
  Deti a kolektív MŠ Krakovany 
ďakujú sponzorom za finančnú 
a materiálnu pomoc na Detský 
karneval, ktorý sa konal dňa 27. 
januára 2008.
   Ďakujeme sponzorom: Obecný 
úrad Krakovany, ZŠ Krakovany, 
Mabonex Piešťany, Kaviareň u 
Notára, Kaderníctvo Gabriela, 
Autodoprava- F. Sedlák, Čeli-
ga- Veľké Kostoľany, K + L Real 
Krakovany. MsČK Krakovany, 
Pohostinstvo, Jednota, Ing. M. 
Jurda, Laugar-p. Zubák, Semper 
Decor, Argus, p. P. Radoský, 
Kipa, Sedos, Michaela, Empíria, 
Stiva Krakovany, Autoservis-M. 
Rajčák, p.Roman a Janka Gono-
ví, Dušan Miezga- Movak, Vide-
onics, Tatiana, Fitness Centrum 
Dandy, v.d.p. Ľudovít Malý, p. 
Bondrová, p. Ján Gono, p. Martin 
Maceka, p. Marcel Bučko, p. B. 
Florek, AD Fruit Detková, Koráb 
nádeje, AG Foods, J. Havrlent.  
Poďakovanie patrí aj rodičom 
detí MŠ Krakovany, ktorí pris-
peli vecnými cenami do tomboly. 
Zvlášť ďakujem výboru RZ za 
prípravu a pomoc Detského kar-
nevalu, p. R. Štefankovi za hudbu 
a všetkým, ktorí prišli, vytvorili 
príjemnú náladu a podporili 
Materskú školu Krakovany.
   Srdečné poďakovanie patrí: 
p. P. Kiktovi za cukor na pitný 
režim, p. Cvečkovej za farebný 
televizor, p. Matejíkovi za učebné 
pomôcky pre deti.  
                         Jozefína KLČOVÁ                                                       

riaditeľka MŠ Krakovany

Poďakovanie

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch január až apríl 
2008 sa narodili  Ela Dobroden-
ková, Patrik Sojka, Maximilián 
Žitnanský a Matúš Škrabák  
   Našim najmladším občanom 
prajeme veľa zdravia a šťastia!

***

   V tom istom období nás navždy 
opustili: Anton Urbanovský vo 
veku 78 rokov , Anton Rajčák 
vo veku  58 rokov, František 
Šurín vo veku 65 rokov, 85-
ročný Jozef Dubovský, 86-
ročná  Anna Valová,  Petronela 
Valová vo veku 94, rokov, Peter 
Agafón  vo veku 52 rokov a Fran-
tišek Bučka vo veku 75 rokov.
    Touto cestou vyslovujeme úprim-
nú sústrasť všetkým pozostalým!

-r-

   Skolaudované sú siete plynu na Krátkej, 
Južnej, Strážovskej, Mlynskej a Školskej 
ulici; voda na Južnej a Krátkej ulici; časť 
gravitačnej kanalizácie vedľa strážskeho 
cintorína; rozvody elektrickej energie – NN a 
verejné osvetlenie na Školskej a Krátkej ulici. 
Je pripravený návrh na rozšírenie zmluvy o 
prevádzkovaní verejného vodovodu v týchto 
uliciach s TAVOSom. Zároveň prebiehajú 
rokovania o odkúpení rozvodov plynu s SPP. 
SPP už prebral písomné dokumenty o reali-
zácii stavby. Zostáva odsúhlasenie fakturácie 
a peniaze za odpredaj sa ešte v tomto roku 
dostanú do rozpočtu obce. Verejné osvetlenie 
zostane v správe obce. 
   Uskutočňuje sa prepojenie káblovej televí-
zie z Krátkej ulice (oproti materskej školy) a 
Kultúrnej ulice. Opravili sa poškodené roz-
vody, ktoré sú pri kultúrnom dome. Káblová 
televízia by mala fungovať bez vážnejších pro-
blémov ,ak nepríde k ďalšiemu poškodeniu. V 
súvislosti so zavádzaním internetu do káblovej 
televízie boli obcou napojené na internet:       
materská škola, zariadenie opatrovateľskej 
služby a obecná knižnica. Od apríla sa plánuje 
s bezplatným využívaním internetu v obecnej 
knižnici pre všetkých občanov, ktorí nemajú 
prístup na internet. 
   Obec podala 3 projekty na Trnavský samo-
správny kraj na získanie prostriedkov: pre 
detský folklórny súbor Krakovanček – na 
nákup krojov, podporu športovania mládeže v 
obci a zachovanie tradícií – osadenie symbolu 
Krakovian – sochy medveďa. Zároveň bol 
vypracovaný a podaný projekt na výstavbu 
ihriska s umelou trávou. V prípade, že budeme 
úspešní, vklad obce bude 500 000,- Sk. 
Bolo urobené výškopisné a polohopisné 
zameranie kultúrneho domu a pripravujú sa 
projekty na jeho rekonštrukciu i rekonštrukciu 
areálu kultúrneho domu. Tiež bolo urobené 
zameranie ciest na Veternej a Strážovskej 
ulici, prepojenie Strážovskej a Južnej ulice 
pri čistiarni odpadových vôd a Južná ulica od 
pána Strečanského po Spúšť. Dopravoprojekt 
Bratislava vypracováva projekty rekonštrukcie 
a odvodnenia týchto ciest pre stavebné povo-
lenie. Hneď po dokončení projektov sa budú 
vybavovať stavebné povolenia a prikročí sa k 
vypracovaniu projektov na opravu ostatných 
ciest v Krakovanoch a projektov na rekon-
štrukciu kabín a celého športového areálu. 
Náklady na projektovú dokumentáciu budú 
asi 1 milión korún.
   V spolupráci s Trnavskou vodárenskou 
spoločnosťou,  a.s.,  Piešťany sú vypracované 
projekty odkanalizovania obce, ktoré by rea-

lizovala vodárenská spoločnosť z Kohéznych 
fondov. Ak bude príprava projektov v rámci 
TAVOSu dlhá, obec sa chce uchádzať o získa-
nie prostriedkov z Európskej únie sama, pre-
tože bez kanalizácie sa nedajú opraviť cesty. 
   Vláda rozdelila všetky obce na póly rozvoja  
a ostatné obce. Tie, ktoré sú pólmi rozvoja, 
majú jednoduchší prístup k čerpaniu peňa-
zí z Európskej únie, ako tie, ktoré tam nie 
sú zaradené. Naša obec nie je zaradená do 
pólov rozvoja, takže nemôže čerpať peniaze 
z Regionálneho operačného programu, kde 
je najviac prostriedkov, ale len z Programu 
rozvoja vidieka, alebo programu Leader. V 
týchto programoch sú podmienky čerpania 
finančných prostriedkov podstatne nevý-
hodnejšie. 
  V rámci zlepšenia občianskej vybavenosti 
inštalovali zamestnanci obce nové autobusové 
čakárne pri dome p. Slamku a pri cintoríne 
v Krakovanoch, čím sa zabezpečilo pokrytie 
všetkých autobusových zastávok čakárňami. 
Orezali sa poškodené stromy v parku pri 
kostole, opravila a natrela sa ohrada v par-
ku. Vzhľadom k významným podujatiam v 
obci (birmovka, vysviacka kňaza, folklórny 
festival) sa ponatierajú ohrady okolo kostola 
a upraví priestor pred pamätníkom padlých 
v 1. svetovej vojne. V súčasnosti zamestnanci 
obce rekonštruujú WC na obecnom úrade, 
ktoré už nespĺňali požiadavky a často sa kazili. 
Keď sa zlepší počasie, obec prikročí k oprave 
rovnej strechy na zariadení opatrovateľskej 
služby. Na obecnom úrade a pošte prebehla 
výmena okien a pripravuje sa výmena okien 
v kaviarni U notára. 
   Zmenil sa spôsob zberu zeleného odpadu, 
ktorý sa bude zhromažďovať na betónovej 
ploche pri čistiarni odpadových vôd. Žiadam 
občanov, aby odpad rozdeľovali na orezané 
konáre zo stromov a ostatný zelený odpad. 
Nesmú sa v ňom nachádzať kamene ani iné 
predmety, pretože sa bude drviť. Zber odpadu 
bude 1-krát mesačne. Termíny budú oznáme-
né prostredníctvom miestnej televízie. Zber 
nadrozmerného odpadu bude realizovaný 1-
krát štvrťročne. V prípade, že občania nebudú 
dodržiavať termíny a miesto zberu, obec bude 
tých, ktorí ich porušia, pokutovať. K sankci-
ám sa musí pristúpiť z toho dôvodu, že obec 
musí neustále riešiť problémy s odpadom, 
ktorí ľudia vyvážajú  a vysýpajú po celom 
chotári obce.  Obec začala s inkasovaním 
daní z nehnuteľnosti a miestneho poplatku 
za odpad.  Občania, ktorí majú finančné 
problémy, sa môžu dohodnúť na splátkovom 
kalendári.                     Vladimír MIHÁLIK
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Ernesta Marcinku
  V nedeľu, dňa 14. októbra 
1945, konal sa s vojenskými 
poctami v rodnej obci Krakovany 
pri Piešťanoch pohreb kapitána 
III. československej (čs.) brigády 
Ernesta Marcinku.
   Menovaný viedol obranu mesta 
Spišská Nová Ves v slávnych 
dňoch národného povstania  proti 
desaťnásobnej presile. Pri Odo-
ríne bol ťažko zranený. Obetaví 
vlastenci ho prepravili  do  Levoče, 
vtedy už nepriateľom obsadenej. 
Keď ho v nemocnici vypátralo 
Gestapo, obetavá nemocničná 
sestra Nina Šimová a zriadenec 
Pavol Vágner umožnili mu útek. 
Bol po ťažkej operácii. Nemci 
určili jeho popravu na 4. hodinu 
odpoludnia. Keď prišli po neho, 
zistili, že nemocničná posteľ je 
prázdna. Marcinka bol vtedy už 
na kopci za nemocnicou a odtiaľ 
učupený v sušiacej sa ďateline 
pozoroval zhon gestapákov a 
prekutávanie domkov v okolí 
nemocnice. V horúčke, so straš-
nými zraneniami vliekol sa potom 
na Levočské Lúky, kde v stohu 
slamy našiel prechodný útulok a 
odtiaľ  ďalej  až na Kláštorisko, 
kde vysilený stratil vedomie. Tam 
ho ošetrili vlastenci zo Spišskej 
Novej Vsi a dali dopraviť ďalej 
na oslobodené územie. Liečil sa 
potom v Podbrezovej a v Hnúšti u 
Jána Bendu, s. k. revidenta.
   Marcinka zúčastňoval sa ne-
únavne bojov v horách po celý čas, 
až do príchodu Červenej armády 
(ČA). V Poprade prihlásil sa do 
československej (čs.) brigády. 
Vyznamenal sa v bojoch o Lip-
tovský Mikuláš. Bol tam znova 
zranený do pleca a do pŕs. Liečil sa 
v Hágoch. Túžba biť Nemcov kde 
sa zjavia, nedala mu však ani tam 
pokoja. Ešte celkom nedoliečený, 
prihlásil sa znova do bojov a vy-
znamenal sa novými hrdinstvami 
v priestore Strečna a opevneného 
Polomu. Tu obdržal najvyššie  
československé (čs.) vyznamena-
nie, Zlatý kríž z roku 1939.
   Padol tesne pred ukončením 
bojov, pri meste Kroměříž na 
Morave dňa 7. mája 1945. 
   Jeho cesta od Spišskej Novej Vsi, 
cez Mikuláš, Strečno, Polom, až 
po brány Kroměříža je hrdinskou 
epopejou boja za slobodu, chrab-
rého odhodlania, mužných činov 
a príkladov samožertvy.
   Kapitán Ernest Marcinka bojo-
val, aby národ slobodne mohol žiť. 
Padol hrdina, ale nezomrel.   

Námet, doplnenie textu 
Martin GONO

Pôvodný text:  Historický archív 
IRaOT; ZŠ v Krakovanoch                                

       Ø HISTÓRIA
   Už pri výstavbe I. etapy výrobného areálu spoločnosti Wabash Technologies, s. r. o. 
boli zistené významné archeologické situácie a nálezy.

   V súvislosti s položením elektrických káblov na 
pozemku spoločnosti Wabash Technologies, s. r. 
o., uskutočnili pracovníci Balneologického mú-
zea archeologický prieskum a menší záchranný 
výskum. Pri prieskume sme zistili porušený pra-
veký objekt a vo vykopanej hline vyhodený väčší 
kus mamutoviny a menšie fragmenty mamutoviny. 
Okrem toho sme vo vykopanej hline zistili črepy 
keramiky, mazanicu. Zemina bola mierne primrz-
nutá. Preskúmali sme vykopanú hlinu, z ktorej sme 
vybrali väčší počet črepov (z porušeného objektu), 
menších a väčších fragmentov mamutoviny, i zvie-
racích kostí (z porušeného sídliskového objektu). 
Zistili sme, že praveký (pravdepodobne laténsky) 
objekt má dno v hĺbke cca 77 cm od dnešnej úrovne 
terénu. Výplň objektu tvorili fragmenty mazanice, 
prepálená hlina tehlovočervenej farby, črepy kera-
miky pochádzajúce z okrajov, tiel a dien nádob. 

V hĺbke cca 98 až 100 cm sme zistili hornú plo-
chu mamutieho kla, pričom jeho dĺžka v oblúku 
je cca 140 až 150 cm, nakoľko jeden jeho koniec 
bol porušený pri výkope ryhy na elektrický kábel. 
Mamutí kel ležal v páse hliny medzi vykopanou 
ryhou na elektrický kábel a už položeným plyno-
vým potrubím. Pod mamutím klom sme zistili 6 
kusov kamenných artefaktov – nástrojov (hroty, 
škrabadlo) a úštepov. Je to ďalšia časť táboriska 
lovcov z mladšieho obdobia staršej doby kamen-
nej. Dva mamutie kly a kamenné nástroje, úš-
tepy a surovina boli v minulosti zistené vedľa 
– pri výstavbe haly spoločnosti AGE Color. Toto 
osídlenie, ktoré patrí vôbec do obdobia najstar-
šieho osídlenia Slovenska pravekým človekom, 
je veľmi významné nielen z regionálneho, ale i z 
celoslovenského hľadiska. Na základe týchto sku-
točností predpokladáme, že táborisko pokračuje 
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   Nové objavy v Krakovanoch- Strážach

Vážení spoluobčania!
   Obdobie od Nového roka využila obec na kolaudáciu sietí, výstavbu ktorých 
realizovala v minulom roku. Vo všetkých lokalitách, kde prebieha výstavba, sú všetky 
siete, okrem kanalizácie.

   Starosta sa prihovára

 Boli to sídliskové 
objekty z mladšej doby 
kamennej (neolit), objav 
hrobu z mladšej doby 
kamennej (lengyelská 
kultúra), objav stredove-
kej pece na keramiku (13. 
– 14. storočie) ale najmä 
objav osídlenia – krát-
kodobého táboriska lov-
cov z mladšieho obdobia 
staršej doby kamennej 
(mladého paleolitu) s 
mimoriadne vzácnym 
nálezom lebky dnes už 
vyhynutého nosorožca 
srstnatého (coelodonta 
antiquitatis). Archeo-
logický výskum tu rea-
lizovalo Balneologické 
múzeum v Piešťanoch.   
   Najnovšie objavy sú z 
konca novembra 2007. 

l Pracovník Balneologického múzea V. Pavlík pri odokrývaní 
mamutieho kla.                                           Foto:  V.  Krupa

l Mamutí  kel  po odkrytí ,  už v  podvečerných hodinách.                                                                       
                                                                  Foto:  V.  Krupa

ďalej, a preto je nevy-
hnutné s určitým pred-
stihom preskúmať zadnú 
časť plochy na ktorej má 
byť vystavaná II. etapa 
výrobného areálu spoloč-
nosti Wabash. 
     Mamutí kel i kamen-
né nástroje  sme po 
zakreslení a fotografic-
kom zdokumentovaní 
vyzdvihli a previezli do 
múzea. Vzhľadom na 
stav mamutieho kla bolo 
potrebné pristúpiť k jeho 
konzervácii. Po jej ukon-
čení plánujeme tieto naj-
novšie archeologické a 
paleontologické nálezy 
vystaviť v stálej expozícii 
Balneologického mú-
zea v budove Kúpeľnej 
dvorany.

Vladimír Krupa – Marián Klčo


