
 Deň pred „popolcovou“ stre-
dou, v utorok 28. februára 2006,  
sa na svojej pravidelnej výročnej 
schôdzi stretli predsedníctvo, 
členovia MsSČK v Krakovanoch, 
spolu s prizvanými hosťami. 
Správu o činnosti MsSČK za rok 
2005, spolu s hlavnými cieľmi 
na rok 2006 predniesla pred-
sedníčka E. Krestová. S plánom 
úloh oboznámila prítomných 
pani Havrlentová a hospodá-
renie MsSČK zosumarizovala 
ekonómka A. Štefanková. 
   Ocenením bohatej a usilovnej 
práce MsSČK v Krakovanoch a 
srdečnými pozdravmi sa niesli 
príhovory prítomných hostí.  
Zhromaždenie pozdravili vice-
prezident Slovenského Červe-
ného kríža p. Heriban, generál-
ny sekretár Bohdan Telgársky a 
starosta obce Vladimír Mihálik. 
Všetci spomenutí zaželali Ms-
SČK v Krakovanoch veľa chuti a 
entuziazmu do činností, ktoré si 
na tento rok naplánovali. Z tých 
najdôležitejších spomeňme Deň 
narcisov (2.apríl), počas ktoré-
ho v spolupráci s Ligou proti 
rakovine budú členky predávať 
symbolické narcisy,  pričom vý-
ťažok poputuje na boj proti tejto 
zákernej chorobe, rôzne poduja-
tia pre deti (kurz prvej pomoci, 
opekačky, výlet, púšťanie šarka-
nov), náučné prednášky, výstavu 
Jesenná záhrada, navštevovanie 
starších spoluobčanov v rámci 
Mesiaca úcty k starším, adventné 
podujatia, Vianočnú kvapku krvi, 
posedenie s darcami a pod.    
   Oficiálnej časti schôdze pred-
chádzal kultúrny program, v 
ktorom vystúpil  s fašiangovým 
pásmom DFS Krakovanček pod 
vedením Zuzany Snohovej, v zast. 
Jarmilou Kubranovou a Fľaškový 
tanec  z východného Slovenska 
predviedli žiačky cirkevnej ZUŠ 
Sv. Gorazda vo Vrbovom. No a 
po skončení schôdze FS LUSK 
tradične „pochovala basu“.

                                                  -juf-      

Červený kríž rokoval

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch január až marec 
2006 sa narodili Katarína Va-
lová, Dávid Miklovič, Veronika 
Révaiová a Petronela Klinovská. 
Prajeme im veľa zdravia a šťastia!

  Zomreli Antonín Radoský vo veku 
82 rokov, Jozefína Gonová vo veku 
86 rokov a Eliška Urbánková vo 
veku 78 rokov. Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   Vážení spoluobčania, skončil sa rok 2005. Môžeme ho hodnotiť kladne. I napriek 
prechodu mnohých kompetencií zo štátu na obec bez dostatočného vyfinancovania, 
bolo hospodárenie dobré. Podarilo sa ukončiť rozrobené  akcie -  káblová televízia, 

l Výročnej členskej schôde Miestnej sk. Slovenského červeného kríža sa zúčastnil 
hojný počet členov, sympatizantov, ale i prizvaných hostí.      Foto: L. Žitnanský

cintorín Kra-
kovany, obecný 
úrad, zbaviť sa 
stratových pre-
vádzok. Naprí-
klad i kultúra, 
ktorá bola roky 
stratová - dosi-
ahla v roku 2005 
zisk 95.000,- Sk. 
Celkovo obec 
skončila v pluse 
552.000,- Sk.
   Od 13.3.2006 
sa začalo s 
inkasovaním 
miestnych daní 
a poplatkov. 
Zlepšila sa i pla-
tobná disciplína. 
V krátkom čase 
si veľa občanov 
splnilo svoju po-
vinnosť.  Očaká-
vame, že zapla-

tenie prebehne bez problémov. 
Občania, ktorým by jednorazové 
zaplatenie spôsobilo starosti, sa 
môžu dohodnúť na splátkovom 
termíne, lebo podľa všeobecne 
záväzného  nariadenia nie je 
možné zníženie alebo nezapla-
tenie dane.
   Ešte niekoľko slov o káblovej te-
levízii. Už aj televízny signál ČT1 
a ČT2 je šírený digitálne. Jeho 
kvalita je podstatne lepšia. Pri 
výbere poplatku za káblovú tele-
víziu sa bude pracovníčka firmy 
Stelar pýtať, ktorí občania by mali 
záujem o malý balík programov. 
Ten by obsahoval len slovenské 
programy STV1, STV2, Markíza, 
JOJ, TA3 a NAUTIK a bol by asi 
o 300,- Sk lacnejší ako veľký. 
Vo väčšom balíku by boli všetky 
programy ako doteraz (poprípa-
de doplnené o nové). Rozdelenie 
programov bude možné len v 
prípade dostatočného záujmu. 
Zároveň sa bude zisťovať, kto by 
mal záujem o ďalšie programy a 
ktoré. Pridanie ďalšieho plate-
ného programu bude znamenať 
zvýšenie mesačného poplatku 
zhruba o 20,- Sk, čiže napríklad 
pridanie 2 platených programov 
by znamenalo zvýšenie ročného 
poplatku zhruba o 500,- Sk. 
Konečné stanovisko o zavedení 
malého balíka možno uvítajú 
starší občania a doplnenie o 
nové platené programy by mali 
radšej mladší spoluobčania. Bu-

deme rešpektovať názor väčšiny. 
V prípade nezaplatenia ročného 
poplatku bude účastník odpojený 
firmou Stelar od siete. Problémy 
s kvalitou alebo Vaše otázky 
nahláste firme Stelar, č. t. 0905 
312 283.
   Ako som informoval v minu-
lom čísle Hlase Krakovian, bolo 
vydané stavebné povolenie pre 
firmu Enermont na líniovú stavbu 
elektrifikácia Starých konopísk.  
V mesiaci marec bola osadená 
trafostanica a hneď po zlepšení 
počasia sa začne s výkopovými 
prácami. Stavba za 3,75 mil. ko-
rún by mala byť ukončená v júni 
2006 a bude znamenať podstatné 
zlepšenie zásobovania elektrickou 
energiou Južnej, Dolnej a Ulice k 
Spúšťu a zároveň umožní vytvo-
renie podmienok pre predaj sta-
vebných pozemkov na Starých 
konopiskách (18). 
   Ťaživým problémom obce je 
odpad. Chceme vytvoriť podmi-
enky preto, aby čistota a životné 
prostredie bolo na vhodnej úrov-
ni. 2x do roka sa bude robiť zber 
elektroniky - práčky, chladničky, 
mixéry, televízory, počítače...  
Prvý ber bude 8. apríla 2006, t. j. 
v sobotu do 8.00 hod treba vyložiť 
spotrebiče pred dom, odkiaľ ich 
špecializovaná firma odvezie.
1100 l kontajnery na sklo sú 
rozmiestnené po obci. Prosím, 
nedávajte sklo do komunálneho 
odpadu. Zber kovového odpadu 

budú robiť poľovníci v apríli. 
Treba ho len vyložiť pred dom. 
Ťažšie  kusy môžu občania na-
hlásiť na OcÚ a poľovníci si ich 
vyložia a naložia na vlečku. 
   Termín bude vyhlásený miest-
nym rozhlasom.
Prišlo k zmene zberu papiera a 
PET fliaš. 240 l nádoby sú od 
nového roku používané len na 
zber papiera, lepenky, igelito-
vých fólií, čistých kelímkov od 
potravín (Pozrite si letáky na 
nádobách). Na stlačené PET 
fľaše sú určené modré igelitové 
vrecia. Pri ich zbere dostanete na 
výmenu nové. Ak by Vám vrece 
nepostačovalo, kľudne použite 
vlastné igelitové vrecia, ale pre-
bytočné PET fľaše nedávajte do 
komunálneho odpadu!
Termín vývozu PET fliaš: 29. 
apríl, 24. jún
Termín vývozu papiera: 21 apríl, 
2. jún, 14. júl.
Ak by bol záujem o zber textilu, 
pokúsili by sme sa zorganizovať 
1x vývoz. V najbližšom  období 
firma Aku-trans umiestni v obci 
1 kontajner na staré batérie. Žia-
dame občanov, aby staré batérie 
hádzali priamo do kontajnera (aj 
tužkové). V prípade, že občania 
budú vytvárať nelegálne skládky, 
obec pristúpi k priamym posti-
hom. Snažme sa, aby sme mali 
čisto nielen vo vlastnom dvore, 
ale aj v celej obci...

pokračovanie na str. 5
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Príhovor starostu

...dokončenie zo str. 2
   Venujeme starostlivosť aj na-
šim najmenším spoluobčanom. 
Rekonštruovali sme telocvičňu 
v ZŠ a vymaľoval sa nábytok v 
triedach, čím sa vytvorilo prí-
jemnejšie prostredia pre výučbu. 
Teší ma, že veľa detí i dospelých 
si našlo cestu do Obecnej knižnice 
v Krakovanoch, ktorá je otvorená 
2x v týždni, v utorok a v piatok od 
16.30 do 19.00 hod.
   Pracovníci obce robia počas 
zimných mesiacov opravu poka-
zeného inventára v zariadeniach 
obce. Po zlepšení počasia sa začne 
s výstavbou skladu pri telocvični 
ZŠ, prístrešku pre mechanizmy 
na obecnom úrade a s budova-
ním tréningovej plochy na šta-
dióne TJ a úpravami parku pred 
kostolom. Bude potrebná i oprava 
miestnych komunikácií, ktoré sú 
po zime v dezolátnom stave. O 
ďalších aktivitách obce Vás bu-
deme informovať priebežne.

PaedDr. Vladimír Mihálik

Poďakovanie
 Kolektív zamestnancov a zdru-
ženie rodičov pri MŠ Krakovany 
ďakujú firmám : Autodoprava 
Sedlák, Borioca Trnava, Čeliga 
Veľké Kostoľany, K+L real, Ná-
bytok Hinner, Lima PŠ, EMU Zu-
zic, Renta Myjava, Semper Decor, 
Argus, Matadorka, PŠD Krakova-
ny, Energomont, Linea D, SOU 
odevné Vrbové, KIPA, Sedos, 
Kaderníctvo Gabriela, Kaviareň 
U notára, Michaela, Videonics; 
predajniam : Jednota, Pohostin-
stvo, Balla, Besedová Marta, Tati-
ana; organizácii MsSČK, ZŠ, OcÚ,  
p.Jurdovi, Palkechovi, Zubákovi, 
Havrlentovi, Gonovej M., Orav-
covej, Radoskému, Chromiakovi, 
Bučkovi a p. farárovi za poskytnu-
té sponzorské dary do tomboly na 
detský maškarný ples. 
   Zároveň sa ospravedlňujeme 
všetkým, ktorí hľadali už spo-
mínanú internetovú stránku MŠ, 
ktorej realizácia sa pre pracovné 
vyťaženie rodičov, ktorí ju pripra-
vujú, oneskorila. Vynasnažíme sa, 
aby bola hotová v čo najkratšom 
čase.                                       -JaK-

Oprava

 V minulom čísle HK sme ne-
správne uviedli, že na posedení 
s darcami krvi vystúpili deti zo 
ZŠ pod vedením A. Pánikovej, 
tieto vystúpili, ale deň predtým 
na posedení s dôchodcami. Na 
posedení s darcami vystúpil DFS 
Krakovanček pod ved. Z. Snohovej 
v zast. Jarmily Kubranovej.   -r-

       Ø HISTÓRIA
  Numizmatika je náuka o peniazoch a ich dejinách. Zbieranie mincí sa na území 
Slovenska rozšírilo v období renesancie. Prevažne išlo o súkromnú zberateľskú činnosť. 
Numizmatickú zbierku na Slovensku od roku 1863 až do svojho zákazu budovala aj 
Matica slovenská v Martine a mnohé múzeá založené ešte v priebehu 19. storočia. 

   Numizmatickú zbierku Balneologického múzea 
v Piešťanoch tvorí 8395 mincí, medailí, plakiet 
a bankoviek. Mnohé mince pochádzajú z nálezov 
v regióne. Nálezy mincí vypovedajú o povahe 
vývoja sociálno-ekonomických procesov a o vo-
jensko-politickej situácii na území Slovenska ale 
aj obcí, kde sa našli. 
     Z územia obce Krakovany (v roku 1943 k nej 
bola pričlenená obec Stráže) poznáme niekoľko 
nálezov mincí. Ide o jednotlivé mince, ale aj 
o hromadné nálezy mincí. Prvá písomná zmienka 
o obciach Krakovany a Stráže pochádza z roku 
1113. Osídlenie obce je však oveľa staršie a siaha 
až do praveku.
     V roku 1938 sa na neznámom mieste v chotári 
obce Krakovany našla bronzová minca – sestercius 
cisára Antonia Pia (138 – 161 n. l.) razená v Ríme 
v rokoch 152 – 153 n. l. Jednotlivé nálezy rímskych 
mincí pochádzajú aj z okolia obce (Borovce, Horná 
Streda, Očkov, Pobedim, Vrbové a ď.). Sú dokla-
dom smerovania obchodných ciest cez územie 
Slovenska, ktoré v tom čase obývalo germánsko-
-kvádske obyvateľstvo. V rokoch 1933 a 1939 boli 
pri ťažbe hliny v bývalej obci Stráže nájdené dva 
bohaté hroby (I., II.), v ktorých boli pochovaní čle-
novia germánskej kniežacej rodiny. Výbava hrobov 
pozostávala z rímskych importov, ktoré tvorili zlaté 
(spona) a strieborné (spony, nádoby, ostrohy, ly-
žičky, nožnice a ď.) predmety. V hroboch sa našli 
aj výrobky z bronzu a skla. V hrobe II. bol údajne 
aj zlatý náhrdelník, ktorý si nálezcovia „rozlámali 
na kusy“ a rozdelili si ho, zlaté spony a väčšie 
množstvo zlatých mincí. Germáni v obchode 
mince nepoužívali, ale cenili si ich pre drahý kov, 
ktorý obsahovali. Hroby sú datované do konca 3. 
začiatku 4. stor. n. l.   
     Ďalší hromadný nález mincí pochádza z Krako-
vian z obdobia stredoveku. Údajne obsahoval 300 
– 400 zlatých a strieborných mincí. Poklad mincí 
našiel v roku 1928 pri orbe svojho poľa roľník Mi-
chal Bučko v polohe „Stará stávka“. Boli uložené 
v malej keramickej nádobe a nachádzal sa tam aj 
železný hrot kopije. Z nálezu sa zachovalo len 5 
mincí, ostatné si rozobrali občania. Zachované 
strieborné mince – denáre dal raziť uhorský panov-
ník  Ľudovít  I. Veľký  (1342 – 1382).  Strieborný
jednostranný biely peniaz bez letopočtu zo zá-

veru 15. storočia sa našiel v bývalej obci Stráže 
v polohe Záhumenice. Patril českému panovní-
kovi Vladislavovi II. Jagelovskému (1471 – 1516), 
ktorý ho dal raziť v Kutnej Hore. Pravdepodobne 
ide o súčasť hromadného nálezu mincí.
     Najväčší hromadný nález mincí sa našiel v obci 
Krakovany v roku 1970 pri výkope pivnice počas 
prestavby rodinného domu Jozefa Brašku. Nález, 
pôvodne uložený v keramickej nádobe, obsahoval 
219 strieborných mincí (postupom času sa podarilo 
zdokumentovať ešte 28 mincí). Mince boli zhro-
mažďované v priebehu 16. a začiatkom 17. storočia. 
Nález obsahoval uhorské mince Ferdinanda I., Ma-
ximiliána II., Rudolfa II., Mateja II.; poľské mince 
Kazimíra II., Jána Alberta, Alexandra, Žigmunda 
I., Žigmunda III.; mince Lehnica-Breh, Tešínsko, 
Litva; mince mesta Elbing,  Riga a Svídnica a prus-
ké a braniborské razby. Mince zachránil pracovník 
Archeologického ústavu SAV a rodák z obce Kra-
kovany Karol Sedlák. Mince boli do zeme ukryté 
cca roku 1616 a na tú dobu mali vysokú hodnotu 
strieborného kovu. Napríklad výskyt pruských 
a poľských mincí je bežný, lebo boli v tom čase 
v obehu v celom Uhorsku. Poľské mince sa často 
nachádzajú pozdĺž tzv. Sliezskej cesty, na ktorej 
ležali aj Krakovany a ktorá viedla z Bratislavy do 
Tešínska a Vratislavy. Prečo si majiteľ mince ne-
vyzdvihol, o tom sa môžeme len dohadovať. Mince 
boli často zhromažďované ako finančná zábezpeka 
jednotlivca alebo jeho rodiny. Často sa stávalo, že 
majiteľ si mince nevyzdvihol pravdepodobne pre-
to, že zahynul vo vojnovom chaose, na ktorý bolo 
v minulosti Slovensko tak bohaté.  
   Ojedinelá, pravdepodobne stratená, poľská 
strieborná minca – polturák Žigmunda III. (1587 
– 1632) razená v roku 1632 sa v obci našla v záhrade 
M. Radoského.
     Najmladšie mince, ktoré sa v chotári obce našli 
sú novoveké. Je to napríklad 3-grajciar Františka 
I. (1792 – 1835), drobné mince Františka Jozefa 
I. (1848 – 1916), strieborná „One dime“ (10-cent) 
USA z roku 1912 a mince z obdobia I. ČSR.
     Nálezy mincí v chotári obce dokladajú inten-
zitu osídlenia, hovoria o hospodárskej a sociálnej 
situácii a tvoria tak jeden z prameňov pre hlbšie 
poznanie histórie obce.  

Marián Klčo, Vladimír Krupa

 Nález mincí v Krakovanoch

 Lebo na jar je tu velice pekne
   „Západoslovenský kraj je mojím živlom, bez ktorého by som nevedel žiť. Chýbal by mi ako vzduch, 
ako rybe voda ...“ Takto vyznáva svoju lásku svojmu rodnému kraju pod Karpatmi, jeho vinorodým 
stráňam a rovinám, ľuďom, s ktorými prežil veľa liet, jarí a jesení, radostí i sklamaní, známy slovenský 
publicista Roman Gejza Halas. – číta pozorný čitateľ na prednej blankytnej záložke prebalu knihy 
spomenutého autora a pokračuje isto iste ďalej v čítaní.  Dnes, v roku 2006, pri príležitosti marca 
– Mesiaca kníh, ktorý si pripomíname každoročne už päťdesiatjeden rokov, som siahol, nie náhodou, 
práve po knihe Karpatské zlato tohto známeho slovenského novinára, ktorý už vo svojom Vyznaní  
popisuje veľkú lásku k svojmu rodnému kraju – západnému Slovensku.  Keď sa v roku 1971 rozhodlo 
vydavateľstvo Slavín uvedenú knihu vydať, tak potom právom sa mu narodilo ďalšie nové zlaté knižné 
dieťa. A tak v kapitolke Rodák (z ktorej bude aj nasledujúca ukážka) knihy Karpatské zlato, sa z pera 
autora  dočítame aj nasledovné: „Bol som v Píščanoch. Aj tade som bol po chotároch. Pri Vídny gaz-
dujem, víte ja som sedlák. Moja pany špacírovala v Píščanoch po parku, ja som chodil po rolách. 
Pekné, pekné, pekné... Tade som bol až po Nové Mesto a fčul idem do Trnavy tadeto kolo, lebo ja 
som z tehoto kraja. Tak som sa dýval ve Vrbovém, v Trebatycách, v Krakovanoch, ve Chtelnyci, 
ešče idem do Dechtýc, aj tam sa kuknem, lebo na jar je tu velice pekne...     Martin Gono
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