
Ocenenia významných osobností, občanov obce Krajné

Ocenenia významných osobností, občanov obce Krajné uskutočnilo sa v obradnej 
miestnosti  Obecného úradu v Krajnom 24.apríla  2010 za účasti  oceňovaných,  hostí  a 
poslancov obecného zastupiteľstva. Významným hosťom pri oceňovaní bola poslankyňa 
Národnej rady Slovenskej republiky, Ing Magda Košútová. Po krátkom úvodnom kultúrnom 
programe, privítaní a príhovore starostu obce Ing. Vladislava Šustra nasledoval slávnostný 
akt oceňovania v réžii matrikárky obce, Miroslavy Matejovičovej.

Vážení poslanci, milí hostia, vážení spoluobčania!
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné svojim uznesením č. 1/2010 časti A bodu 4 z 

riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajné, konaného dňa 18. februára 
2010 schválilo návrh  na udelenie nasledovných ocenení:

Obec Krajné udeľuje čestné občianstvo obce Krajné Ing. Vojtechovi Tĺčikovi, 
PhD., bytom Podkylava 9, za rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie 
jej dobrého mena. 

V októbri  1967 nastúpil  ako pomocný ekonóm v JRD Krajné,  od roku 1970 bol  
zvolený za predsedu JRD Krajné. Po zlúčení družstiev Krajné, Podkylava, Matejovec a 
Babulicov  Vrch,  bol  predsedom  JRD  Rovnosť  Krajné  do  marca  1990.  Bol  hlavným 
organizátorom poľnohospodárskej  industrializácie  a účinným pomocníkom pri  budovaní 
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obce. Po prevrate 1989 získal kontakty na podnikateľské kruhy v USA, mal snahu zaviesť 
výrobu na JRD v nevyužitých priestoroch. Stretol sa s nepochopením vedenia družstva, 
preto zmenil celú svoju stratégiu podnikania, využil ponuku v iných priestoroch. Väčšina 
občanov, hlavne pracovníkov bývalého družstva spomína na časy jeho predsedovania s 
nostalgiou, nezanevrel na nich a často ako sponzor pomáha obci.

Vo funkcii predsedu JRD Rovnosť

Obec Krajné udeľuje čestné občianstvo obce Krajné Ing. Pavlovi Mičencovi, 
bytom Rajčianska 28, Bratislava, za rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a 
šírenie jej dobrého mena. 

Pod jeho vedením boli  po roku 1980 vybudované 4 montované oceľové haly na 
JRD Rovnosť.  Najväčšou jeho akciou  bolo  budovanie  spracovne ovocia  Podprehorou, 
vrátane budovania technológie, čo ho vtedy pritiahlo viac do nášho kraja. Pre víkendový  
pobyt svojej rodiny si našiel krásne prostredie v osade Jeruzalem. Má významný podiel na 
vybudovaní obecného športového areálu a všemožne sa snaží pomáhať našej obci. Je 
generálny sponzor obce Krajné.

Slávnosť otvorenia športového areálu

Cena obce Krajné.

Obec Krajné udeľuje cenu obce Krajné za hospodársky a kultúrny rozvoj obce 
a jej propagáciu doma i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov, majetku obce a 
jej občanov:
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- Martinovi Kavickému, náš rodák zo Žadovice, občan Myjavy. Cena obce Krajné 
sa udeľuje inmemoriam. Bojoval v partizánskej skupine Hurban, ktorej velil Miloš Uher. Po 
smrti  Miloša  Uhra  prevzal  velenie   partizánskeho  oddielu.  Po  skončení  vojny  začal 
pracovať vo firme Tauš (Slovenská armatúrka Myjava) v Myjave, kde sa presťahoval. V 
päťdesiatych  rokoch  bol  perzekvovaný,  uväznený,  v  šesťdesiatych  rokoch  bol 
rehabilitovaný.  V  období  normalizácie  (po  roku  1968)  dostal  sa  znovu  do  nemilosti 
vládnucej moci. Vždy sa rád vracal do rodného kraja a väčšina našich občanov mu bola 
vďačná, že sa vždy postavil za správnu vec. Plnej rehabilitácie sa dožil až po prevrate 
roku 1989. Zomrel v novembri 2003 na Myjave. Cenu preberá manželka Milada Kavická.

- Jánovi Ďurišovi, náš rodák a občan. Cena obce Krajné sa udeľuje inmemoriam. 
Bol  spoločensky aktívny ako športovec,  futbalista.  Bol  aktívnym členom Dobrovoľného 
hasičského zboru od roku 1992 a veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru Krajné od roku 
2006. Bol dlhoročný aktívny poslanec Obecného zastupiteľstva obce Krajné od roku 1990. 
Tragicky zahynul v auguste 2009. Cenu preberá syn Marcel Ďuriš.

Slávnosť 115. výročia založenia DHZ

-  MUDr.  Pavlovi  Veresovi,  rodák  a  občan  Piešťan.  Cena  obce  Krajné  sa  udeľuje 
inmemoriam. Do Krajného prišiel ako obvodný lekár roku 1954. Svoju lekársku prax začal  
konať v stiesnených priestoroch bývalej žandárskej stanice. Preto bol iniciátorom výstavby 
zdravotného strediska, kde potom pracoval  do roku 1993. Bol  obetavým a obľúbeným 
lekárom všetkých obyvateľov obce. Zomrel roku 2007 v Piešťanoch. 
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Kolektív zdravotného strediska

-  Ing.  Emilovi  Valáškovi,  bytom  Krajné 118. Po zmene politického systému po 
novembri  1989 bol  zvolený do funkcie starostu obce Krajné. Po nástupe do funkcie v 
decembri  1990  riešil  detské  choroby  vznikajúcej  novodobej  samosprávy.  Venoval  sa 
budovaniu infraštruktúry obce, podporoval kultúrno – spoločenský život v obci. Vo funkcii 
starostu  pôsobil  3  volebné  obdobia,  do  roku  2002.  Je  spoluzakladateľom  úspešného 
Folklórneho súboru Krajňanec, jedným z iniciátorov prípravy a vydania monografie obce k 
jej 600 ročnici. Ocenenie dostáva aj pri príležitosti 20 rokov trvania samosprávy obce.

Odovzdávanie funkcie starostu – rok 2002

-  Milanovi Šagátovi, náš rodák, bytom Zimmermangase 22/7, 1009 Viedeň. Pán 
profesor Milan Šagát zaslal ďakovný list zo dňa 12. apríla 2010. Citujem jeho písomné 
slová: "Vážený pán starosta! Bol som veľmi milo prekvapený, keď som koncom marca – 
po návrate z Japonska – našiel doma Váš list, kde mi oznamujete, že mi bola udelená 
cena obce Krajné. Ďakujem Vám a Obecnému zastupiteľstvu v Krajnom za túto poctu. V 
Krajnom som sa narodil a strávil detstvo, preto má toto ocenenie pre mňa zvlášť vysokú 
hodnotu. 24. apríla mám, žiaľ, koncert, dirigujem v Hainburgu, preto Vás prosím, či by bolo 
možné cenu prebrať v inom termíne, alebo, či by ju mohla za mňa prebrať moja sestra  
Vlasta Fidrichová, Krajné 104. Ešte raz ďakujem a zostávam s pozdravom Milan Šagát." 

Hoci  je  pre  väčšinu  našich  mladších  občanov  neznámy,  reprezentuje  nás  v 
hudobnom svete. Je prvý Slovák vo Viedenskej filharmónii, kde bol prijatý v roku 1973. 
Udržuje trvalé spojenie s poprednými slovenskými hudobníkmi. Založil slovenský sláčikový 
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orchester  bratislavských  sólistov  a  vystupoval  v  ňom  ako  dirigent.  Rád  sa  vracia  do 
rodného  kraja,  na  stretnutia  širokého  príbuzenstva.  O  jeho  životných  cestách  písal 
Kopaničiar expres v 9 dielnom seriáli v roku 1997 až 1998.

Milan Šagát – rok 1959

- Ivanovi Gálikovi, bytom Krajné 323, dlhoročný aktívny člen ZPOZ od roku 1974, 
fotograf - dokumentarista, kronikár obce, iniciátor webovej stránky obce a jej informačný 
redaktor,  dopisovateľ  Kopaničiar  expresu,  Trenčianských  novín,  Obecných  novín  a 
Krajnianskych novín. V celoslovenskej súťaži „Slovenská kronika 2009“ v kategórii obce 
od 500 - 2000 obyvateľov obsadil II. miesto. Vo všetkých uvedených médiach propaguje 
našu obec.

"Zabíjanie času" pri PC

Cena starostu obce Krajné

Obec  Krajné  udeľuje  cenu  starostu  obce  Krajné  za  úspešnú  a  záslužnú 
činnosť v prospech obce:

-  Anne Eglovej,  bytom Krajné 81,  bývalá dlhoročná riaditeľka  materskej  škôlky 
v obci Krajné, v rokoch 1969 až 1991, do roku 1994 ako učiteľka. Tohto roku dožíva sa 
životného  jubilea  70  rokov.  Začala  pracovať  ešte  v  starej  materskej  škôlke,  aktívne 
pomáhala  pri  výstavbe  novej  škôlky.  Pripravovala  s  deťmi  vystúpenia  na  kultúrno  -  
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spoločenské vystúpenia v obci, od roku 1981 pripravovala deti z materskej školy aj na 
účinkovanie v programe ZPOZ.

Vystúpenie škôlkárov

-  Pavlovi  Papulákovi,  bytom Krajné 462,  miestna časť Matejovec,  je dlhoročný 
aktívny  člen  Dobrovoľného  hasičského  zboru  Matejovec  od  r  1952.  V  roku  1970  bol  
zvolený za tajomníka. Patril k najaktívnejším členom a organizátorom, povestný bol najmä 
organizáciou zájazdov členov DPZ po Slovensku. Počas jeho činnosti  sa  vystupňovala 
najmä súťažná  činnosť  o  čom svedčí  množstvo  ocenení.  V  roku  1994  sa  na  vlastnú 
žiadosť vzdal členstva vo výbore a prenechal žezlo mladším. Napriek svojmu veku sa do 
dnešných  dní  aktívne  zúčastňuje  podujatí  organizovaných  Dobrovoľným  hasičským 
zborom Matejovec.

-  Martinovi  Kubicovi, bytom Krajné 538,  miestna časť Matejovec,  je  dlhoročný 
aktívny člen Dobrovoľného hasičského zboru Matejovec. Od roku 1961 do roku 1994 bol 
predsedom  základnej  organizácie  Dobrovoľného  hasičského  zboru  Matejovec.  Počas 
svojej  činnosti  v zbore sa stal  jedným z najaktívnejších členov.  Počas jeho pôsobenia 
získala  organizácia  prvý  automobil  Tatra  805,  ako  aj  postupné  moderné  vybavenie 
potrebné k činnosti. Bol iniciátorom početných brigád na akciách Z (výstavba vodovodu a 
kultúrneho  domu).  Aktívne  spolupracoval  s  okresnou  organizáciou,  naďalej  sa  aktívne 
zúčastňuje jeho činnosti.

 Stavanie mája 
 DHZ Matejovec
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- Karlovi Nedbálkovi, bytom Krajné 112, je dlhoročný aktívny člen Dobrovoľného 
hasičského zboru  Krajné  od roku 1966,  v  80  rokoch zastupoval  funkciu  tajomníka po 
nebohom Pavlovi Markovi, od roku 2008 je tajomník organizácie. V rokoch 1994 až 1998 
bol  poslancom  obecného  zastupiteľstva.  Ako  poslanec  bol  delegovaný  do  funkcie 
sobášiaceho, zapájal sa do práce kultúrnej komisie a ZPOZ do konca roku 2002. Aktívny 
je aj v organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, vo funkcii podpredsedu.

 
Vo funkcii kuchára –  70. roky

- Milanovi  Mockovi, bytom Krajné 437, miestna časť Luskovica, je dlhoročný a 
aktívny člen Slovenského zväzu profifašistických bojovníkov od roku 1968. Pracoval ako 
člen výboru, revízor a neskôr ako podpredseda. Za prácu v organizácii dostal roku 1988 
čestné  uznanie,  roku  1992  zväzové  uznanie,  pamätný  list  k  55.  výročiu  Slovenského 
národného povstania a medailu M.R. Štefánika I. Stupňa.

Vo funkcii podpredsedu SZPB

-  Jánovi  Zmekovi,  bytom  Krajné  841,  miestna časť  Žadovica,  je  dlhoročný  a 
aktívny  člen  SZPB  od  roku  1988,  člen  výboru,  vo  funkcii  revízor  do  roku  2009.  Bol 
ocenený ďakovným listom výboru základnej organizácie, pamätným listom od oblastného 
výboru  Slovenského  zväzu  protifašistických  bojovníkov.  Bol  poslancom  obecného 
zastupiteľstva v rokoch 1990 až 1998. Je aktívny aj v cirkevnom zbore evanjelickej cirkvi  
augsburského vyznania.
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Oslavy oslobodenia obce Krajné

-  Drahomíre   Michalidesovej, bytom  Krajné  30,  za  aktívnu  a  nadštandardnú 
osobnú pomoc obci pri realizácii  obecných stavieb, hlavne pri realizácii  stavieb obecný 
športový areál a zdravotné stredisko.

Úprava priestoru zdravotného strediska

- Martinovi Ochodnickému, bytom Krajné 813, miestna časť Žadovica, je dlhoroč-

Úspešný lov
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ný  a  aktívny  člen  poľovného  združenia  Drieňovica.  Do  roku  2000  vykonával  funkciu 
kynologického referenta. Aj naďalej ako člen združenia je aktívny v poľovno- hospodárskej 
činnosti, aj pri organizovaní kultúrno- zábavných akcií.

- Štefanovi Šagátovi, bytom Krajné 250, je dlhoročný a aktívny člen poľovného 
združenia Drieňovica. Od roku 1963 vykonával funkciu hospodára združenia do roku 2000. 
Patril  medzi  iniciátorov budovania strelnice.  Aj  naďalej  ako člen združenia je aktívny v 
poľovno- hospodárskej činnosti, aj pri organizovaní kultúrno- zábavných akccií.

Na strelnici v Borinke

- Dušanovi Čerešňovi, bytom Krajné 101, je dlhoročný aktívny reprezentant obce 
Krajné  a Slovenskej  republiky v  maratónskom behu.  Reprezentoval  obec na známych 
maratónskych  behoch na  Slovensku,  Košický  medzinárodný  maratón  mieru,  Považský 
maratón,  cezhraničné a zahraničné maratóny v susednej  Českej  republike,  západných 
krajinách, aj v USA.

Finiš na dlhej trati

- Ing. Ladislavovi Gálikovi, bytom Krajné 323, je spoluzakladateľ webovej stránky 
obce,  tvorca  aktuálnej  webovej  stránky  www.krajne.sk  a  jej  technický  redaktor.  Autor 
stránky obce, ktorá získala v roku 2006 cenu „Zlaty Erb.sk“ ocenenie, 5. najlepšia stránka 
obce na Slovensku. Aj vďaka jeho práci je zviditeľnená naša obec doma, aj za hranicami 
Slovenska. Dostávame veľa priaznivých ohlasov na informácie o dianí v obci.
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Začiatky pri počítači – 90. roky

-  Zlate  Tomkovej,  bytom  Krajné  704,  miestna  časť  Podvrch.  Ocenenie  za 
celoživotnú  vzdelávaciu,  výchovnú  činnosť,  prípravu  žiakov  na  prijímacie  skúšky, 
vedomostné a športové súťaže, mimoškolskú a záujmovú činnosť, tým aj reprezentáciu a 
šírenie  dobrého  mena školy  a  obce.  Stále  je  aktívna  v  Telovýchodnej  jednote  Slovan 
Krajné, pomáha organizovať mimoškolskú športovú činnosť žiakov našej školy.

Skalný fanúšik všetkých športov, najmä futbalu

- Viere Knapovej, bytom Krajné 3. Ocenenie za celoživotnú vzdelávaciu, výchovnú 

Oslavy 600 ročnice obce – rok 1992
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činnosť, prácu v kultúrnej komisii obce, ZPOZ, prípravu kultúrnych programov v škole i  
obci, tým aj reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy a obce. Významnou mierou spolu 
s Annou Kovárovou prispela k oživeniu ľudových kultúrnych tradícií v obci.

-  Zuzane Konečnej,  bytom  Krajné  162.  Ocenenie  za  celoživotnú  vzdelávaciu, 
výchovnú činnosť, prípravu žiakov na prijímacie skúšky, vedomostné a športové súťaže, 
mimoškolskú a záujmovú činnosť, tým aj reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy a 
obce.

Oživené spomienky

- Vlaste Valáškovej, bytom Krajné 118, je spoluzakladateľka Folklórneho súboru 
Krajňanec, dlhoročná a aktívna spolupracovníčka Folklórneho súboru Krajňanec aj ako 
kostímerka.

-  Mgr.  Ivanovi  Novomestskému,  prechodne bytom Krajné 161,  námestný farár 
Evanjelickej  cirkvi  augsburského  vyznania  v  Krajnom  od  roku  1999.  Po  svojom 
predchodcovi,  Ivanovi  Eľkovi  pokračoval  v  občianských aktivitách,  ktoré  inicioval  aj   u 
ostatných veriacich.  Starosta  oceňuje jeho osobný prístup  pri  organizovaní  kultúrnych, 
historicko-spoločenských a občianskych podujatí v obci Krajné.
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- Ing.  Jozefovi Čechovičovi, prechodne bytom Krajné 863, je dlhoročný sponzor 
podujatí organizovaných obcou, školou a organizáciami pôsobiacich v obci.

Medzinárodný deň detí

- Ing. Mariánovi Ružovičovi, bytom Furdekova 1 Bratislava. Ocenenie za aktívnu a 
dlhoročnú pomoc pri riešení mnohých problémov v oblasti vodného hospodárstva obce.

Rekonštrukcia prívodu vody z Jalšia
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Po oceňovaní sa krátko prihovorila Ing. Magda Košútová a starosta uzavrel oficiálnu 
časť.  Potom  pokračovalo  pohostenie  účastníkov,  neformálne  rozhovory  a  prezentácia 
úspechov obce v zasadačke obecného úradu. 
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Text a foto: kronikár obce Krajné Ivan Gálik 

Vyznamenanie občanom na počesť 65.výročia oslobodenia našej vlasti a ukončenia 
II. svetovej vojny

Minister  obrany  SR  Jaroslav  Baška  svojím  rozkazom  vydaným  k  65.výročiu 
oslobodenia od fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny udelil pamätnú medailu za účasť v 
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boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti týmto obyvateľom obce Krajné: Jánovi Ďurišovi,  
Judite Kodajovej, Samuelovi Kravárikovi, Zuzane Kulíškovej, Jánovi Sedlákovi a Kataríne 
Šagátovej. Vyznamenania prevzal a menovaným odovzdal predseda výboru ZO SZPB v 
Krajnom. 

13.4.2010 Ján Sedílek, kpt.ILS v.v.

2010 © kronikar@krajne.sk
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