
   Deti a kolektív Materskej  ško-
ly v Krakovanoch ďakujú spon-
zorom za finančnú a materiálnu 
pomoc na Detský karneval, ktorý 
sa konal dňa 3. februára 2007.
   Ďakujeme sponzorom za fi-
nančnú pomoc: p. P. Palkech, J. 
Havrlent, ZŠ Krakovany, firma 
EMU –p. Barbušin a Zuzic, Ma-
bonex Piešťany.
   Ďakujeme sponzorom za vecné 
dary: Obecný úrad Krakovany, 
TESCO, p. Ivana Urbanovská, 
Kaviareń u Notára, Kaderníctvo 
Gabriela, Autodoprava – F.  Sed-
lák, Borioca Trnava, Čeliga Veľké 
Kostoľany, KaL Real Krakova-
ny, MsČK Krakovany, Nábytok 
Hinner, Pohostinstvo, Jednota, 
Bala, Ing. Milan Jurda, Laugar 
– p. Zubák, Semper Decor, Ar-
gus, Matadorka, Energomont, 
SOU Vrbové, p. Peter Radoský, 
KIPA, Sedos, Michaela, Empíria, 
p. Besedová, Stiva Krakovany, 
Wabash Ltd., Veľkopek Piešťany, 
Aqua Centrum, Autoservis – M. 
Rajčák, p. Roman a Janka Gono-
ví, Papiernictvo Vrbové.
   Srdečné poďakovanie patrí 
aj rodičom detí MŠ Krakovany, 
ktorí prispeli či už finančne,  ale-
bo vecnými cenami do tomboly. 
Zvlášť ďakujem výboru RZ za 
prípravu a pomoc Detského kar-
nevalu, p. Romanovi Štefankovi 
za príjemnú hudbu a všetkým, 
ktorí prišli, vytvorili príjemnú 
náladu a podporili Materskú 
školu Krakovany.                 

                  Jozefína  KLČOVÁ
   Riaditeľka MŠ Krakovany

Ďakujeme...

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch december 2006 
až marec 2007 sa narodili 

Alex Obuch, Samuel Žák,
Matej Žák,

 Marek Výškrabka  a
 Emma Miklušáková.

  Našim najmladším občanom 
prajeme veľa zdravia a šťastia!

***
   V tom istom období nás navždy 
opustili Anastázia Zemano-
vá vo veku 72 rokov, Zuzana 
Žemlová  vo veku 80 rokov 
a 66 ročný Albín Valo. Touto 
cestou vyslovujeme úprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   Vážení spoluobčania!
Chceli by sme skvalitniť naše noviny, preto sa obraciame na vás s prosbou, aby sa čo 
najviac z vás zapojilo do tvorby Hlasu Krakovian a zároveň, aby ste svojimi postrehmi 
prispeli k rozšíreniu obsahovej ponuky. Svoje príspevky odovzdajte na obecnom úrade 
alebo zašlite na emailovú adresu krakovany@krakovany.sk.

Veľa sa diskutuje o káblovej televízii. Väčšina 
nedostatkov sa odstránila tým, že  káblové rozvody 
sú uložené v zemi. Menšie problémy, ktoré zostali, 
odstráni prevádzkovateľ firma STELAR – p. Sika 
– č.t.  0905 312 283. V prípade závad nevolajte 
na obecný úrad, pretože my do káblovej televízie 
nemôžeme zasahovať. Zavolať prevádzkovateľovi 
môžeme, ale nevieme, kedy ste doma, aby jeho 
pracovníci mohli v dohodnutom termíne prísť a 
urobiť nápravu. Platíte im a ak máte problémy, 
žiadajte ich o urýchlené odstránenie.
   Polemiku  vyvoláva cena za káblovú televíziu a 
zloženie programov. Jedni chcú minimálne zvyšo-
vanie poplatkov, druhí skvalitnenie. Pre tento rok 
obecné zastupiteľstvo schválilo mesačný poplatok 
108,- Sk, čo je ročne 1300,- Sk a túto skladbu 
programov: STV1, STV2, TA3, Markíza, JOJ, 
NAUTIK,  NOE, MINIMAX (detský program v češ-
tine), GALAXIE SPORT, ČT1, ČT2, PRIMA, Óčko 
(hudobný kanál), KARPATY (regionálne vysielanie) 
a 3 stanice vysielajúce v cudzích jazykoch CNN 
(anglicky), DEUTCHE WELLE (nemecky) a TV5 
(francúzsky).   
   Tieto stanice boli zaradené pre mladých, ktorí sa 
učia cudzie jazyky. Jeden kanál chceme vyhradiť 
pre vysielanie oznamov obce. Pre starších občanov 
to bude služba v tom, že vysielanie v miestnom 
rozhlase budú počuť aj v televízii na tomto kanále. 
Zároveň by na ňom išiel text s dôležitými oznama-
mi, ktoré by si občania mohli prečítať večer, trebárs 
počas reklamy večerných programov. Programy už 
fungujú všetky, okrem obecného. 
   Uvádzame mesačné poplatky  v niektorých obci-
ach na okolí – Jaslovské Bohunice 175,- Sk, Veľké

Kostoľany – 195,- Sk, Vrbové – 200,- Sk, u nás 
108,- Sk. Zaradenie ďalších kvalitných programov 
bude závisieť od zvýšenia ceny. Pri inkasovaní roč-
ného poplatku dostanete tlačivo, kde sa vyjadríte, 
či ste za zachovanie súčasnej ponuky a ceny, alebo 
za rozšírenie (o aké kanály) a zvýšenie ceny.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie, podľa 
ktorého firma X-net bude v káblovej televízii pre-
vádzkovať vysokorýchlostný internet. Zmeny v 
káblovej televízii, ktoré to umožnia, budú urobené 
v 1. polroku 2007.
   Zároveň by som chcel informovať, že zastupi-
teľstvo Trnavského samosprávneho kraja schválilo, 
že od r. 2007 folklórny festival Krakovany bude 
festivalom krajským – pre Trnavský kraj. Táto 
zmena je významná tým, že budú vystupovať súbo-
ry z celého kraja. V sobotu bude autentický folklór 
z jednotlivých regiónov. Nedeľa bude  venovaná 
štylizovanému folklóru – upravenému. Obec čakajú 
náročné úlohy, ako je oprava javiska, interiéru KD 
a úprava okolia areálu KD.
Veľa sa zaujímate o pochovávanie na miestnych 
cintorínoch. Na podnet Arcibiskupského úradu v 
Trnave rímskokatolícka cirkev požiadala o navrá-
tenie krakovianského a strážskeho cintorína, ktoré 
sú jej vlastníctvom. Obec nemôže inkasovať ani 
poplatky za hrobové miesta. Predpokladáme, že v 
krátkom čase sa táto situácia dorieši. Prevádzkova-
nie cintorínov je možné len oprávnenými osobami. 
Obec má záujem, aby sa cintoríny dostali do jej 
vlastníctva a mohla ich spravovať k spokojnosti 
všetkých obyvateľov za primerané poplatky.

Vladimír MIHÁLIK
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... dokončenie zo str. 2

v kúpeľných mestách v Piešťa-
noch a v Trenčianskych Tepli-
ciach. Tešili sme hlavne zdravotne 
postihnutých, ktorí nás vždy vrele 
prijali a potleskom povzbudzovali 
do ďalšej činnosti.
   Hodné je zamyslieť sa na tým, 
kde a ako berú ľudia týchto dob-
rovoľných súborov toľko síl pre 
túto činnosť. Bola to obeta a láska 
konať to, a hlavne konať to  dobre. 
Určite ich k tomu  mizivá peňažná 
odmena nepriťahovala.
   V zápale za vec zabudne sa 
na tisíce obetovaných hodín, 
na stovky večerov potrebných k 
nácviku jednotlivých programov. 
Radosť z úspechu nahrádza svoj 
stratený voľný čas a utiera pot z 
tvárí. Dnes už môžeme len snívať 
o úprimnosti a veselosti v týchto 
kolektívoch.
   Boli sme hrdí na to, že sme boli 
pokračovatelia ľudových tradícií 
a že sme mohli rozdávať pote-
šenie ľuďom. Veď len oblečenie 
4 generácií 5, 20, 40, 60 a viac 
ročných v krakovianskom kroji je 
nezabudnuteľný obraz pre toho, 
kto tomu rozumie.
   Spoločenské pomery sa zmenili 
a je otázne, kto to teraz, hlavne 
dychovku – už úplne zanikajú-
cu, oživí a obetavo potiahne. V 
tomto neriešiteľnom chaose, kde 
vládne len mamona, uzavretosť, 
nevraživosť a kultúrna prázdnota, 
kde činnosť obyčajného človeka je 
bezcenná a nie je správne, keď je 
cenená len práca vrchnosti, ako 
kultúrnej, tak i spoločenskej.
   Bez podpory a zapojenia sa 
všetkých, osud dychovky v Kra-
kovanoch a tiež iných je až nerie-
šiteľný. Jej zánik by bola dejinná 
chyba. Obávam sa, že už ani 
neexistuje sila na jej záchranu. Ak 
zanikne, budúce generácie nám to 
asi neprepáčia.

                                 Alojz KALIŠ
 

       Ø HISTÓRIA
   Prvá písomná zmienka o obci Krakovany (Craco) pochádza z roku 1113 keď dal opát 
zoborského benediktínskeho opátstva sv. Hypolita na Zobore pri Nitre, Godfrida spísať 
kláštorné majetky. Na Považí medzi tieto majetky v tom čase okrem Krakovian patrili 
aj Koplotovce (Coplat), Voderady (Vvderat), Trebatice (Trebeta) a Ostrov (Stro). 
Majetok zoborského opátstva prešiel definitívne na nitrianske biskupstvo a nitriansku 
kapitulu v roku 1468.

   Hos podárske a sociálne pomery v Krakovanoch 
v 14. až 16. storočí môžeme sledovať na základe 
daňových registrov a súpisov desiatkov. Základnou 
daňovou jednotkou v Uhorsku za feudalizmu bola 
porta – brána. Jej rozsah sa časom menil. Pôvodne 
bola porta daňovou jednotkou priamej štátnej 
dane, ktorá sa vyberala od celej poddanskej (sedli-
ackej) usadlosti. Od konca 16. storočia sa do porty 
započítavali 4 poddaní s dvojzáprahom, alebo 8 s 
jednozáprahom alebo 16, ktorí záprah nevlastnili. 
Desiatky po celé obdobie feudalizmu predstavovali 
daň z 1/10 poľnohospodárskych plodín a produkcie 
odovzdávanú cirkvi. Pre zemepána sa odovzdával 
deviatok z poľnohospodárskych produktov a tzv. 
poddanské dávky. Zo sociálneho a hospodárskeho 
rozvrstvenia sa poddanské obyvateľstvo po celé 
obdobie feudalizmu delilo na niekoľko skupín: 
sedliakov (colonus), želiarov (inquilinus), podželi-
arov (subinquilinus) a ď.
     Právo na desiatky zoborskému opátstvu z dvad-
saťtri farností, medzi ktorými sa uvádzajú Krako-
vany, Ostrov a Trebatice potvrdilo ostrihomské 
arcibiskupstvo v roku 1349. Z daňového registra 
Jána z Nových Sadov sa dozvedáme, že v roku 1452 
bolo v Krakovanoch 23 usadlostí. Z hospodárskeho 
hľadiska však bol rozdiel medzi sedliackou a želi-
arskou usadlosťou. Sedliaci spravidla až do konca 
16.storočia užívali celú usadlosť. Želiarska usadlosť 
bola menšia ako jedna osmina.
     Neutešenú hospodársku a sociálnu situáciu v 
Krakovanoch počiatkom 16. storočia môžeme sle-
dovať v portálnom súpise Nitrianskej stolice z roku 
1532. V obci sa uvádzajú 4 pusté porty, 2 vypálené 
porty, 6 chudobných port a 1 richtárska porta. Bol 
to dôsledok plienenia oddielov semederevského 
bega Mehmeda z roku 1530 keď osmanskí Turci po 
porážke uhorského vojska v bitke pri Moháči v roku 
1526 prvýkrát prenikli na naše územie. Podobné 
vpády sa v priebehu 16. storočia ešte niekoľkokrát 
zopakovali, čo malo za následok úpadok hospodár-
skeho a sociálneho života, najmä poddaného ľudu. 
Platobná daň pre obec v roku 1532 predstavovala 
28 florénov. V roku 1549 odvádzala obec desiatok: 
pšenicu 55 krížov a 26 snopov, raž 14 krížov a 
25 snopov, ovos 11,5 krížov a 14 snopov. V roku 
1551 desiatok predstavoval: pšenica 26 krížov a 
4 snopy, raž 3 kríže a 7 snopov, ovos 12 krížov a 
35 snopov. Naturálne dávky dokladajú aj najviac 
pestované obilniny v Krakovanoch. V polovici 16. 
storočia sa v obci na sypaniny používala aj lokálna 
miera. Od roku 1551 uhorská oficiálna miera na 
sypaniny mala obsah 75 holieb (62,499 litrov). 
Lokálna miera používaná v Krakovanoch mala 
obsah 35,37 litrov. 
     V roku 1585 sa v Krakovanoch uvádza 49 
sedliakov, z ktorých 24 bývalo v 1/4, 19 v 1/8 a 6 v 
polovičných usadlostiach. Platili daň od 15 do 30 
denárov. V roku 1598 sa v obci uvádza 18 domov. 
Po osmanskom vpáde na Považie v roku 1599 sa 
obec v súpisoch z roku 1600 a 1601 uvádza ako 

vypálená. V roku 1610 sa v obci uvádzajú 4 sedli-
acke porty a 1 želiarska porta. V polovici 17. storo-
čia (1643, 1650) študoval na univerzite v Trnave 
Joannes Diaho Slavus nob. Ungarus Krakovien-
sis.  Začiatkom 17. storočia boli majetky nitrian-
skeho biskupstva organizované v 8 oficiolátoch. 
Do oficiolátu – strediska panstva v Krakovanoch 
patrili Trebatice a Ostrov. V roku 1649 do oficio-
látu v Krakovanoch patrili aj dvory Horné a Dolné 
Voderady. Ďalšiu škodu utrpela obec pri novom 
vpáde tlúp krymských Tatárov, ukrajinských 
kozákov, valašských a moldavských oddielov pli-
eniacich Považie koncom roku 1663. 
     Hospodárska a sociálna situácia sa v obci zača-
la zlepšovať až začiatkom 18. storočia. V roku 
1715 žilo v obci 48 rodín a v roku 1753 91 rodín. 
Pre zaujímavosť možno uviesť, že v obci sa v tom 
čase dopestovalo 20 975 hlávok kapusty. Urbár-
ska regulácia cisárovnej Márie Terézie z roku 
1767 upravovala právne vzťahy medzi poddaný-
mi a zemepánmi a dotkla sa aj Krakovian. Devi-
atok cirkvi a deviatok zemepánovi mohli poddaní 
vyplácať aj v peniazoch. Urbár vyruboval na celú 
usadlosť 52 dní roboty na panskom so zápra-
hom alebo 104 dní ručnej roboty do roka. V roku 
1787 mala obec 569obyvateľov a 89 domov. V 
roku 1828 sa v Uhorsku uskutočnil celokrajinský 
– dikálny súpis, ktorý mal slúžiť ako podklad pre 
nové daňové reformy. V tom čase mala obec už 
681 obyvateľov a 98 domov. Koncom 19. storočia 
(1890) mala obec 1277 obyvateľov a 171 domov. 
Popri poľnohospodárstve sa pozornosť venovala 
aj vinohradníctvu. Napríklad v roku 1577 (údaj 
sa uvádza spolu s obcou Podhoryny) sa tu uvádza 
produkcia 274 okovov vína (1 okov = 54,3 litra). V 
roku 1715 sa v obci uvádza 75 kopáčov vinohradov 
a v roku 1769 28,5 kopáčov vinohradov (1 kv = 2,5 
ára). V obci sa varilo aj pivo, pestoval tabak a šaf-
rán a v manufaktúre – faktórii spriadal ľan. 
      V 17. storočí bolo v Krakovanoch rozvinuté feu-
dálne hospodárstvo. Jeho produkcia bola zamera-
ná na potreby nitrianskeho biskupstva, ktorému 
obec od stredoveku patrila. Jej význam v procese 
poľnohospodárskej výroby dokladá aj skutočnosť, 
že bola oficiolátom – strediskom panstva pre 
niektoré okolité obce, ktoré boli majetkom nitri-
anskeho biskupstva.
                      Vladimír KRUPA, Marián KLČO
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   Hospodárske a sociálne pomery v Krakovanoch
                                  v  minulosti

   Dychová hudba Krakovanka
Hrdá minulosť, otázna budúcnosť

   Krakovany boli, sú a bolo by dobre, aby aj zostali, známou a úhľadnou dedinou. 
Bývajú tu statoční, pracovití ľudia, členovia dychovej hudby, a tiež členovia hudobno-
speváckeho a tanečného súboru.

   Z ú stneho podania a zápisu v miestnych kro-
nikách, dychovka v Krakovanoch vznikla v rokoch 
1854 až 1857. Bola to jedna z prvých dychoviek na 
Považí. Hrdo môžeme konštatovať, že naša hudba 
za 150 rokov trvania nebola ani raz rozpadnutá. 
Útlm v činnosti bol len za I. a II. svetovej vojny.
   Rozkvet a sláva hudby sa javila vo viacerých eta-
pách. 150 ročnej činnosti, a to po rokoch 1925, po 
II. svetovej vojne, po r. 1951 a v poslednom období 
po r. 1975.
   Už v roku 1925 a neskôr dychová hudba z Krakovi-
an účinkovala v Prahe na Sokolskom zlete  mládeže, 
v roku 1927 na Zemědělskom zjazde, v roku 1929 na 
Václavských oslavách a v roku 1935 na Slovanskom 
sokolskom zlete.
   Ďalej v roku 1938 v Budapešti na cirkevnom 
kongrese a na mnohých púťach – hlavne v Šaštíne, 
v zahraničí v rakúskom Mariazelli a tiež v poľskej 
Czenstochovej. Ako v minulosti, tak i v posledných 

desaťročiach sa členovia našej dychovky dostali do 
vojenských hudieb, čo bol jav ojedinelý a svedčil o 
vysokej technickej úrovni hudby. Mladíci z radov 
dychovky sa stali poslucháčmi konzervatória 
a úspešne účinkujú v Bratislave v Slovenskom 
rozhlase, v Slovenskej filharmónii a v Národnom 
divadle.
V roku 1953 pod vedením učiteľky p. Horanskej 
vznikol v Krakovanoch tanečno-folklórny súbor 
„Oráč“, ktorý spolu s dychovkou účinkoval na 
mnohých slávnostiach spevu a tanca na Sloven-
sku, ba i na Morave. Tento súbor pri úspešnej 
obmene tanečníkov a hudobníkov účinkoval na 13. 
„Krajských foklórnych slávnostiach“ poriadaných 
v amfiteátri v Krakovanoch, ďalej až doteraz na 
okresných slávnostiach v Krakovanoch.
Toto hudobno-spevácko-tanečné teleso šírilo 
radosť, dobrú  náladu, foklór a ľudové tradície na 
koncertoch                ... pokračovanie na str. 7

Prispejme k zlepšeniu životného prostredia 
   Do pozornosti občanov dávame nasledujúce informácie, týkajúce sa seprácie odpa-
dov. 14.apríla sa budú podľa harmonogramu zberať PET fľaše. V ten istý deň firma 
ANEO  vyvezie vaše nepotrebné elektrotechnické zariadenia - chladničky, práčky, 
počítače, mixéry, televízory a pod. Stačí ich deň vopred vyložiť na ulicu. Na dvore 
OcÚ je umiestnený kontajner na batérie všetkých druhov: autobatérie, tužkové, z 
počítačov...  
   Žiadame občanov o udržiavanie čistoty v kanáloch okolo obce, najväčší neporiadok 
robia  vyhodené PET fľaše. Všetky zbery sú pre občanov  ZADARMO, preto apelujeme 
na vašu disciplínu, ochotu a dôslednosti pri separácii odpadu. Tým každý prispejeme 
k čistému prostrediu v našej obci.                                                                                    -r-


