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UKONČENIE PLATNOSTI STARÝCH ŽETÓNOV
NA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU.
Vážení občania, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1. januára 2021 strácajú platnosť
pôvodné – voľakedy vydávané žetóny (zalaminované v papierovej podobe) na vývoz komunálneho odpadu.
Od budúceho roka používajte na označovanie
kuka nádob určených k vývozu len magnetické
žetóny označené čiarovým kódom.

Peter Kaminský
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Letí k nám darček z neba,
je v ňom všetko, čo nám treba,
šťastie, pokoj a láska pre nás,
Ježiško má rád všetkých nás,
každú slznú kvapôčku,
premení nám na vločku.
Vianoce lásky a pokoja,
nech každú našu bolesť zahoja.
V kruhu najbližších tešme sa spolu,
až budeme sadať k štedrovečernému stolu.
Na stromčeku sviečka svieti,
pokoj, šťastie nech k nám letí.
A keď rozžiaria sa naše tváre,
aby hojnosti sme mali stále.
Tak ako práve starý rok padá,
nech do nášho srdiečka šťastie sadá,
zabudnime na bolesť a starosti
a prežime ďalší rok v láske a radosti.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky
– čas radosti, zázrakov, prianí a pokoja. Vianoce sú
pre každého z nás niečím magickým a tajomným.
Je to čas, kedy sa nám otvárajú naše srdcia a opäť
my, ľudia, máme k sebe o niečo bližšie. Vianoce sú
plné tajomstiev a otázok zvedavých detí. Sú časom
s vôňou medovníčkov, drobných koláčikov, sušených
jabĺčok, nádhernej vône ihličia. Tento krásny čas milujú nielen naši najmenší, ale aj my, dospelí. Vianoce
a štedrovečerná večera, či rozdávanie darčekov,
a vôbec, trávenie spoločných chvíľ so svojou rodinou,
je pre nás tá najkrajšia a neopakovateľná atmosféra.

Pripravme sa na ne spoločne a vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí.
Preto Vám prajeme krásne prežitie vianočných
sviatkov, veľa darčekov a splnených prianí a do nového roku 2021 veľa zdravia, šťastia, lásky v kruhu
najbližších, veľa osobných a pracovných úspechov
a čo najviac ľudí okolo seba s úsmevom na tvári,
nielen na tieto sviatky, ale i po celý budúci rok.
JUDr. Ján Konečník, starosta obce,
kolektív pracovníkov obce Krajné a
kolektív redakčnej rady KN

VÁŽENÍ OBČANIA
Čas neuveriteľne letí a ani sme sa nenazdali , už
je tu záver tohto kalendárneho roka.
Môžeme bilancovať, hodnotiť, čo sme od neho
očakávali, a čo sa nám v ňom splnilo zrealizovať.
Rok 2020 bol pre všetkých z nás náročný a najmä poznačený celosvetovou pandémiou vírusu
COVID-19. Asi nikto z nás si ani v najhorších
snoch nevedel predstaviť, ako môže niečo podobné ako koronavírus ovplyvniť naše životy, našu
spoločnosť aj naše rodiny. Opatrenia, ktoré boli

prijaté vládou SR na elimináciu tohto vírusu, sa
dotkli každého jedného z nás. Už na jar tohto
roku, po vyhlásení opatrení, mnohí z nás zostali
doma, deti v školách sa museli naučiť vzdelávať
na diaľku, prostredníctvom PC, a keď sme si
v lete mysleli, že situácia sa zlepšila, túto jeseň je
to ešte horšie. Absolvovali sme dve kolá testovaní
a sami nevieme, čo bude ďalej, sme akoby bezmocní a čakáme možno na zázrak alebo vakcínu,
aby sme sa dostali z tohto kruhu a spoločne
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dúfame, že sa život vráti do starých osvedčených
a zabehnutých koľají.
Prijatým opatreniam sme sa museli prispôsobiť
aj my na obecnom úrade. Aj napriek tomu, že sme
celý čas všetci pracovali a nikto nemal voľno alebo
„homeoffice“, zabezpečovali sme všetky opatrenia
najmä Regionálneho úradu verejného zdravotníctva na úseku hygieny a dezinfekcie, museli sme
z vlastných zdrojov nakúpiť tieto prostriedky a život
aj prácu prispôsobiť vzniknutej situácii. Rúška sa
stali neoddeliteľnou súčasťou života každého jedného z nás. Opatrenia, ktoré sú asi nevyhnutné,
častokrát pôsobia veľmi rozpačito a verte mi, že
keď sa na pohrebe stretneme spolu s pozostalými
a pohrebnou službou v počte 9 zúčastnených, je to
zvláštny pocit. V sobášnej sieni, kde je vždy
plno, živo a veselo, som mal len ženícha
s nevestou a dvoma svedkami. Vtedy pochopíte, aké je dôležité byť v spoločnosti ľudí, ktorí nás dokážu socializovať.
Keď nám chýbajú návštevy, priateľské
posedenia, stretnutia s najbližšími. Aj obec musela zrušiť všetky
plánované kultúrno-spoločenské
akcie. Neboli pravidelné stretnutia
dôchodcov, za celý tento rok sme
sa nevideli ani s našimi priateľmi
z družobnej obci Chrlice, kultúrny
dom v Matejovci zíval prázdnotou
a naplnili sme ho len počas testovania. Pravdepodobne do našej
obce nepríde ani Mikuláš a už teraz
ma mrzí, že deťom nebudem môcť
odovzdať túžobne očakávané mikulášske balíčky. Aj už tradičné vianočné
trhy v našej obci budeme musieť odložiť
o rok. Tešil som sa, ako Vám, spoluobčania moji, budem môcť uvariť chutný vianočný punč, ale Covid nám to všetko prekazil.
I napriek tomuto všetkému sa však život nesmie
zastaviť a my musíme ísť ďalej. Určite ste si všimli
niektoré zmeny, ktoré sa udiali najmä v centrálnej
časti našej obce. Začali sme po niekoľkých desaťročiach s rekonštrukciou chodníkov v obci, pričom by
som chcel poďakovať všetkým pracovníkom firmy
Profitstav z Krajného, ktorí odvádzajú ozaj dobrú
prácu a snažia sa výstavbu chodníka zrealizovať v čo
najvyšších štandardoch kvality. Poďakovanie patrí
najmä rodine Michalidesovej za ústretový a profesionálny prístup k vyriešeniu mnohých problémov,
ktoré boli pri výstavbe (telekomunikačný kábel,
dažďové vpuste, šachta) a osobne verím, že to nie
je posledná investičná akcia, ktorú spolu v Krajnom
realizujeme. Podarilo sa nám odkanalizovať objekt

hasičskej zbrojnice a pred dokončením je aj kompletná rekonštrukcia verejných toaliet. Vyčerpali
sme peniaze z dotácie, ktorú sme dostali na výmenu okien taktiež na tejto budove, a poďakovanie
patrí p. Jurajovi Kriškovi, ktorý zvíťazil vo verejno-obchodnej súťaži na dodávateľa okien, nielen za ich
dodávku a osadenie, ale aj kompletné vyspravenie
špaliet až po upratanie a vyčistenie priestorov (tak
si predstavujem profesionálne dodanie tovarov
a služieb). I napriek dlhšiemu vybavovaniu právoplatného búracieho povolenia sme začali s asanáciou budovy na križovatke pri základnej škole. To
všetko sme robili popri inej práci, ktorú musíme
zvládať každodenne - zabezpečovať chod a činnosť
celej obce.
Musíme si ale priznať, že niektoré veci
sme urobiť jednoducho nestihli, a dať si
ambiciózne predsavzatia do budúceho
roka, pokúsiť sa zas posunúť o kúštik
ďalej. Chceme odkanalizovať objekt
zdravotného strediska, dali sme si
záväzok spolu s evanjelickou cirkvou
vykonať aj investičné akcie v okolí
kostola a cintorína, na to nesmieme
zabudnúť!!! Všetko je však determinované finančnými prostriedkami
a odchádzajúci rok 2020 bol
jedným z najhorších v histórii, čo
sa týka naplnenia príjmovej časti
obecného rozpočtu. Už od marca
sa s ohľadom na zhoršujúci vývoj
ekonomiky znižovali aj podielové
dane štátu, z ktorých zabezpečujeme
plnenie základných úloh obce. I napriek tomu sme sa snažili zrealizovať
všetky naplánované úlohy a hľadali sme
finančné rezervy, kde sa len dalo. Pričom
už teraz nás analytický útvar Ministerstva
financií upozorňuje, že nastávajúci rok, čo sa
týka objemu podielových daní pre obce a mestá,
nebude lepší, budeme musieť fungovať s menším
rozpočtom ako doteraz. Nečakané výdaje spojené
napr. s nákupmi hygienických, dezinfekčných
a ochranných prostriedkov plus jednotlivé kolá
testovaní, to boli všetko peniaze, ktoré sme museli
nájsť a vynaložiť naviac oproti tým plánovaným.
Ku dňu uzávierky tohto čísla Krajnianskych novín
nám štát zatiaľ z týchto nákladov nerefundoval ani
euro, a to sa hovorí ešte o možných ďalších kolách
testovaní, preto si kladiem otázku, kto a kedy to
všetko zaplatí? Budú to zase obce a mestá? Politici,
nehazardujte s dôverou starostov a primátorov!
Obciam a mestám od 1. januára 2021 pribúdajú
aj nové povinnosti. Dostali ste do každej jednej
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domácnosti čestné prehlásenia, spolu s vysvetľujúcim listom týkajúcim sa biologicky rozložiteľného
odpadu. Poprosím Vás, ktorí ste ho ešte nepodpísali a súhlasíte s návrhom nášho riešenia, urobte tak
a doručte ho na obecný úrad. Možno sa Vám bude
zdať nelogické, že legislatíva, ktorej účinnosť bola
už viackrát odložená, od budúceho roka prikazuje
obciam a mestám recyklovať rozložiteľný kuchynský
odpad z Vašich domácností. Slovenská republika
asi musela prevziať túto právnu úpravu z noriem
Európskej únie, ale keď nám niekto tvrdí, že odpad
z kuchyne tu u nás na kopaniciach už nesmiem
ponúknuť ani vlastným sliepkam alebo pomyjami
nesmiem kŕmiť ošípané, tak o právnych normách
zakazujúcich takéto konanie nech si už urobí zaver
každý jeden občan sám.
Bolo by toho určite ešte veľa, vážení čitatelia,
o čom by som mohol písať, každá doba má svoje

úskalia a my sa musíme snažiť nájsť zákonné možnosti, ako sa s nimi vysporiadať.
I napriek všetkým pesimistickým predpovediam,
ktoré počúvate, chcem Vám v závere tohto roka,
milí spoluobčania, ešte raz popriať, aby sa Vám
darilo, ako doma, tak aj v zamestnaní, aby ste
blížiace sa vianočné a novoročné sviatky prežili
šťastlivo v kruhu najbližších, aby naše deti mohli
opätovne nastúpiť do škôl a mohli sa vzdelávať, aby
nás spoločne obchádzal nielen Covid, ale všetky
choroby, aby sme tu u nás, v Krajnom, do nového
roka vstúpili tou pravou nohou.
A do roka nastávajúceho vinšujem Vám to
najdôležitejšie, hlavne pevné zdravie.

JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA, KONANÉHO DŇA 1. 10. 2020
Uznesenie č. 22/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31. 12. 2019
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za I. polrok 2020
7. Schválenie predaja pozemku p. č. 17415/9 vo
výmere 520 m2
8. Žiadosť o kúpu pozemku p. č. 3720
p. Emílie Kubíčkovej, Krajné
9. Žiadosť o pridelenie žetónov
p. Martina Ochodnického, Krajné
10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce ku schvaľovaniu návratnej finančnej výpomoci (pôžičky)
obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020
11. Schválenie návratnej finančnej výpomoci
(pôžičky) obciam a vyšším územným celkom
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020
12. Schválenie vecného bremena na p. č. 17412/1

13. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na zhotoviteľa inžinierskych sietí pre IBV Matejovec
14. Návrh na zámenu pozemkov PD Krajné a Obec
15. Schválenie uznesenia týkajúceho sa spolufinancovania projektu Rekonštrukcie autobusového
nástupišťa potrebného k projektu čerpania
finančných prostriedkov z IROP
16. Poslanecký návrh – použitie rezervného fondu
na splátky úveru
17. Informácie starostu obce
18. Diskusia
19. Záver
Uznesenie č. 23/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla Kravárika .
Konštatovanie č. 7
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora
z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2019.
Uznesenie č. 24/2020
a) OZ prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za I. polrok 2020.
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b) OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok
2019.
Uznesenie č. 25/2020
OZ nesúhlasí s predajom pozemku
p. č. 17415/9 vo výmere 520 m2 p Jozefovi
Kolesíkovi zo Smoleníc za cenovú ponuku v sume
1 301,-€.
Uznesenie č. 26/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom
I. prerokovalo
na základe žiadosti p. Miroslava Jägra, nar.
---, bytom --- Piešťany, SR a Mgr. Ivany Jägrovej,
nar. ---, bytom --- Piešťany, SR ako aj v súlade so
svojím uznesením č. 16/2020 zo dňa 11. 6. 2020
OZ, ktorým bol schválený zámer predaja pozemku p. č. 17415/9 vo výmere 520 m2. Parcela
č. 17415/9 je udržiavaná záujemcom, nachádza sa
v záhradkárskej osade Žadovica, kde má pozemok
a chatu žiadateľ – záujemca o kúpu, pozemok je
priľahlý k pozemku žiadateľa.
II. schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 16/2020 zo dňa 11. 6. 2020
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
a k. ú. Krajné, ktorá je Okresným úradom Myjava,
katastrálnym odborom evidovaná nasledovne:
LV č. 1 – parcely registra „C“ p. č. 17415/9 vo
výmere 520 m2, druh pozemku: záhrada
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe
Znaleckého posudku č. 81/2020 zo dňa 24. 9.
2020 v sume 6,43,-€/m2. čo celkovo za 520 m2
predstavuje kúpnu cenu 3 343,60 Eur, slovom tritisíctristoštyridsaťtri eur šesťdesiat centov. Kupujúci
hradí všetky poplatky spojené s prevodom pozemku
a vyhotovením kúpnej zmluvy.
Uznesenie č. 27/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku
p. č. 3720 vo výmere
6,25 m2.
Uznesenie č.
28/2020
OZ jednomyseľne
schvaľuje pridelenie
3 ks žetónov pre p. Eriku
Ochodnickú.

Konštatovanie č. 9
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie
návratných zdrojov financovania.
Uznesenie č. 29/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje návratnú finančnú
výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v sume 32 265,-€.
Uznesenie č. 30/2020
a) OZ prerokovalo žiadosť p. Daniela Mikundu,
o zriadenie vecného bremena na parcele vo
vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 17412/1
– ostatná plocha vo výmere 4 376 m2 vedenej
na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia
vodovodého potrubia a elektrického vedenia na
pozemkoch v záhradkárskej osade v Žadovici.
b) OZ schvaľuje žiadosť p. Daniela Mikundu, o zriadenie vecného bremena na parcele vedenej na
LV č. 1v k. ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné
registra „C“ p. č. 17412/1– ostatná plocha
vo výmere 17412/1 m2 z dôvodu uloženia
vodovodého potrubia a elektrického vedenia na
pozemkoch v záhradkárskej osade v Žadovici.
Uznesenie č. 31/2020
OZ schvaľuje vyhlásenie Verejnej obchodnej
súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve: pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe
v Matejovci. Text verejnej obchodnej súťaže je
súčasťou zápisnice zo zasadnutia OZ.
Uznesenie č. 32/2020
OZ nesúhlasí s výmenou pozemkov tak, ako navrhuje PD Krajné vo svojom liste zo dňa 9. 7. 2020
a to z dôvodu zjavnej nevýhodnosti pre obec.
Uznesenie č. 33/2020
OZ poveruje starostu obce, aby rokoval
so zhotoviteľom JPÚ o vhodnom
umiestnení pozemkov obce
Krajné v rámci JPÚ.
Uznesenie
č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom
I. prerokovalo
predloženie
žiadosti o poskytnutie príspevku pre
projekt Rekonštrukcia
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autobusového nástupišťa v rámci výzvy operačného programu: Integrovaný regionálny operačný
program, Prioritná os: 5- Miestny rozvoj vedený
komunitou, Investičná priorita: 5.1 – Záväzné
investície v rámci stratégií miestneho rozvoja
vedeného komunitou, Aktivita: B2 Zvyšovanie
bezpečnosti a dostupnosti sídiel, kód výzvy:
IROP-CLLD-P785-512-003
II. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku pre
projekt Rekonštrukcia autobusového nástupišťa
v rámci výzvy;
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o poskytnutie príspevku;

c) zabezpečenie spolufinancovania minimálne vo výške
2 000,-€ z vlastných zdrojov rozpočtu Obce Krajné.
Uznesenie č. 35/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje na základe §15
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov použitie rezervného fondu vo
výške 12 236,99€ na splátky úveru.
Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

OBEC KRAJNÉ
Obecný úrad Krajné, Krajné č. 52, PSČ: 916 16 Krajné, IČO: 00311715
vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
podľa § 281 až § 288 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a v zmysle zák.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve:
vybudovanie inžinierskych sietí na pozemkoch k individuálnej bytovej výstavbe
Identifikácia vyhlasovateľa:
• názov: Obec Krajné
• sídlo: 916 16 Krajné 52
• IČO: 00311715
• bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Žilina
• číslo účtu: SK11 5600 0000 0006 1838 1001
• v zastúpení: JUDr. Ján Konečník – starosta obce
• telefón: 032/7408521
A) Predmet obchodnej verejnej súťaže:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci Krajné,
okres Myjava, v katastrálnom území Krajné,
miestna časť Matejovec, lok. Červená hora, ktoré
sú vedené v katastri nehnuteľností Katastrálnym
odborom Okresného úradu v Myjave:
• pozemok – parcela registra „C“ LV č. 1 číslo
parcely 13462/100 o výmere 126 563 m2,
prvá etapa určená geometrickým plánom vo
veľkosti prvej etapy (príloha VOS)
Podmienkou zaradenia do súťaže je súhlas
s podpísaním zmluvy o budúcej zmluve o predaji
pozemkov, ktorá tvorí prílohu tejto VOS.

B) Kúpna cena:
Kúpna cena nehnuteľnosti je stanovená vo
výške minimálne 1,- €/1 m2 t. j. celková cena za
každý m2 budúcich stavebných pozemkov v prvej
etape.
C) Termín a miesto predkladania návrhov:
Písomné súťažné návr hy spolu s dokladmi,
ktoré sú súčasťou návrhu, je potrebné doručiť
v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
• Presná a úplná adresa odosielateľa
– navrhovateľa,
• heslo „Obchodná verejná súťaž IBV
Červená hora“
• označenie „Neotvárať“
• adresa príjemcu: Obec Krajné, Obecný úrad
Krajné, Krajné č. 52, 916 12 Krajné
Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje
termín do 15. 01. 2021 o 12.00 hod.
Podmienky verejnej obchodnej súťaže sú
zverejnené na webovom sídle obce: www.krajne.sk.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
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OBNOVA VOJNOVÝCH HROBOV
Na základe vyzvania predsedu vlády Slovenskej
republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020
sme dňa 16. marca 2020 požiadali Úrad vlády
SR o poskytnutie dotácie na rok 2020 na obnovu
verejne prístupných vojnových hrobov viažucich sa
k II. svetovej vojne. Na našom cintoríne sa nachádza šesť vojnových hrobov, v ktorých sú uložené
telesné pozostatky osôb, ktoré zahynuli počas
II. svetovej vojny – Adam Cvajniga, Štefan Lipták
a Ján Bukovčan, Štefan Marko, Martin Konečník,
Samuel Kubík a neznámy vojak.

Touto cestou ďakujeme predsedovi vlády SR
za poskytnutie finančných prostriedkov v sume
3 300,- € na obnovu 2 vojnových hrobov.
Finančné prostriedky budú použité v roku 2021
na rekonštrukciu vojnových hrobov – výmenu novej
epitafnej dosky a podstavca, odstránenie a vyhotovenie novej obruby hrobu na vybraných vojnových
hroboch a dobudovanie epitafnej dosky na podložku pre neznámeho vojaka.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

PAMIATKA ZOSNULÝCH
Tichá spomienka
Znovu prišiel čas zastaviť sa....
v spomienkach vrátiť sa k našim blízkym,
modlitbou s nimi zhovárať sa,
nad hrobom zapadnutým lístím.
Samota nám zviera srdce,
spomienky bolia, slzy sa tisnú do očí,
ťažko sa žije bez tých, ktorých sme milovali,
spomienka v srdci nám mnohým nestačí.
Chýba nám ich dotyk, teplo domova,
hoci oni už svoj domov majú,
nech pamiatka zosnulých je dňom pokoja
pre všetkých, ktorí zo srdca na svojich blízkych spomínajú.

V mesiaci november prichádza čas spomienok,
ktoré otvárajú našu dušu a modlitba v žiari horiacich
sviec otvára naše srdcia. Spomíname na chvíle, na
okamihy, na to všetko, čo nás stretlo cestami života.
Každý rok obec Krajné spolu s Evanjelickou
cirkvou a.v. v Krajnom organizuje v Dome smútku
v Krajnom Pamiatku zosnulých. Pripomíname si
spomienkou na našich blízkych a spoluobčanov,
ktorí zomreli počas uplynulého roka, čo pre nás
a našu obec znamenali a vykonali. Tento rok bol
Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
trochu iná. Pre stále sa zhoršujúcu pandémiu vírusu
COVID-19 v tomto ročnom období a dodržiavanie
prísnych hygienických opatrení, pre zákaz vychádzania, nám nebolo umožnené si na svojich blízkych
spomínať na našom cintoríne a v Dome smútku,
položiť vence, kvety, zapáliť sviečky, zabezpečiť
a zorganizovať spoločne smútočný obrad Pamiatky
zosnulých. Každý občan si svoje spomienky premietal doma, v kruhu svojich najbližších, a zapaľoval
sviečky pri fotkách svojich zosnulých blízkych,
priamo vo svojich domovoch.
Túto našu spomienku na nich nech sprevádza
nielen rokmi znásobený pocit úcty a vďačnosti,
ale aj odhodlanie a sľub, že sa budeme usilovať
o dobro a porozumenie medzi ľuďmi. Ďakujme im
v spomienkach na pobyt medzi nami a doprajme im
tichý odpočinok.
Veríme, že sa situácia upokojí a v budúcom roku
budeme môcť opäť prísť k hrobom svojich blízkych,
položiť kvety, zapáliť sviečku na ci ntoríne – v záhrade posledného odpočinku, ticha a spomienok.
Česť ich pamiatke!
Bc. Miroslava Matejovičová
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TESTOVANIE NA COVID-19

Za základe vyhlásenia vlády SR z dôvodu stáleho šírenia sa nového coronavírusu sa v dňoch
31.10.2020 a 1.11.2020 uskutočnilo 1. kolo
celoplošného testovania na COVID – 19 v rámci
akcie „Spoločná zodpovednosť“. V obci Krajné
boli odberné miesta zabezpečené v zasadačke
Obecného úradu v Krajnom a v Kultúrnom dome
v Matejovci, kde bolo otestovaných spolu 1024 občanov a z toho bolo 12 pozitívnych.
O týždeň neskôr v dňoch 7.11.2020
a 8.11.2020 sme mali povinnosť zopakovať toto
testovanie znova v tých istých odberných miesta,
kde bolo otestovaných spolu 1200 občanov a z toho bolo 8 pozitívnych.
Chcem sa týmto poďakovať zdravotníkov,
hasičom, vojakom, policajtom, dobrovoľníkom a zamestnancom obce, za dobre vykonanú prácu a za
plynulý priebeh testovania počas testovacích dní.

Verím, že aj takáto možnosť a „preventívna
akcia“ pomôže k lepšiemu životu nás všetkých
a k spokojnosti, že môžeme v zdraví stráviť nasledujúce dni v kruhu najbližších.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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HOSTINEC U KOSTELNÝCH V KRAJNOM – Z HISTÓRIE
STARÉHO OPUSTENÉHO DOMU NA NOVOM SVETE

Krajné na mape
I. vojenského mapovania

Krajné na mape
III. vojenského mapovania

V centre obce Krajné, v dedine, bola asi pred
150 rokmi pomenovaná časť Nový svet na okraji
dolného konca, na pravej strane potoka Korytárka
(v smere vodného toku). Tu na Novom svete
bola prvou stavbou krčma Simona Herza. Lepšiu
predstavu o postupnom osídlení dediny dáva mapa

prvého vojenského mapovania v rokoch 1782 –
1784 https://www.staremapy.sk/. Od stredu dediny
až na dolný koniec po pravej strane potoka boli
mokriny. Osídlenie aj cesta boli len na ľavej strane
potoka. Od stredu dediny až na horný koniec bolo
osídlenie po oboch stranách. V úseku medzi mostom na hornom konci a mostom v strede dediny
viedla cesta po pravej strane potoka. Prechod cez
plytký potok bol formou brodu, ktorý sa zachoval aj
po vyhĺbení koryta. Regulácia potoka dedinou začala
v roku 1934. Pravdepodobne panstvo malo potrebu
vybudovať voľnejšiu cestu dedinou, ako bola cesta
na relatívne dosť šikmom svahu medzi domami na
ľavej strane potoka. Pre čitateľov, ktorí majú hlbší
záujem o históriu, podrobnejšie informácie dáva
monografia obce Krajné.
O postavení Krajňancov a o ich vzťahoch ku
svojim zemepánom sa dozvedáme aj z odpovedí
na 9 predpísaných bodov, na ktoré odpovedala
obecná rada v prítomnosti zemepanských úradníkov dňa 12. júla 1769. V tom čase z nariadenia
kráľovnej Márie Terézie zavádzali v celej krajine
urbár. Zmyslom tejto novej úpravy bolo dať do
súvisu veľkosť sedliakmi užívaných pozemkov
a množstvo robot alebo platieb, ktoré za to
museli odvádzať svojej vrchnosti...
Základné informácie o Krajnom nájdeme aj vo
vizitácii hlavného župana Nitrianske župy, ktorá
sa uskutočnila rokoch 1778/79. V tejto vizitácii
je Krajné charakterizované ako dedina v ktorej
býva 18 zmluvných sedliackych rodín a ďalších 4
žijúcich na kopaniciach. Zmluvných želiarskych
rodín tu napočítali 55 a ďalších 188 žijúcich na
kopaniciach. V Krajnom v tomto období žila iba
jediná židovská rodina, ktorú tvorilo 7 členov. *1
Podľa môjho odhadu poddaní museli navoziť,
nanosiť možno vyše 2 000 m2 zeminy na násyp, na
ktorom je teraz hlavná cesta dedinou. Po oboch
stranách boli vykopané priekopy na stiahnutie
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vody z mokrín. V Krajnom to boli kriepopy, bolo
tu aj priezvisko Kriepopský. Na mape druhého
vojenského mapovania v rokoch 1819 – 1858 je už
zakreslená cesta aj na pravej strane potoka. Je to
na mapovom liste 26 – 39 kreslenom roku 1837.
Na mape tretieho vojenského mapovania v rokoch
1857 – 1883 je už zakreslený hostinec [1] a oproti
nemu pravdepodobne krčmárova stodola a sýpka
[2]. Na mape sú označené stavby z upravenej mapy
https://www.staremapy.sk/.
Na stránke https://www.familysearch.org/search/ nájdeme
pri sčítaní obyvateľstva roku 1869 obecný úrad
s číslom domu 1, kde býva notár Žigmund Erdélsky
s rodinou a služobníctvom. Na čísle domu 3 na
mape [3], býva Ignác Rozenfeld (*1810), krčmár,
s manželkou Annou r. Herz (*1826 v Krajnom),
so synom a štyrmi dcérami. Ignác do Krajného
prišiel z Boroviec asi po roku 1862, aby nastúpil na
svokrove miesto krčmára. V Borovciach sa im narodili dve dcéry a syn, ďalšie dve dcéry v Krajnom.
Anna bola dcérou Adama Herza, Ignác Rozenfeld
bol švagrom Simona Herza.

Pivnica domu č. 3, obecnej krčmy

Pohľad do vnútra pivnice

Najviac do minulosti býva starými ľudmi
spomínaný Adam (Herz), to bol pre seba gazda,
rozumný a šetrný. Jeho syna Volfa som nepočul
spomínať, jeho druhého syna Simona som sám
ako malý chlapec vídaval, hovorili mu „Šmajo“
a jeho chalupa (keď statok odovzdal dcere
„Jelenovej“) stála na pozemku vedľa samého
obecného domu (niekedy bola obecná krčma)
– dnes už niet stopy po nej, iba pivnica v majetku dnes Martina Kubiša vo veľkej záhrade na
briežku. Tento Šmajo bol oproti Adamovi človek
zlomyselne zlý.
Pred svetovou vojnou boly v Krajnom dve
židovské krčmy – v dedine: na dolnom konci
„na novom svete“ krčma a obchod Jelenovej,
uprostred dediny oproti obecnému domu pri
hradskej veľká krčma a obchod Jakuba Herza;
v oboch sa krčmárilo tak, že ich majitelia nagazdovali najväčšie majetky v dedine, tam i tam hodne vyše 100 meríc poľa a všetkého: protislužba:
chudoba, hlúposť = duchovné i hmotné ožobračovanie ľudu a ničenie spokojnosti v chalupách.
Však ľud sa aj hornému krčmárovi vypomstil pri
prevrate 1918 – Jelenová akosi tomu ušla, azda
tým, že nežijúc s manželom – dala v posledku
krčmu do áredy kresťanovi, vyhla sa rabovačke.*2
Poniže obecného domu bývala obecná krčma,
dnes zostala z nej len pivnica v majetku Martina
Kubiša. Obecný šenk býval dávaný do árendy,
nejaký Miko ho mával, no aj iní, naposledy azda
Simon Herz – Šmajo, ktorý ho kúpil, časť jeho
spadla a za môjho detstva tam už ani Šmajo
nemal „šenk“ – ale len oddelené bydlisko v starobe, lebo svoj riadny „šenk“ na novom svete“
odovzdal dcére a zaťovi Jellínkovcom.
R. 1894 objavuje sa medzi členmi výboru
Jellínek Vilmoš, zať Šimona Herza.*2
Fara má číslo domu 50, farárom je Ján Boor,
manželka Hermína rod. Šuleková, majú štyroch
synov a tri dcéry.
Na čísle domu 51, na mape [1], býva Simon
Herz (*1832 v Krajnom) má zapísané, že je krčmár,
ale dom má priznaný len na bývanie. Býva so
ženou Mariou r. Weismann pôvodom z Moravy,
dcérou Annou (*1853, matrika*1856), tetkou Betou
a má slúžku. Chová jednu kravu. V súpise uvádza
dve izby, kuchyňu, komoru, maštaľ, pivnicu, dve
humná. Pravdepodobne šenkoval na druhej otcovej
krčme a pivovare poniže fary. Teraz na tom mieste
stojí dom číslo 154. Nad touto krčmou, nad cestou,
smerom k fare pri sčítaní obyvateľstva na čísle
domu 48, na mape [4], býva Adam Herz (*1808)
s manželkou Rozinou (*1810), dcérou Katarínou
(*1846), slúžkou, dvoma bírešmi s rodinami,
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juhásom s rodinou, spolu 12 osôb. Má zapísané
povolanie roľník. Má tri kone, dve žriebätá, tri kravy, dve teľatá, dve svine, 96 oviec. Je to v priestore
domov číslo 152 a 153. Možno aj dvor č. d. 163,
po obecný pozemok (výhon) medzi farou.
Adam, otec Šmajov mával krčmu a pivovar na
mieste pod obecnou cestou povyše lávky vedúcej
teraz po reg. potoka z hradskej ku fare. Po chalupe už niet teraz stopy, za mojich detských čias
ešte stávala, hoc krčma v nej už nebola tiež (ani
pivovar, sa rozumie). Iba pivnic stojí, pozemok
je z časti zastavený (stodola Vráblova) a z časti
je zahradou. Pivovar zostal ešte z časov poroby
– poddanstva. Bol asi pánsky – o ňom viď bližšie
na foliu 30/31 tejto kroniky.
Adam mával vraj popri pivovare, pálenici
a krčme aj veľké stajne tam dolu, chovával (sdeľoval mi starý Ján Kovár z pod veže) aj 20 žrebcov,
popri lávke (zostala dodnes na tom grunte aj
studňa) bola bírešňa, teda mával bírešov – sluhov, a chovával okolo 400 oviec, isteže nie len na
jeho pozemkoch.
V matrike zomrelých r. 1804 je záznam smrti
Jána Mocku – poznámka: braxator = sládek
a v matrike sobášených r. 1822 11/2. žení sa
jeho syn Ján Mocko, zase braxator. Ako vidno
bolo sládkovstvo – robenie sladu a piva stále
zamestnanie tuná a r. 1804 sotva boli majiteľmi
pivovaru Židia krajňanskí, lebo len vtedy sa
objavujú prví židia v Krajnom. Až asi po r. 1848,
kedy pánske vrchnosti likvidujú – predaly pivovar
tomu kto bol schopný: Židovi.*2
Simonova dcéra Anna, vydatá za Vilmoša
Jellinka, mala pokračovať v rodinnom podnikaní.
Narodili sa im deti: Kornélia (*1887), Hedviga
(*1889) – zomrela vo veku 1 roku, Moric (*1892) –
padol v 1. svetovej vojne. Mimo matriku som našiel
Artura a Zelmu. Simon sa vrátil bývať do domu
číslo 3, pri obecnom dome. Jellinkovci pred prvou
svetovou vojnou mali štyri žijúce deti.
Po smrti Šmajovej Jelínek manželku opustil
a ona sama zostala priamo postrachom ľudí: súdila sa s ľuďmi o úvery o medze a neváhala používať pri súdoch krivoprísažníkov, ktorých kupovala alkoholom, za svedkov. Pri prevrate krčmáril
tam po nej voj. invalida Juraj Hajtún až kým
krčmu kúpil bezdetný bohatý amerikán Janeka,
ten na nej rad rokov krčmáril, no už prešiel do
Piešťan a má tam Košarišťana Kostelného.*2
Druhý historicky najstarší obecný hostinec bol
vedľa obecnej sýpky, oproti za cestou bola obecná
stodola. Obecnú sýpku kúpil Izák Herz, starí ľudia
dom označovali ako „Izákovec“. Jeho syn Jakub bol
ryšavý, preto mu hovorili „červený Jakub“, alebo aj

Obecná sýpka, „Izákovec“
„červený Žid“, aby ho rozlíšili od ostatných Jakubov
Herzov. Jakubova rodina bola odvlečená do koncentráku. Po roku 1990 sa o dom zaujímali príbuzní po rodine Herzovej, žijúci v Anglicku. Koncom
vojny a po vojne v ňom bývala Katarína Sadáková.
Jej manžel Pavol bol koncom roku 1944 odvlečený
do koncentračného tábora, kde zahynul. V roku
1992 dom úplne vyhorel, musel byť asanovaný.
K hostincu patril aj pivovar. Pri sčítaní obyvateľstva v roku 1869 na čísle domu 77 mal hostinec
Jakub Herz (*1803) a mäsiarstvo syn Herman
(*1837). V kronike spomenutý Nátan mohol byť
Hermanovým synom. Hostinec, obchod, jatky, pálenica, pivovar a hospodárske stavby boli v priestore dvora domu číslo 285, na mape [5].
Iný „šenk“ mal iný Herz (Jakub) povyše obecnej
sýpky, ten prevratom a odsťahovaním po r. 1918
zanikol, dnes je v majetku prisťahovaného Myjavca
– amerikána Dekánka, ktorý však ozrutné ale hnilé
budovisko ide váľať, lebo postavil pred ňou novú
menšiu budovu.
Po prevrate 1918 neboly, aspoň sa neukazovaly zprvu podmienky pre židovské krčmárenie:
syn horného Nátan
odpredal väčšiu časť
majetku (časť má tu
dodnes), kúpil za
to o mnoho väčší
statok v Galante
a dnes je teda s ňou
v Maďarsku.
Obec obrábala od
d
dávnych čias obecné
é
role vo „vlastnej
réžii“, ešte aj dnes,
i keď sa sem-tam
nejaký kúsok pod
Michal Bodický:
Prievrat v Krajnom

12
stavenisko odpredáva, je ich okolo 490 meríc.
Dnes, a od mojej pamäti (asi od príchodu
Nozdrovického) sú dávané do árendy, preto už
niet obecnej stodoly a sýpky, ktoré stávaly blízko seba pri hradskej naproti obecnému domu.
Sýpka je dnes v majetku Jakuba Herza Izákovho,
ktorý tam mal, kým smel, obchod – a obecná
stodola bola asi pred 10 – 15 rokami odpredaná,
pozemok kúpil Ján Miko a Martin Moravec, ktorí
si tam spravili záhradky pred svojimi novopostavenými domkami.*2
O situácii v Krajnom, pred prevratom a po ňom,
písal farár Michal Bodický v diele Rozpomienky a pamäti, https://zlatyfond.sme.sk/dielo/1312/ Bodicky_Rozpomienky-a-pamati-II/9
Roku 1928 vydali v Národných novinách útlu
knižku Michala Bodického: Prievrat v Krajnom.
Po vojne sa Jellinková (Jelenová) dostala do
finančných ťažkostí, Myjavská banka dala jej majetok na dražbu, hostinec kúpil Štefan Janeka (asi
po roku 1922), ktorý ho neskôr nechal v prenájme
Martinovi Kostelnému (* 1894 Košariská – † 1984
Krajné). Na stránke https://www.familysearch.org/search/ je
v matrike zápis farára Pavla Štefánika, ktorý sa
narodil v Krajnom. Kostelný ho postupne splatil,

Zápis Pavla Štefánika v matrike
prerobil hospodársku časť budovy. Rozšíril predajný sortiment o rozličný tovar. Poloha hostinca
„U Kostelných“ bola veľmi atraktívna. Koncom
roku 1939 začal mu konkurovať hostinec v novom
„Družstevnom dome“. V roku 1944 otvoril hostinec, ujec Martin Knap (* 1904) na hornom konci
dediny. Asi roku 1935 pristavil k rodičovskému
domu dve miestnosti, kde boli dočasne triedy
Štátnej ľudovej školy v Krajnom. Koncom roku
1943 boli triedy uvoľnené, ujec v nich otvoril hostinec. Dovtedy bol obchodníkom v Podkylave, na
filiálke Potravného družstva v Krajnom. Jeho otec,
môj dedko Martin Knap (* 1875) kúpil od Myjavskej
banky v roku 1924 role a lesy na Lazčekoch, ktoré
predtým vlastnili Jellinkovci.
V období druhej svetovej vojny boli obchody
pod zvýšenou kontrolou, ale na dedine si väčšina
ľudí dorobila základné potraviny, nemali až takú
núdzu. Kronikár v roku 1941 píše o obchodníkoch,

živnostníkoch s predajom rozličného tovaru:
Potravné družstvo (obchodník Ján Sadloň s manželkou Zuzanou), Potravné družstvo – filiálka
(u Matyáša, obchodník Michal Pleško), Štefan
Marek, Štefan Vydarený, Štefan Janeka (náj. Martin
Kostelný), Pavol Janeka, Gustav Récky v Matejovci,
Kraviarik v Luskovici. Hostince: Potravné
družstvo (Ján Babuška s manželkou Ľudmilou),
Štefan Janeka (náj. M. Kostelný), Gustav Récky
v Matejovci, Kraviarik v Luskovici.
Živnostníci 1941
Možno povedať s pravdepodobnosťou, že asi
1200 – 1500 obyvateľov žije výhradne z práce
na samostatnom poľnohospodárení: ostatní len
čiastočne z poľnohopodárenia a živnosti – (obchodov a remesiel) a iných povolaní. Keď porovnáme
počet domových čísel (721) s počtom domácností, ktoré majú svoje obilie (už či doma dorobené,
alebo vo mzde zarobené) – zisťujeme že len asi
100 domácností je odkázané na nákup chleba
a chlebovej múky – čo má najmä za vojnových
časov svoj význam. Ako živnostníci s oprávnením
(živnost. listom) sú v Krajnom títo:*2
Po prevrate v roku 1948 bolo postupne likvidované súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, obchody, pohostinstvá mohli pokračovať len
v družstevnej forme. Po roku 1953 boli všetky
obchody pod hlavičkou Jednoty, alebo prestali
existovať. Vlastníkom prevádzkových priestorov
sa stala Jednota. Martin Kostelný s manželkou
Juditou (*1903 – † 1984) bol zamestnancom
Jednoty asi do roku 1955. Postupne sa v hostinci
vystriedalo viac hostinských. Štefan Turan, jeho
manželka Alžbeta, Štefan Plesník, Mária Mikušová
a posledná bola Emília Baranová, ktorá skončila
prevádzku hostinca roku 1977. V dome zostal
bývať s rodičmi syn hostinského, Martin Kostelný
(*1933 – † 1987). Jeho mladší brat Štefan
emigroval do USA, mladšia sestra Oľga sa vydala
a s manželom emigrovala do Rakúska. Staršia sestra Anna bývala v Piešťanoch a najmladšia Viera
na Košariskách. Po zatvorení prevádzky dostala
rodina Kostelných priestory hostinca späť. Martin
urobil stavebné úpravy zo strany ulice a vo vnútri
upravil na obytné miestnosti. Po jeho smrti roku
1987 ostal dom opustený.
Po roku 2005 kúpila dom stavebná firma
ROKIM s.r.o. Po zmene sídla firmy v roku 2019 sa
majitelia nevyužívaný objekt rozhodli odpredať obci.
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom Uznesením
číslo 37/2019 zo dňa 12.09.2019 schválilo
kúpu ako i kúpnu cenu za vyššie uvedené
nehnuteľnosti.
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Hostinec „U Kostelných“ (rok 1952)
Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v križovatke oproti Základnej škole s materskou
školou, prekážajú výhľadu v križovatke a najmä
je ohrozená bezpečnosť detí idúcich zo školy a do
školy.*3
Pri overovaní niektorých údajov som nechal
prečítať pripravovaný text viacerým ľudom. Aj
z krátkych rozhovorov som uvážil doplniť ešte
obchod Jakuba Herza.
Jakub Herz Adolfov s domácnosťou (mal mäsiarstvo a obchod miešaným a strižným tovarom,
musel všetko na nariadenie štátu zavrieť, nik to
z tunajších neprevzal = arizoval) *2
Na mape je to dom [6] teraz č. d. 41. Starí ľudia ho označovali „dolfínovec, alebo aj jakubovec“.

V matrike narodených je zapísaný Jakub Herz
(*1889), otec Adolf, mäsiar, matka Julia rodená
Werner. Roku 1890 sa narodila Helena, 1893
Rozália, ktorá zomrela roku 1902, 1895 Ignác.
Na túto rodinu s vďačnosťou spomínala moja teta,
Alžbeta Čižmárová, rodená Knapová (*1906). Jej
otec, môj dedko Martin (*1875), odišiel asi roku
1912 za prácou do Ameriky, kde roku 1910
odišiel o 12 rokov mladší, slobodný brat Štefan.
Zanechal doma manželku s piatimi deťmi. Do
vypuknutia I. svetovej vojny posielal peniaze na
živobytie svojej rodine, potom sa už nedali. Pred
koncom vojny živorili. Jej mama Katarína (*1879)
často pracovala u Adolfa Herza, kde chodila
pomáhať aj 10-ročná Alžbeta. Často spomínala,

Rekonštrukcia domu po roku 1980
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ako aj v zime na potoku právala črevá. Vždy
o rodine Herzovej len dobre hovorila, že ich od
hladu zachránila.
Aj Ján Ďuriš spomínal, že ako chlapec (už za
I. ČSR) nosieval Jakubovi Herzovi naoberaný
lipový kvet. Do vreca chlapci vložili riadny kameň,
aby viac navážili. Po odvážení ich Jakub poslal na
povalu kvet vysypať. Tam bolo treba kameň malou
medzerou (okienkom) vyhodiť do potoka. Keď išla
Herzová na vodu do potoka, nezdalo sa jej, že je
na jednom mieste dosť podobných kameňov. Ale
nepamätá si, že by Jakub niekomu prehľadal vrece.
Veľa ľudí mu hovorilo Jakubko, predával na dlh,
nerobil úžeru ako robili krčmári.
K otázke ako mohli prísť Židia k veľkým majetkom po roku 1848.
Po potlačení prvej slovenskej výpravy začali
v celom kraji naplno pracovať náhle súdy.
Do Krajného prišiel takýto súd pod vedením
J. Lelkeša. Hlavným svedkom proti Krajňancom
bol ich vlastný notár Š. Erdelský. Po vyšetrovaní
vzali z Krajného a Podkylavky okolo 80 mužov
a najskôr ich uväznili vo Vrbovom. Odtiaľ ich
neskôr dopravili do Hlohovca a Nitry. Dňa
11. októbra 1848 súdili pred náhlym súdom
ako hlavných buričov z Krajného richtára Jána
Štibrániho, Jána Čuvalu, Jura Dlhého, Jána
Bukovčana a Jura Černáka. Po ich odsúdení
začal súd s „hlavným vinníkom“ Viliamom
Šulekom, ktorý sa držal statočne a otvorene sa
priznal k organizovaniu ozbrojeného odporu

proti vojsku. Náhly súd ho spolu s K. Holubym
odsúdil na smrť a 20. októbra 1848 ich na lúke
oproti Hlohovcu verejne popravili obesením.
Zastrašovanie zo strany maďarskej vlády však
neodradilo Slovákov od ďalšieho zápasu za svoje
práva, uskutočnili sa ďalšie dve dobrovoľnícke
výpravy, ktorým sa podarilo preniknúť do mnohých kútov Slovenska, kde povzbudili miestne
obyvateľstvo k boju za národné práva.
Jediným hmatateľným výsledkom revolúcie
bolo zrušenie poddanstva. Ani tento zákon však
nemohol uspokojiť bývalých poddaných, lebo
rušil poddanstvo za náhradu, čo znamenalo, že
bývalý poddaný sa musel z poddanstva vykúpiť,
aby zemepáni neprišli náhle o všetky svoje
dôchodky.*1
Nielen organizátori povstania, ale rodiny dobrovoľníkov dostali vysoké pokuty za účasť v povstaní.
Majetnejší museli predávať majetok na splatenie
pokút. Bola to ďalšia príležitosť pre prisluhovačov
maďarizácie, ako lacno získať majetok. Neboli to len
niektorí Židia. „Našim ľudom“ sa vždy dobre darilo.
*1 PhDr. Ján Lukačka, Csc. : Krajné 1392*1992
*2 Kronika obce Krajné – kronikár Štefan Valášek
– prepis textu z Kroniky obce Krajné je v pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie.
2009 © Ivan Gálik
*3 http://www.krajne.sk/samosprava/zapisnice-z-oz/
Ivan Gálik

ŽELANIE A POĎAKOVANIE
ZŠ s MŠ Krajné ďakuje všetkým priaznivcom
a podporovateľom za pomoc a priazeň v roku 2020.
Želáme všetkým obyvateľom obce Krajné a ostatných
obcí spoločného školského obvodu pokojné prežitie
sviatočných vianočných dní. Do roku 2021 prajeme
pevné zdravie, pokoj, rodinnú pohodu, spokojnosť
a pracovné úspechy.

Ďakujeme pánom Trgalovi a Očkajákovi za prácu
v školskej včelnici a starostlivosť o včely počas pandemického roka 2020. Verím, že i keď v tomto roku
nemohli pokračovať vo vzdelávaní žiakov, nadviažu
na svoju predchádzajúcu prácu a v ďalšom roku bude
spolupráca prebiehať už bez obmedzení.
Milan Medveď
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VIANOČNÁ RADOSŤ
Rada by som sa podelila o spomienku na
rok 1948. Mala som vtedy 12 rokov, blížili
sa Vianoce a v škole bola besiedka...
V programe som vystupovala ako
anjelik.

ANJEL: Dvanásť! Veď to vás je ako mesiacov v roku.

Deti sa postupne predstavujú vo veršoch.
ANJEL prihovára sa: Teba chlapček
nepoznám, povedz nám to pekne sám.
Kto si a čo si prosíš?
CHLAPČEK: Čože? Vy ma nepoznáte?

Anjeličkovia vybehnú na javisko:

ANJELIČKOVIA: My, anjeličkovia,
čo v nebi bývame,

každému dieťatku radosti chystáme.
Ktoré dieťa dobré bolo,
tomu darček dáme!
Chystáme darčeky každému jednému
potechu sirotám, podporu biednemu.
Ktoré dieťa dobré neni, na škodu je jemu.

Ja som pekárov syn, Knap! O pár
rokov budem chlap. Ja mám rád žemličky, radšej ako knižtičky. A náš Minko
maličký, ten najradšej hračičky.
ANJEL: A teraz, detičky, povedzte, čo by ste si
priali, aký darček od Ježiška?

Deti postupne rozprávajú, čo si želajú a v závere sa tešia na príchod Ježiška.

Na scénu pribehnú deti.
DETI: Jéej, anjeličkovia! Vitajte u nás, vitajte!
ANJEL: Ách, deti! Koľkože vás prišlo?! Kto vás
spočíta?

DETI: Štefko Mocko! Prvák! To je dobrý žiak!
ANJEL: Tak, Štefko, počítaj!
Štefko počíta, narátal dvanásť.

Za malými i veľkými obyvateľmi sveta je teraz
netradičný rok 2020. S novými situáciami, ktoré
bolo treba riešiť. Je však niečo, čo nepozná zmenu.
Čaro Vianoc. Tak nech sú aj tohtoročné Vianoce,
práve tak ako tie v roku 1948, plné detskej radosti.
A detská radosť je najkrajším zdrojom pohody pre
dospelých.
Vlasta Fidrichová

POĎAKOVANIE
Kolegovia dobrovoľní hasiči!
Nielen Slovenská republika, ale celý
svet je v tomto období vystavený pandémii novým koronavírusom, ktorý
spôsobuje ochorenie COVID-19. Ani
v tomto náročnom období sa však život
dobrovoľných hasičov nezastavil.
Presvedčili sme sa o tom v ostatnom
období, keď dlhotrvajúci dážď naprieč
celým Slovenskom spôsobil na mnohých
miestach od východnej časti až po západ
Slovenska rozsiahle záplavy. A práve
dobrovoľní hasiči boli jednou zo zložiek, ktoré
poskytli svoju rýchlu pomoc obciam a občanom
postihnutým týmito záplavami.
Bez ohľadu na dennú či nočnú hodinu ste
opustili svoje rodiny a pohodlie svojich domovov,
aby ste bez nároku na finančnú odmenu poskytli
pomoc tým, ktorí ju najviac potrebovali, aby ste
chránili životy a zdravie svojich blížnych a ich

majetok. Svojím konaním, či už to bolo vo
Vašej vlastnej obci alebo ste pomáhali
iným obciach, ste do bodky naplnili
prvý bod Hasičského desatora, ktoré
hovorí: „Nehľadaj v dobrovoľnom
požiarnom zbore ani zisk, ani slávu,
ale len bratskú povinnosť pomôcť
v nešťastí“.
Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou
z úprimného srdca poďakovali za vykonanú
prácu. Preukázali ste obrovskú spolupatričnosť
a empatiu s postihnutými ľuďmi a boli ste príkladom novým generáciám. I z tohto dôvodu sa stávate
pre mnohých vzorom statočnosti a lásky k svojmu
blížnemu. Ešte raz nám dovoľte z celého srdca vysloviť
všetkým veľké a obrovské ĎAKUJEME.

Pavol Ceľuch,
prezident
DPO SR

Vendelín Horváth,
generálny sekretár
DPO SR

ZÁLOŽKA DO KNIHY
SPÁJA ŠKOLY
Radosť z čítania ukrytá vo
veršoch básní a v próze
Po vyhlásení projektu
Slovenskou pedagogickou knižnicou sa prihlásila
aj naša škola – ZŠ s MŠ Krajné do celoslovenského projektu. Zapojených bolo 100 žiakov
z 1. a 2. stupňa.
Od začiatku sme celému projektu venovali
veľkú pozornosť. Téma bola pre nás veľmi
zaujímavá. Ponúkla žiakom široký priestor využiť
fantáziu a skĺbiť ju s vedomosťami a poznatkami
o literárnych dielach. Žiaci vyrábali záložky
rôznych tvarov a s rozmanitými motívmi počas
vyučovacích hodín výtvarnej výchovy.
Záložky sme si vymieňali s českou školou
Molekula z mesta Chlumec. Toto mesto sa
nachádza v Ústeckom kraji.

Veríme, že naše záložky sa budú českým
deťom páčiť a pri čítaní kníh si spomenú na deti
zo Slovenska.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2021 bude 28.februára
2021, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 1/2021 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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