s dennými  teplotami  4  až  6,  za 
slnečného počasia až 8°C, ktoré v noci už väčšinou neklesali pod 0. V druhej dekáde 
prevládalo   polo  oblačné  počasie,  12.  2.  a 16.2.  v noci  pršalo.  Denné  teploty  sa 

pohybovali od 6 do 8°C, 17.2. za slnečného popoludnia 
až 10°C, nočné sa držali nad 0. Rakyta mala bahniatka 
ako pred  Veľkou  Nocou.  Koncom dekády  sa  začalo 
ochladzovať, fúkať studený juhovýchodný vietor. Ani 
v  poslednej  dekáde  mesiaca  sa  výraznejšie  nezmenil 
ráz počasia. Nočné teploty klesali aj pod 0°C. V noci z 
26.2.  napadlo  5  cm  ťažkého  snehu,  ráno  ešte  slabo 
padal. Poobede sa už topil, do večera 1/2 snehu zmizla. 

Na druhý deň slnko roztopilo posledné zostatky snehu. Nad ránom 28.2. začalo pršať.
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V  prvej  marcovej  dekáde  prevládalo  polo  oblačné  počasie,  s  občasným 
mrholením.  Priemerné  denné  teploty  6  až  8°C,  najvyššou  12°C,  nočnými  nad  0, 
najnižšou -1°C. Od 10.3. sa vyjasnilo, až do 16.3. bolo celý deň slnečné počasie, ktoré 
sa ku koncu druhej dekády zhoršilo. Večer 18.3. hasili hasiči požiar, vypaľovanie trávy 

za  Kobánom.  Potom prevládlo  daždivé počasie  s vysokým objemom zrážok.  Voda 
v potoku 20.3. pri hoteli vystúpila 40 cm pod úroveň vyliatia sa na lúky. Denné teploty 
za slnečného počasia boli 12 až 14°C, s nočnými mrazmi -1 až -3°C. Potom klesli na 5 
až 7°C, nočné teploty okolo 2°C.

Počasie v apríli oproti minulým rokom bolo zvlášť teplé, ale aj suché. V prvej 
dekáde prevládalo jasné a slnečné počasie, s občasnou slabou oblačnosťou, s dennými 
teplotami od 12 do 18°C, väčšina nočných bola okolo 0, pri vyjasnenej nočnej oblohe 
sa vyskytli prízemné mrazy. Celá druhá dekáda sa vyznačovala jasným a slnečným 

počasím s dennými teplo- 
tami 19 až 22°C, nočné sa 
držali  pri  5°C.  Veľmi 
málo spŕchlo, od 18.4. do 
20.4.  bývala  obloha  pre- 
važne  polo  jasná.  Potom 
už  do  konca  apríla 
prevládalo  slnečné,  jasné 
počasie,  zemi  chýbala 

vlaha (ukazuje fotografia), množili sa požiare, nie len na Slovensku. Posledné dni, 29. 
4.  večer  sa  ochladilo  a  30.4.  nočná  teplota  klesla  k  1°C.  Takéto  chladné  noci 
pretrvávali  ešte  päť  dní  v  máji,  zo  začiatku  s  jasným,  potom  aj  polo  oblačným 
počasím.  V  skorých  ranných  hodinách  4.5.  vznikol  v  stolárskej  dielni  Miroslava 
Dlhého požiar, ktorý zdolávalo 5 hasičských áut. Na hasenie spotrebovali všetku vodu 
rezervoáru.  V  noci  výdatne  popršalo,  až  do  konca  prvej  dekády  sa  striedalo  polo 
oblačné počasie s občasnými prehánkami, s vyjasnením a slnečným počasím. Denné 
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teploty sa pohybovali od 15°C do 20°C, nočné od -1°C do5°C. 
V  druhej  dekáde  pokračovalo  premenlivé  počasie  s  prehán-
kami, mrholením, poklesom denných teplôt z maxima 26°C na 
17°C v polovici dekády a postupným zvyšovaním až na 30°C v 
polovici poslednej dekády. Nočné teploty boli vyššie od 5°C 
do 14°C. Od polovice mája prevládalo jasné, cez deň slnečné 
počasie skoro až  do konca mesiaca.  Iba  posledné tri  dni  po 
nočnej búrke 28.mája,  posunulo počasie teploty na úroveň v 
strede  mesiaca.  Počasie  prialo  oslave  MDD 26.mája,  ale  aj 
posledný deň pri váľaní mája, boli všetci prítomní spokojní. 

Aj  ďalšia  spoločenská  akcia  hasičov,  súťaž  „Plameň“  2.júna  prebehla  za 

pekného počasia. Ale v noci  sa prehnala búrka, po ktorej skoro celý týždeň prevládalo 
polo jasné, až polo oblačné počasie s niekoľkými kratšími búrkami. Ku koncu prvej 
júnovej dekády počasie sa umúdrilo a strelecké preteky PZ Drieňovica 9.júna, mohli sa 
ukončiť veselicou, ktorá trvala až do skorého rána. V minulých rokoch často dážď

prekazil  zábavu v najlepšom,  alebo aj  hneď
na  začiatku.  Denné  teploty  boli  vyššie  od
20°C  do  29°C,  nočné  v  rozmedzí  10°C  až
14°C.  Pekné  počasie  pokračovalo  v  druhej
dekáde,  v  strede  júna  sa  začali  na  naše
územie  sťahovať  búrky.  Náš  kraj  dosť  ob-
chádzali,  ale vo vzdialenejšom okolí mali aj
väčšiu intenzitu. V Žiline 15. júna spôsobila
búrka  kalamitu  na  cestách,  znemožnila
dopravu.  Webmaster  Vladko  Gálik  obhájil
tento deň bakalársku prácu a nasledujúce dni

sme  sa  venovali  testovaniu  meteorologickej  stanice  WM
918,  ktorú  nám  požičal  na  vyskúšanie  Ing.  Miroslav
Sevald.  Meranie  stanicou  začalo  21.júna,  kedy  k  večeru
začal fúkať silný juhovýchodný vietor, teplota o 18. hodine
bola 30°C, o pol hodiny začala silná búrka, ktorá spôsobila
o  22.  hodine  výpadok  elektrického  prúdu,  ktorý  bol
obnovený na druhý deň o 14. hodine. Krátkodobý údaj z
WM  918  ukázal  40mm vody  za  hodinu,  celkove  50mm 

spadnutej vody. Pre vypadnutie siete neboli zaznamenané ďalšie údaje. Silný nárazový 
vietor  nespôsobil  v  porovnaní  s  mnohými  miestami  na  Slovensku  väčšie  škody, 
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najväčšiu spôsobil Milanovi Gajarovi, ktorému zhodil polovicu strechy. Nasledujúci 
deň spadli 3mm vody, ďalší deň 2mm vody. Ku koncu mesiaca počasie sa zlepšovalo, 
denné teploty kolísali od 23°C do 30°C, nočné od 7°C do 15°C.

V  prvej  júlovej  dekáde  prevládalo  premenlivé  počasie,  od  22.6.  namerala 
WM918 do 3.7. 6mm vody, do 5.7. celkove 18mm vody. Stanica merala tlak, vlhkosť 
teplotu, zrážky, zaznamenávala minimálnu a maximálnu teplotu s príslušným údajom 
času  merania  uloženého  do  pamäte.  Tieto  údaje  bolo  treba  každý  deň  zapísať, 
vynulovať pre nasledujúci deň. Počas búrky 9.7. došlo ku krátkodobému výpadku siete 
(50 minút), ale stanica WM 918 bola zálohovaná batériovým zdrojom. Prvá dekáda

končila nameraním od 22.6. celkove 27mm vody.  
Premenlivé  počasie  sa  umúdrilo  ku  koncu
týždňa,  kedy  v  sobotu  14.7.  odohrali  futbalisti
Krajného  s  Chrličanmi  futbalový  zápas.  Druhá  aj
tretia  dekáda  júla  vyznačuje  sa  vysokými
teplotami,  cez  deň od 28°C do 36°C, nočnými od
12°C  do  20°C.  Štyri  dni  pred  koncom  júla  sa
vplyvom  búrkového  počasia  troch  ochladilo,
stanica WM 918 ukázala 29 mm vody, ktoré spadli v 

júli.  Podľa  merania  Zrážkomernej  stanice  SHMÚ  Krajné,  ktoré  robila  Jozefa 
Matyášová, bol nameraný údaj 32,5 mm. Posledné dva dni v noci pršalo, ale ráno (po 
8. hodine) nebolo ani stopy po vode. 

Aj v prvej dekáde augusta bolo pekné počasie, väčšinou jasno, ku koncu polo-
jasno, s menším dažďom 9.8.2007, asi 2mm vody.
 Začiatok a koniec druhej dekády bol daždivý, denné 
teploty nižšie, okolo 20°C, ale 13.8. bolo maximum
29°C, minimum 15°C. Podobne 16.8. bol až 20°C
rozdiel teplôt (34°C/14,2°C o 6,00) medzi maximom 
a minimom. Posledná augustová dekáda bola podob-
ného  rázu,  s  dažďom  a  ochladením  ku  koncu
mesiaca. Prvá aj  druhá dekáda septembra pripomí-
nala skorej novembrové počasie, kedy denné teplo-
loty  boli  pod  15°C.  Najnižšia  nočná  teplota  bola 

17.9.  o  6:30,  len  2,4°C.  V  strede  prvej  dekády  vládlo  v  Európe  daždivé  počasie. 
Následkom trvalej  intenzívnej zrážkovej  činnosti  na Slovensku a v Rakúsku začala 
hladina Dunaja v Bratislave rýchlo stúpať. Horšia situácia bola na rieke Morava v 
dôsledku príchodu povodňovej vlny z  Českej Republiky. Začiatok druhej dekády sa 
vyznačoval  búrkami  s  dažďom,  na  niektorých  miestach  dokonca  aj  s  pomerne 
intenzívnym krupobitím (11.9. Jaslovské Bohunice). Našu obec takéto nepríjemnosti 
počasia našťastie obišli. Prvá polovica tretej dekády aj napriek vyjasneniu a slnečnému 
dňu vyznačovala sa stále nízkymi teplotami, ráno v nížinách s prízemnými mrazmi. 
Koniec dekády 28.9. bol poznačený krátko popoludní búrkou s krupobitím ktorá sa 
prehnala  takmer  celým  Bratislavským  krajom.  Krupobitie  nás  šťastlivo  obišlo.  V 
tomto mesiaci spadlo 117mm vody, najviac 13.9., 14.9. a 15,9.,  spolu 77mm.
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Posledný septembrový deň, aj prvé dva dni októbra
sa  vyjasnilo,  ďalšie  tri  dni  zamračené,  v  noci  s
dažďom.  Ďalšie  štyri  dni  bolo  jasno  s  dennými
teplotami  okolo  15°C,  ale  postupným  klesaním
nočných teplôt. Prvé dva dni druhej dekády ráno sa
tvorili hmly, cez deň oblačno až polo jasno, v noci
dážď.  Na  tretí  deň  13.10.  po  nočnom  vyjasnení
dosiahla  ranná  teplota  o  6.  hodine  –  0,5°C  a  v
ďalších dňoch druhej dekády pri jasnej oblohe ranné
teploty stále klesali. Najviac 15.10. ráno o 7:30 bolo
-3,9°C,  nasledujúce  dva  dni  -3,4°C,  postupne  sa
vracali  k  0°C.  Do  plusovej  hodnoty  sa  dostali  až
22.10.  a  ostatné  dni  do  konca  mesiaca  vládlo
zamračené, oblačné počasie s občasným mrholením
a dažďom.
Prvý novembrový deň sa  vyjasnilo,  teplota  v  noci
klesla  pod  0°C.  Ďalšie  tri  dni  zamračené,
denné  teploty  okolo  10°C,  ale  5.11.  sa  vyjasnilo, 

nočná teplota klesla. Na druhý deň od 10. do 14.hodiny padal prvý sneh, vrstva asi 4 
až 5cm,  ktorý vydržal  do nasledujúceho dňa,  kedy poobede začalo pršať a  do 23. 
hodiny sneh zmizol.  Daždivé  počasie  trvalo  do  konca  prvej  dekády,  druhá  začala 
znova so snežením, ale sneh bol mokrý, padal dážď so snehom a tento mal tiež krátky

život.  Po vyjasnení  28.11.  riadne primrzlo,  teplota
-6,1°C o 8:30, nasledujúci deň -8,4°C o 5:40 a ďalší 
deň -5,9°C o 3:20 hodine. Sneh už nepadal, iba taký
poprašok,  až posledný  novembrový  deň napadlo
doobeda 3,5cm snehu. 
Prvý december sa oteplilo, o 14. hodine bolo 4,8°C,
večer  mrholilo,  aj  ďalšie  dni  prevládali  podobné
teploty,  3.12.  o  10:30 dokonca 8,8°C,  sneh rýchle
zmizol.  Do  konca  prvej  dekády  prevládalo 

zamračené  počasie,  s  občasným  dažďom.  V  druhej  dekáde  13.12.  ráno,  studený 
severný vietor, v nárazoch 12,7m/s, pripravil krajinu na zimu. Denné teploty dostal do 
konca roku trvale pod bod mrazu, ale bez snehovej prikrývky.
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Ročný prehľad o zrážkach spracovala Jozefa Matyášová
Zrážkomerná stanica SHMÚ Krajné, zrážky v roku 2007

Mesiac Mesačný úhrn 
zrážok (mm)

Počet dní
> 0,0mm

s úhrnom
> 1,0mm

zrážok
> 10 mm

Počet dní
so snežením

so snehovou 
pokrývkou

Výška novej sneh. 
pokrývky

1. 63,0 20 12 2 5 5 13 cm
2. 45,2 14 9 1 1 1 5 cm
3. 72,7 13 8 3 0 0 
4. 1,2 0 1 0 0 0 
5. 61,8 11 10 2 0 0 
6. 34,1 13 5 1 0 0 
7. 32,5 11 4 2 0 0 
8. 62,5 14 9 1 0 0 
9. 117,0 14 10 4 0 0 
10. 47,4 16 8 2 0 0 
11. 56,8 15 8 1 9 4 17 cm
12. 25,4 15 6 1 4 8 3 cm

Spolu 619,6 156 90 20 19 18 38 cm

Denný úhrn zrážok meraný 07 až 07 hodín v mm. Počet dní s denným úhrnom zrážok menším 
ako 1mm – 66 dní, Najviac zrážok padlo v septembri a to v dňoch: 13.IX. - 23,2 mm14.IX. - 
27,8 mm 15.IX. - 26,1 mm Spolu  77,1 mm
Prvá búrka: 11.5. Silné búrky: 21.5. 28.9. Prvý sneh: 6.11. o 14 hod. 5cm 

   
Takéto počasie bolo na 
Nový rok 2008

11. Pramene informácií

–  www.krajne.sk  www.zskrajne.sk  www.krajnanec.sk  Krajnianske  noviny,  Dokumenty 
OcÚ v Krajnom, správy o činnosti ....., Kopaničiar expres 
*1 (Kopaničiar  expres  č.8  20.  február  2007  str.  3.  Nový  riaditeľ  na  čele  Úradu  práce 
sociálnych vecí a rodiny v Novom Meste n. V.)

© 2008 Ivan Gálik kronikar@krajne.sk

Príloha kroniky
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Zbor pre občianske záležitosti v Krajnom 
je  súčasťou  Združenia  zborov  pre  občianske  záležitosti  Človek  človeku  v 

Slovenskej republike, ktoré je dobrovoľnou organizáciou – občianskym združením. 
Je to dobrovoľný kolektív vytvorený za účelom zabezpečenia občianskych obradov a 
slávností na princípe demokracie a úcty k človeku.

Združenia ZPOZ Človek - človeku v SR                      http://www.zpoz.sk/ 
Variabilné symboly členov Združenia ZPOZ           304 1    Krajné

Obecné zastupiteľstvo prijalo 18.4.2007 Všeobecné záväzné nariadenie VZN č.
2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZu , ktoré 
stanovuje:

• Obsahové zameranie
• Organizačné zabezpečenie
• Finančné zabezpečenie
• Skladovú evidenciu
• Dokumentáciu

Členovia ZPOZ - rok 2007

1. Ing. Vladislav Šuster – starosta obce (sobášiaci), predseda ZPOZ
2. Mgr. Danka Marková – kronikárka (sobášiaca)
3. Ing. Ivan Janeka – sobášiaci
4. Miroslava Matejovičová – matrikárka
5. Jana Hudecová – zástupkyňa matrikárky, recitátorka
6. Andrea Batková – recitátorka
7. Miriam Bukovčanová – recitátorka
8. Božena Poláková – recitátorka
9. Štefan Horák – rečník, recitátor
10.Zuzana Valášková – hudobníčka
11. Jaroslav Mramúch – hudobník
12.Renáta Kubišová – speváčka
13.Ivan Gálik – fotograf, kronikár
14.RNDr. Ladislav Gergel – fotograf
15.Štefan Pavelka – pamätná kniha (výtvarník)
16.Pavel Mockovčiak – hudobník

• História 1953 - 1988
• História 1989 - 1998
• História 1999 – 2006

http://www.krajne.sk/www/pdf/legislativa-vzn/vzn_c_22007_o_zasadach_cinnosti_zpoz_a_odmenovacom_poriadku_clenov_zpozu.pdf
http://www.krajne.sk/www/pdf/legislativa-vzn/vzn_c_22007_o_zasadach_cinnosti_zpoz_a_odmenovacom_poriadku_clenov_zpozu.pdf
http://www.zpoz.sk/
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História 1953 – 1988

Po prevrate vo februári 1948 politická a vládna moc začala presadzovať zmeny 
v politickom,  hospodárskom aj  kultúrnom živote.  Hľadali  sa  spôsoby  ako  vytlačiť 
cirkevné  obrady  z významných  rodinných  udalostí  u veriacich  a pre  tých,  ktorí  už 
neinklinovali  k cirkevným  obradom,  vytvoriť  príťažlivejšie  formy  osláv,  ako  boli 
cirkevné. Už začiatkom 50. rokov boli organizované zbory pre občianske záležitosti 
pri národných výboroch.

V Krajnom bol ZPOZ založený 17.1.1953, jeho predsedom sa stal Ján Zábojník, 
tajomník  MNV  (miestny  národný  výbor),  zakladajúcimi  členmi  boli  Štefan 
Ochotnícky, Michal Pleško, Anna Šúrová, Samuel Konečný, neskoršie prišli Gabriela 
Imrišková  a Alžbeta Vaváková. 

Zamestnanci MNV Krajné - rok 1954
Emília Plesníková – matrika, 
Martin Lukáč – úradník, 
Štefan Ochodnícky – predseda, 
Anna Ďurišová – úradníčka, 
Ján Zábojník – tajomník MNV,
Michalec – pracovník ONV, 
vpredu Oľga Drobná – úradníčka.

Prvé  roky  činnosti  neboli  zvlášť
úspešné, bola  to len agitátorská práca. 

O forme  a obsahu  občianskych  obradov  nemali  žiadne  predstavy.  Prvé  akcie  sa 
organizovali len pre členov komunistickej strany, ktorí to brali ako morálnu povinnosť.

Od  roku  1950  boli  právoplatne  uzatvorené  sobáše  len  občianskou  formou, 

potom mohli mladomanželia ísť do kostola na cirkevný  sobáš.  Podľa  rozprávania 
pamätníkov z obdobia rokov 1954 až 1955, prišli snúbenci na miestny národný výbor 
v sobotu doobeda, alebo aj po obede s dvoma svedkami.  Soboty do roku 1968 boli 
pracovné, vyhlásením ČSSR sa  prijali voľné soboty (8,5 hodinový pracovný čas), s 
niekoľkými pracovnými sobotami v roku. Tajomník Ján Zábojník, alebo aj predseda 
Štefan  Ochodnícky boli  trénovaní  na  politické  prejavy,  tak  že  obrad  bol  formálne 
úradný.  Zasadacia  miestnosť  MNV  počas  žatvy  slúžila  ako  sýpka  pre  obilie 
menšinového  JRD,  až  do  doby,  keď  sa  odovzdalo  štátu  a  rozdelili  sa  naturálie 
družstevníkom. Svadobníci do sobášnej miestnosti brodili sa vrstvou obilia. Matrikára
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robil Rudolf Špaldoň. Sobášiaci prečí-
tal sľub mladomanželov, ktorý potom
podpísali.  Členom komunistickej  stra-
ny  (KSČ),  „významnejším  ľudom  v
obci“,  mladomanželom,  ktorí  nešli  na
cirkevný  sobáš,  ak  prišlo  s  nimi  aj
niekoľko  svadobčanov,  zahrali  „Sva-
dobný pochod“ z gramofónu. 
S  dokladom o  civilnom sobáši  mohli
ísť mladomanželia na cirkevný sobáš.  
Pre  väčšinu  rodín  začala  svadba  so 

všetkými svadobnými zvykmi až v sobotu po obede.  Na takýto priebeh z novembra 
1954 si spomínajú aj manželia Pavelkovi.

 

Po  civilnom  sobáši  na  MNV  mohli
vystrojiť svadobnú hostinu so všetkými
obyčajmi. Pavelkovvých sused Martin
Vičík zapriahol do voza koňa, ženích
zobral  svadobnú  družinu,  svadobných
hostí a išli vypýtať nevestu Božku od
rodičov  Kovárových.  Po  vypýtaní
nevesty mohli ísť na sobáš do kostola.

Občiansky sobáš kde sa zúčastnilo pri
sobáši  až  17  svadobníkov  spolu  aj  s
mladomanželmi,  mali  Karol  Marek
a Zuzana  rod.  Bumbálová,  uskutočnil
sa 4.2.1956. 

Prvý  občiansky  sobáš  pripravil  
ZPOZ  22.9.1956  pre  Jána Tomku a  
Alžbetu rodenú Bumbálovú.
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Nástupom nových funkcionárov v roku 1957, predsedom MNV sa stal Štefan 
Kolárik,  tajomníkom  Martin  Kovár,  podpredsedom  Samuel  Kovarčík,  ktorí  boli 
delegovaní ako sobášiaci, vznikol impulz pre dôstojnejšiu prípravu obradu. Členovia 
zboru získavali nové skúsenosti spoluprácou s inými organizáciami v okolí, zlepšovali 
úroveň, dôstojnosť akcií, ale aj tak prevládali v rodinách cirkevné obrady. Slávnostne 
sa začínali odovzdávať  občianske preukazy, sľuby pionierov, prijímanie členov ČSM 
(Československý zväz mládeže) za účasti funkcionárov MNV a členov ZPOZ. 

Foto z roku 1957 
Emil Kovár, Samuel Konečný, Anna 
Ďurišová, Martin Kovár

● Prvý  zápis  v  pamätnej  knihe 
ZPOZ uvítania novorodeniatka je 
22.8.1959 pre  rodičov  Vladislava 
Stanku.

● Prvý občiansky  pohreb sa  konal 
25.8.1959 zomrelému  Pavlovi 
Šagátovi.

V roku 1959 sa uskutočnili ešte dva zápisy, v nasledujúcich rokoch sa počty 
zápisov zvyšovali. V roku 1962 ich bolo už desať.

V januári 1960 pri územnej reorganizácii okresov odišiel z funkcie tajomníka 
MNV Martin Kovár, na jeho miesto nastúpil Milan Plesník. 

Po vpáde vojsk Varšavskej  zmluvy do Československa roku 1968,  v období 
konsolidácie  a normalizácie  aktivita  ZPOZ  silne  klesla.  Fotograf  Pavol  Švancara 
emigroval do Švédska, Štefan Kolárik postúpil do vyššej funkcie v Trenčíne, niektorí 
odišli z rôznych dôvodov.

Do  roku  1969  pracovali  v ZPOZ  Anna  Ďurišová,  Samuel  Konečný,  Emília 
Plesníková,  Štefan  Kolárik,  Martin  Kovár,  Emil  Kovár,   Lýdia  Ješková,  Pavol 
Švancara, Milan Plesník,   Kvetoslava Jánošová, Anna Bukovčanová, Anna Myjavská. 

Uznesením  vlády  č.  478  z  roku  1972  dochádza  k reorganizácii  ZPOZ.  Do 
zborov  boli  delegovaní  funkcionári  (zástupcovia)  spoločenských  organizácií,  škôl, 
podnikov,  družstiev.  V roku  1972  prevzala  v  ZPOZ  funkciu  predsedníčky  Anna 
Durišová  –  tajomníčka  MNV  a funkciu  tajomníčky  Viera  Turanová  –  matrikárka 
MNV. Členmi boli Milan Plesník- sobášiaci, Miroslava Fabiánová a Anna Kovárová. 
Bola založená nová Pamätná kniha, ktorú graficky pripravoval Emil Kovár. 

Činnosť všetkých organizácií,  aj ZPOZ  bola štátnymi a straníckymi orgánmi 
silne  podporovaná,  čo  sa  muselo  odraziť  aj  v obsahovej,  ideovej  náplni 
pripravovaných  programov.  Je  to  zrejmé  už  v úvode referátu  predneseného  pri 
príležitosti osláv 30. výročia založenia ZPOZ v Krajnom. 

 „Starostlivosť  straníckych  a štátnych  orgánov  v rozvoji  práce  zborov  pre  
občianske záležitosti je prejavom nielen snahy, ale aj potreby vytvoriť z nich pomocné 
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orgány  národných  výborov,  ktorých  úlohou  je  prehlbovať  nové  vzťahy  medzi  
pracujúcimi, vytvárať a uvádzať do života nové prvky socialistickej humanity...“ 

O tom, že bol veľký záujem o občianske obrady hovorí sa v citovanom referáte, 
ale aj pri pohľade do Pamätnej knihy a fotografického archívu sa môžeme ešte teraz 
presvedčiť.  V roku 1973 ZPOZ  začal pripravovať uvítanie detí ktoré boli aj krstené, 
ako  hromadný  zápis.  Tento  sa  robil  dva,  niekedy  tri  krát  do  roka,  podľa  počtu 
narodených detí.

Do  augusta  1974  bola  obradná  miestnosť  ešte  v starej  budove  pôvodného
obecného  úradu  (po  voľbách  v  roku
1946,  budova  miestneho  národného
výboru).  Otvorením  novej  budovy
28.augusta1974  sa  zlepšila  estetická
úroveň  prostredia  slávnostných  obra-
dov. V nezmenenej forme slúži obrad-
ná  sieň  už  33  rokov.  Prvý  sobáš  v
novej sobášnej miestnosti mal 7.9.1974 
Štefan Myjavský.  Do obradnej  miest-
nosti bol zakúpený elektrický  organ,
na  ktorom začala  hrať  Zuzana  Ková-

rová  (14.9.1974),  potom  ju  v prípade  potreby  zastupoval  jej  brat,  Štefan  Kovár 
(26.10.1974 až 15.2.1975). Vyše roka nebolo stáleho hudobníka, často sa používal len 
gramofón. Speváčky, žiačky základnej školy mali bez hudobného sprievodu sťažené 
podmienky.  Od 5.7.1976 začala  hrať  na  organe  Martina  Rapantová.  Od 23.4.1977 
začala v ZPOZ spievať Zuzana Dlhá väčšinou sólo, ale mávala na doplnenie aj ďalšie 
speváčky. Asi dva krát ju prišla zastúpiť jej najmladšia sestra, výborná speváčka Viera 
Kostelná.  Jej  spev vtedy zahral  na  city  svadobčanov.  Ku koncu roku 1974 začala 
v ZPOZ pracovať Anna Kulihová.

Podľa štatistiky uzatvorených sobášov malo 60 % iba občiansky sobáš. Uvítanie 
detí sa robilo individuálne pre tých, ktorí nešli ku krstu, alebo hromadné uvítanie pre 
krstených.  ZPOZ  pripravoval  zlaté  a strieborné  svadby,  rozlúčky  s brancami, 
slávnostné  vítanie  prvákov,  rozlúčky  s deviatakmi,  odovzdávanie  občianskych 
preukazov.  Pre  stretnutia  jubilantov  70,  75,  80  a viac  ročných  slúžila  zasadacia 
miestnosť v prízemí, alebo ak bol vysoký počet jubilantov, potom sa stretli v novej 
budove jednotného roľníckeho družstva, otvorenej v marci 1979. Od roku 1974 začal 
viac fotograficky dokumentovať akcie ZPOZ Ivan Gálik, od roku 1976 fotografoval aj 
PaedDr.  Karol  Blahuta,  najviac  v  rokoch  1980,  1981.  Po  roku  1982  prevažne 
fotografoval Ivan Gálik a zastupoval PaedDr. Karol Blahuta, ale niekedy aj Jaroslav 
Mramúch, potom niekoľko krát Peter Juhásik, nakoniec aj Pavol Marek.

Členovia  ZPOZ  sa  zapojili  2.7.1977  do  priebehu  smútočného  obradu, 
občianskeho pohrebu Samuela Matyáša, bývalého riaditeľa školy. Svojim dielom sa 
výrazne podpísal na tvári našej obce. Pohreb organizovalo vedenie základnej školy. 
Do roku 1976 nebolo veľa občianskych pohrebov. Podľa dostupnej štatistiky ZPOZ od 
roku 1973 do konca 1979 boli len tri občianske pohreby. Väčšinou zosnulí bývali až 
do  pohrebu  uložení  v truhle  doma,  čo  v horúcich  letných  dňoch  nebolo  príjemné. 



69

Uloženie truhly v márnici bolo pre občana nedôstojné. Do domu nebožtíka schádzali 
sa ľudia prvý a druhý večer na „spievanie“. Predstavitelia obce, ale aj samotní občania

si  uvedomili  potrebu  dôstojného
uloženia tela zosnulého až do konania
pohrebu, preto sa rozhodli v „Akcii Z“
vybudovať dom smútku.  Tento zámer
podporil  aj  pán  farár  Ján  Eľko.  
Výstavba  začala  začiatkom  jesene
1976.  V nasledujúcom  roku  bola
dokončená hrubá stavba a v roku 1978
bola  skolaudovaná.  Chladiaci  box
a interiér  miestnosti  v dome  smútku 

skultúrnil posledné dni rozlúčky so zosnulým. Otvorením domu smútku začal ZPOZ 
viac pripravovať programyposlednej rozlúčky s občanom. Občiansky pohreb v dome 
smútku  mal  17.5.1980  Štefan  Lukáč.  Často  aj  pri  cirkevných  pohreboch,  ak  bol 
zosnulý aj aktívny vo verejnom živote, mal ZPOZ svoj priestor. 

Od mája 1981 pravidelne prichádzali učiteľky materskej školy, Anna Eglová a 
Jana  Mocková  s deťmi,  ktoré  prispeli  do  obradov  svojim programom.  V decembri 
1981  začala  pravidelne  spievať  Anna  Zmeková,  pokúšali  sa  pod  vedením  Anny 
Kovárovej  spolu  so  Zuzanou  Gavurovou  a Emou  Pagáčovou  vytvoriť  krojovanú 
spevácku  skupinu.  Po  niekoľkých  akciách  zostali  účinkovať  Zuzana  Dlhá  a  Anna 
Zmeková.  Ak  sa  vyskytli  problémy  v účasti  stálych  členov  ZPOZ  účinkujúcich 
v programe,  vypomáhali  aj  pracovníčky  MNV,  od júna  1983  Lýdia  Boorová.   Od 
marca  1984 zastupoval  Martinu  Rapantovú  na  organe  Pavol  Ďuriš  do  18.5.1985, 
ojedinele aj neskoršie, posledne 6.10.2001. V januári 1985 začala účinkovať v ZPOZ 
Miriam  Dlhá, vydatá Bukovčanová. V júli 1986 si aj Jana Mocková zmenila meno pri 
sobáši,  na Hudecová. Koncom roku 1986 skončila funkciu tajomníčky MNV Anna 
Ďurišová,  nastúpil  Pavol  Medveď,  ktorý  prevzal  aj  funkciu  predsedu  ZPOZ 
a sobášiaceho. Nemal také organizačné skúsenosti a komunikatívnosť, aké mala jeho 
predchodkyňa.  V podstate  všetka  organizačná  a prípravná  práca  sa  ušla  tajomníčke 
ZPOZ Viere Turanovej.  

Po  nečakanom úmrtí  Emila  Kovára  v januári  1987,  prevzal  grafickú úpravu 
Pamätnej knihy Jaroslav Kuliha, niekedy vypomáhal Branislav Matyáš.

Každoročne  ZPOZ  od  roku  1988  pripravoval  v novembri  rozpomienku  na 
zosnulých.  Boli  pozývaní  najbližší  príbuzní  po  zosnulých  v uplynulom  období  na 
spoločnú spomienku.

Pri  príležitosti  35. výročia ZPOZ sa uskutočnilo 28.5.1988 stretnutie členov, 
bývalých  členov,  zástupcov  spoločenských  organizácií,  školy,  roľníckeho  družstva 
a družobnej  obce  Velehrad  v spoločenskej  sále  Jednotného  roľníckeho  družstva  v 
Krajnom. Podľa prezenčnej listiny je u uvedených 13 občanov, ktorí pracovali v ZPOZ 
v uvedenom čase  a 48  ostatných,  funkcionárov a bývalých  členov ZPOZ.  (Zoznam 
v prílohe). Do roku 1989 pracovali v ZPOZ: sobášiaci, predseda MNV Milan Plesník, 
tajomníčka MNV Anna Durišová a tajomník MNV Pavol Medveď. Ostatní členovia: 
tajomníčka ZPOZ Viera Turanová, Anna Kovárová, Anna Kulihová, Jaroslav Kuliha, 
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Lýdia  Boorová,  Anna  Eglová,  Jana  Hudecová,  Ivan  Gálik,  Samuel  Polák,  Anna 
Hašanová. V obradoch účinkovali, ale nie sú v zozname členov: Martina Rapantová, 
Zuzana Dlhá, Miriam Bukovčanová, deti z materskej školy, žiaci  zo základnej školy, 
zväzáci, ktorí často účinkovali vo zväzáckej rovnošate pri svadobných obradoch. Ich 
mená  po  30.  rokoch  je  ťažko  hľadať,  ale  ich  tváre  sú  väčšinou  zachytené  vo 
fotografickom archíve. 

(Martin  Moravec,  Nadežda  Tomková,
Božena  Nemcová,  Anna  Knapová,
Anna Dlhá,  Jana  Mocková,  Zdena
Pagáčová,  Eva  Kovárová,  Eva
Kulihová,  Anna  Kulihová,  Slávka
Šagátová, Jana Tomková,  .....)

V júli  1989 začala v ZPOZ účinkovať
Miroslava  Tomková  (do  31.10.1992),
v decembri  1989  Viera Janeková  (do
2.5.1992), od marca 1990  Eva  Ková-
rová  (do  24.11.1990),  od  decembra 

1990 Jarmila Janeková (do 23.2.1991).

História 1989 - 1998 

Práca ZPOZ  do prevratu v novembri 1989 zanechala v ľuďoch dobrý dojem, 
pekné  spomienky  na  prežité  slávnostné  okamihy  aj  napriek  ideovému  zafarbeniu 
uplynulej doby. Čo bolo pekné ostalo v pamäti, zlé a nepríjemné veci ak sa stali, je 
rozumný človek schopný odpustiť. 

Nový obsah bez natláčania ideológie nejakej politickej strany, len s občianskym 
cítením radosti,  či  smútku mohli  členovia  ZPOZ prinášať  po  krátkom zotavení  sa 
z minulosti.  Aj počas roku 1990 sa uskutočnilo dosť akcií.  Tesne po Novom Roku, 
3.1.1990 sa  konal  občiansky  pohreb,  po  ňom každý mesiac  1  pohreb  až  do  mája 
(12.5.1990).  Aj  sobášov v obradnej  miestnosti  bolo  toľko,  ako  v minulých rokoch. 
Predposledným 11. sobášnym obradom v tomto roku, sobášiaceho Milana Plesníka bol 
deň  24.11.1990.  Posledný,  12.  sobáš  ostal  už  pre  nového  starostu  obce.  V ZPOZ 
prestala účinkovať Anna Kulihová po 26 rokoch, posledný obrad na ktorom pôsobila 
bol 1.9.1990.

 Viac  ako  o polovinu  klesol  počet  uvítaní  novorodených  detí,  šesť  obradov 
individuálnych a dva obrady hromadné. Ak porovnáme s rokom 1981, kedy bolo 31 
individuálnych  obradov  a 2  hromadné,  porovnáme  roky  nasledujúce  vidíme  stále 
mierne klesanie počtu novorodených detí aj bez oficiálnej demografickej štatistiky.

Po voľbách nového obecného zastupiteľstva a delegovaním právomoci výkonu 
funkcie  v občianskych  záležitostiach,  pokračoval  ZPOZ  v osvedčených  akciách. 
Poslancom obecného zastupiteľstva bol aj pán farár Ivan Eľko, ktorý svojou autoritou 
a aktivitami  prispel  k dôstojnému  priebehu  stretnutí  jubilujúcich  dôchodcov 
a spomienky na zosnulých. 
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Do funkcie starostu bol zvolený Ing. Emil Valášek, ktorý 15.12.1990 absolvoval prvú 
skúšku sobášiaceho.  Predsedom  ZPOZ  bol zástupca starostu,  Ing.  Štefan Kolník, 
zároveň  aj  sobášiaci.  Tajomníčkou ZPOZ bola  matrikárka  obecného úradu,  Viera 
Turanová, ďalšími členmi boli:  Zuzana Dlhá, Jana Hudecová, Miroslava Tomková, 
Jarmila Janeková, Miriam Bukovčanová, Samuel Polák, Miroslav Ďuriš, Anna Eglová, 
Viera  Janeková  Martina  Rapantová,  ktorá  od  októbra  1990  začala  študovať 
v Bratislave,  chodila  len  príležitostne.  Posledný  raz  hrala  27.5.1994.  Väčšinu 
fotografickej dokumentácie z akcií ZPOZ, aj inej činnosti obecného úradu, robil Ing. 
Štefan Kolník, v prípade potreby zastúpil Ivan Gálik. 
Prvú skúšku sobášiaceho urobil  Ing.  Štefan Kolník 5.1.1991.  V tomto roku bolo 9 
sobášov v obradnej miestnosti, 5 individuálnych uvítaní detí a 2 hromadné uvítanie. 
Strieborné  svadby,  25  rokov  spoločného  života  manželov  si  prišlo  pripomenúť  6 
manželských párov.  Na poslednú cestu formou občianskeho pohrebu vyprevadili  2 
zosnulých.

Od júna 1991 začala v ZPOZ pracovať Gabriela Bukovčanová (do 26.11.1994), 
na podnet starostu sa pripravovala skupina speváčok Anna Valášková, Anna Ďurišová, 
Anna Dlhá, Alžbeta Mocková a Božena Adámková, preto že Zuzana Dlhá 18.5.1991 
spievala  posledný raz.  Od apríla  1977,  kedy začala  spievať,  je  to  úcty hodný čas. 
V tomto  roku  sa  pod  vedením  Viery  Knapovej  a Anny  Kovárovej  pripravovalo 
folklórne pásmo k oslavám šesť storočnice obce. Anna Kovárová nemala toľko času 
venovať sa práci v ZPOZ a po skončení osláv v roku 1992 si chcela oddýchnuť. Po 
čase sa však do kolektívu na krátku dobu vrátila (od 24.11.1994 do 23.9.1995). Jej 
život skončil tragickou nehodou. 

V novembri  1992  kultúrna  komisia  obecného  úradu  organizovala  stretnutie 
jubilantov, kde ZPOZ pripravoval program. Ale aj recipročne, pracovníčky kultúrnej 
komisie  Ing.  Zita  Kolníková  a Viera  Drobná  pomáhajú  v akciách  ZPOZ.  Kultúrna 
komisia pripravovala od roku 1991 blahoželania jubilantom v miestnom rozhlase. Za 
technickú stránku zodpovedal Ing. Štefan Kolník. Od januára 1993 hudobnú vložku 
programu ZPOZ začal robiť Vladimír Jánoš.

V decembri 1994 sa uskutočnili druhé voľby do obecného zastupiteľstva. Ing. 
Emil Valášek bol znovu zvolený do funkcie starostu, zástupcom starostu bol zvolený 
Ján Papulák a poslanec Karel Nedbálek bol delegovaný do funkcie sobášiaceho ako 
tretí  člen.  Hneď  po  Novom  roku  1995  nedostal  príležitosť  sobášiť,  ale  predniesť 
smútočnú reč na občianskom pohrebe mladému, tragicky zahynutému dievčaťu.  Aj 
sobášov v obradnej miestnosti za posledných päť rokov stále ubúdalo. V tomto roku 
bolo päť sobášov, dve individuálne a tri hromadné uvítania novorodených detí, jedna 
zlatá,  dve  strieborné  svadby  a tri  občianske  pohreby.  V septembri  1995  dostal 
elektronický organ nového majstra, Zuzanu Valáškovú, ktorá ho občas vymenila za 
husle,  ak v obradnej  miestnosti  zišli  sa ďalší  členovia  FS Krajňanec,  pod vedením 
Vladimíra  Jánoša.  V novembri  1995  sa  tu  na  obrade  ešte  zišli  Zuzana  Karlíková, 
Kvetoslava  Lajdová,  Milan  Kúdela.  V roku  1996  pribudli  aj  ďalší,  Martin  Baran, 
Zuzana Gavurová, Ján Marko, Vladimír Valášek, Mária Kozáková a malá speváčka 
Anna Kružicová.



72

V decembri 1996 sa zapojila do práce ZPOZ Božena Pavelková, hlavne pri stretnutí 
jubilantov,  občianskych  pohreboch,  pamiatke  zosnulých.  Od   januára  1998  ju 
vystriedal manžel, akademický maliar Štefan Pavelka (do 15.12.2001), zároveň začal 
robiť grafickú úpravu Pamätnej knihy. 

Pred  blížiacim  sa  45.  výročím  založenia  ZPOZ  začala  tajomníčka  Viera 
Turanová  pripravovať  stretnutie  všetkých  členov,  ktorí  by  mohli  prísť  na  oslavu 
podobne, ako v roku 1988. Podľa archivovaného zoznamu malo byť pozvaných 48 
členov, ale nakoniec sa celá akcia z nejakých dôvodov zastavila. V archíve zostal aj 
pripravený príhovor starostu obce Ing. Emila Valáška. Aj tak rok 1998 bol na udalosti 
pri ktorých pôsobil ZPOZ bohatý. V sobášnej sieni boli tri  obrady svadobné, jedno 
individuálne a tri hromadné uvítania detí, štyri zlaté a tri strieborné svadby. V Dome 
smútku  sa  konali  tri  občianske  pohreby  a  spomienková  slávnosť  na  pamiatku 
zosnulým.  Veselším podujatím,  kde  sa  podieľali  členovia  ZPOZ,  bolo  stretnutie 
jubilantov 11. novembra 1998,  kde sa stretlo 50 jubilantov.  Najstarším, 90 ročným 
jubilantom na stretnutí, bol Štefan Vavák. 

Ešte jedna významná udalosť sa odohrala 31.augusta, keď starosta obce Ing. 
Emil  Valášek,  pracovníci  obecného  úradu,  členovia  ZPOZ  a  členovia  súboru 
Krajňanec privítali amerických vojnových veteránov, účastníkov SNP. Medzi nimi bol 
aj  gulometčík  bombardéra  B24,  George  Fernandes,  ktorý  určitú  dobu  prežil  v 
Krajnom. (Viac sa môžete dočítať o jeho osude v knihe Jim Downsa: Druhá svetová 
vojna: Tragédia OSS na Slovensku, - v obecnej knižnici). 

Prehľad podujatí ZPOZ  od roku 1989 do roku 1998
Rok Sobáše Uvítanie detí

Individ./hromadné
Jubilejné svatby
Zlaté/strieborné

Občianske 
pohreby

1989 11 16 / 1 2 / 2 4
1990 12 6 / 2 0 5
1991 9 5 / 2 0 / 6 2
1992 8 7 / 3 0 / 2 2
1993 6 4 / 2 1 / 0 5
1994 7 5 / 3 0 / 1 3
1995 5 2 / 3 1 / 2 4
1996 3 2 / 1 1 / 2 1
1997 3 0 / 2 0 / 1 0
1998 3 1 / 3 4 / 3 3

História 1999 - 2006
V decembri,  18.  a  19.12.1998  sa  uskutočnili  tretie  voľby  do  obecného 

zastupiteľstva. Ing. Emil Valášek bol znovu zvolený do funkcie starostu, zástupcom 
starostu  bola  zvolená  Danka  Marková  a poslanec  Ing.  Ľubomír  Galiovský  bol 
delegovaný do funkcie sobášiaceho ako tretí člen. Členmi ZPOZ boli: predseda Karel 
Nedbálek,   tajomníčka  Viera  Turanová,  členmi:  Jana  Hudecová,  Miriam 
Bukovčanová, Iveta Valášková, Danka Marková (od 31.7.1999)
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Posledný deň roku 2001, odchodom do dôchodku ukončila funkciu matrikárky 
a tajomníčky  ZPOZ  Viera  Turanová.  V tejto  funkcii  pracovala  30  rokov.  Ako 
administratívna pracovníčka nastúpila pracovať na Miestny národný výbor v Krajnom 
1.júla 1961. Na jej miesto nastúpila pracovať Miroslava Macúchová
Od 2.2.2002 začala v ZPOZ pracovať Renáta Kubišová (do 1.10.2005) a od 1.3.2002 
Viera Macúchová (do 31.10.2004)

V dňoch 6. a 7.decembra 2002 sa konali komunálne voľby. Do funkcie starostu 
bol zvolený Ing. Vladislav Šuster, zástupcom starostu bola zvolená Danka Marková 
a poslanec Ing. Vladimír Baran bol delegovaný do funkcie sobášiaceho ako tretí člen. 
Členmi ZPOZ boli: tajomníčka od 1.1.2002 Miroslava Macúchová, Jana Hudecová, 
Miriam  Bukovčanová,  Karel  Nedbálek,  ktorý  skončil  svoju  činnosť  v ZPOZ 
odobierkou na občianskom pohrebe 13.11.2002.

Dňa 19.11.2004 sme sa stretli v obradnej miestnosti pri príležitosti zlatej svadby 
manželov Štefana a Boženy Pavelkovej, ktorí sa podieľali na práci v ZPOZ  v období 
1996  až  2001.  Samozrejme  grafické  spracovanie  pamätnej  knihy  akademickým 
maliarom Štefanom Pavelkom od 1.1.1998 stále trvá. 

Deň matiek, Stretnutie dôchodcov, jubilantov , Deň pamiatky na zosnulých

Od roku 1991  pripravoval sa Deň matiek pod vedením pracovníčok kultúrnej 
komisie,  v  programe  účinkovali  žiaci  ZŠ  a  MŠ,  pravidelne  dopĺňal  FS  Krajňanec 
svojim  programom.  Tradičné  stretnutie  dôchodcov,  jubilantov  a stretnutia  rodín 
pozostalých, ktorí zomreli v uplynulom ročnom období, organizovali pracovníci OcÚ 
úseku kultúry a členovia ZPOZ.  

Stretnutie dôchodcov, jubilantov sa uskutočnilo 13.10.1999 v sále RPD Krajné. 
Po  úvodnej  básni  privítala  všetkých  prítomných  jubilantov  Viera  Turanová,  ktorá 
uviedla  nového  pána  farára  Mgr.  Ivana  Novomestského,  aby  sa  k zúčastneným 
prihovoril. Po ňom mal príhovor starosta obce Ing. Emil Valášek. Deň pamiatky na 
zosnulých sa uskutočnil  31.10.1999.  Toto stretnutie  malo za sebou už desať ročnú 
tradíciu,  bolo  v poradí  jedenáste.  K rodinám sa  prihovoril  starosta  obce  Ing.  Emil 
Valášek a  farár ECAV, Mgr. Ivan Novomestský.

Deň  matiek  14.5.2000.  Stretnutie  dôchodcov  18.10.2000.  Deň  pamiatky  na 
zosnulých sa uskutočnil 28.10.2000. 9. stretnutie rodákov 2.12.2000.

Deň  matiek  13.5.2001.  Stretnutie  dôchodcov  24.10.2001  KN4/2001.  Deň 
pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 27.10.2001. Účinkoval spevokol pod vedením 
MUDr. Martiny Rapantovej.

Deň  matiek  12.5.2002.  Stretnutie  dôchodcov  16.10.2002  KN4/2002.  Deň 
pamiatky  na  zosnulých sa  uskutočnil  2.11.2002.  Účinkoval  spevokol  pod vedením 
MUDr. Martiny Rapantovej.

Deň  matiek  11.5.2003.  Stretnutie  dôchodcov  22.10.2003  začalo  príhovorom 
starostu obce Ing. Emila Valáška, farára ECAV Mgr. Ivana Novomestského a MUDr. 
Jany  Gelenovej.  Pokračovalo  programom  žiakov  základnej  školy,  potom  vystúpil 
Krajňanček a cimbálová hudba pod vedením Vladimíra Jánoša. Viac ako 90 rokov sa 
dožilo  9  občanov,  najstaršou  bola  Anna  Malovícová  z Podrienia,  95  ročná.  Deň 
pamiatky  na  zosnulých sa  uskutočnil  1.11.2003.  Účinkoval  spevokol  pod vedením 
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MUDr. Martiny Rapantovej. Od novembra 2002 do konca októbra 2003 zomrelo 28 
spoluobčanov.

Deň  matiek  9.5.2004.  Stretnutie  dôchodcov  13.10.2004.  Deň  pamiatky  na 
zosnulých  sa  uskutočnil  31.10.2004.  Účinkoval  spevokol  pod  vedením  MUDr. 
Martiny Rapantovej.

Deň  matiek  8.5.2005.  Stretnutie  dôchodcov,  jubilantov  sa  uskutočnilo 
19.10.2005.  Po  príhovore  starostu  obce  Ing.  Vladislava  Šustra  a pána  farára  Ivana 
Movomestského  nasledoval  program  detí  z MŠ  pod  vedením Boženy  Polákovej  a 
hudobné vystúpenie Pavla Mockovčiaka. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 
1.11.2005.  Od  novembra  2004  do  konca  októbra  2005  zomrelo  27  spoluobčanov, 
príhovor  starostu  obce  Ing.  Vladislava  Šustra  a pána  farára  Ivana  Novomestského. 
Účinkoval spevokol pod vedením MUDr. Martiny Figurovej.

Deň  matiek  14.6.2006.  Na  návrh  sociálnej  komisie,  ktorá  zasadala  dňa 
24.4.2006  a následne  uznesením  č.3/2006  zo  zasadnutia  Obecného  zastupiteľstva 
v Krajnom bolo zrušené stretnutie jubilantov, dôchodcov na základe pripomienok zo 
strany občanov. Komisia pripravila pre jubilantov nad 70 rokov nákupné poukážky 
v hodnote 150,-Sk, aby boli všetci rovnako odmenení, nie len tí, ktorí mohli prísť na 
stretnutie. Deň pamiatky na zosnulých sa uskutočnil 29.10.2006. (18.slávnostný obrad)

V správe o plnení rozpočtu obce za rok 2003 bolo uvedené čerpanie financií na 
činnosť ZPOZ vo výške 5 242,- Sk + členské Združeniu ZPOZ Banská Bystrica.

V správe o plnení rozpočtu obce za rok 2004 bolo uvedené čerpanie financií na 
činnosť ZPOZ vo výške 35 924,- Sk. 

V správe  o plnení rozpočtu obce za rok 2005 bola na kultúrnu činnosť (ZPOZ) 
vynaložená čiastka 35 825,-Sk

Prehľad podujatí ZPOZ  od roku 1999 do roku 2006
Rok Sobáše Uvítanie detí

Individ./hromadné
Jubilejné svadby
Zlaté/strieborné

Občianske 
pohreby

1999 2 0 / 2 0 / 2 2
2000 2 2 / 2 2 / 0 1
2001 0 1 / 1 1 / 1 4
2002 1 3 / 1 0 / 2 3
2003 0 0 / 2 0 / 3 3
2004 3 0 / 2 1 / 1 1
2005 3 0 / 3 2 / 1 3
2006 2 2 / 2 0 / 2 4

Tento dokument o histórii ZPOZ mohol byť napísaný aj vďaka pomoci 
bývalým aktívnym členkám, najmä Viery Turanovej a Anny Ďurišovej.
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