
     Milé krakovianske deti 
a mládež, redaktorský tím 
HLAS-u Krakovian pre vás 
pripravil

„S Ú Ť A Ž“
o najlepšiu poviedku s 
detektívnou zápletkou

vekové ohraničenie: 
8 – 14 rokov

vaše poviedky spolu s 
menom, vekom a adre-

sou posielajte na: 
florekova77@gmail.com

martin.gono@krakovany.sk
alebo na adresu redak-
cie HLAS-u Krakovian: 

HLAS Krakovian
Obecný úrad Krakovany
Námestie sv. Mikuláša 

406/4
922 02 Krakovany 

uzávierka súťaže je 
31. mája 2009

víťaznú poviedku uve-
rejníme v letnom čísle 
HLAS-u Krakovian a 

víťaza odmeníme hod-
notnými cenami

Takže mladí a nádejní 
spisovatelia, prajeme 

vám veľa chuti, zábavy 
a fantázie pri tvorení.

Súťaž pre deti

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch január až marec 
2009 sa narodili Juraj Valo, 
Alexandra Bedeová, Jakub 
Rusnák, Olívia Macejková, 
David Straka, Lukáš Chrom-
ják a Pavla Žáková. Želáme 
im veľa zdarvia a síl.

***
    V tom istom období  nás 
navždy  opustili:   Mária 
Miklušáková 64 r.,  Jozef 
Augustín 59r. , Emil Ton-
kovič 87r., Ján Šubjak 88r., 
Florentína Březinová 94r. 
a Bernardína Valová 72 r.  
Úprimnú sústrasť všetkým 
pozostalým!

-r-

    Obecný úrad zorganizoval na 17. apríla 
2009 zber starého textilu  a elektrospotrebi-
čov. Začalo sa so zberom zeleného odpadu 
(prerušený bol počas Veľkej noci) a bude aj 
zber veľkoobjemového odpadu. Termín vyhlá-
sime obecným rozhlasom a bude zverejnený v 
káblovej televízii. V mesiaci apríl zorganizuje 
zber starého železa Poľovnícke združenie Krá-
lik. Termín bude takisto zverejnený.
   Dali sme posúdiť odborníkom  stav stro-
mov na cintorínoch a horolezci urobili nevy-
hnutné zásahy do stromov, aby sa zabránilo 
poškodeniu pomníkov na oboch cintorínoch. 
Poškodené stromy sa vyrezali. K podobnému 
kroku pristúpime v najbližšom období aj v 
parkoch, ale k zbytočnému vyrezávaniu stro-
mov nepríde.
   V januári vznikla v obci Jednota dôchodcov. 
Spolok, ktorý má za dva mesiace viac ako 60 
členov. Ukázalo sa, že Program hospodárs-
keho a sociálneho rozvoja mal v tomto bode 
absolútnu pravdu, že organizácia dôchodcov 
v obci chýbala. Osobne som podporil vznik 
tohto združenia. Teší ma, že sa doň zapájajú 
nielen ženy, ale aj muži. Jeden raz do mesi-
aca mávajú stretnutia v zasadačke obecného 
úradu a prichádza ich okolo 45. 16 členov sa 
zúčastňuje počítačového kurzu v ZŠ, v ktorom 
získavajú základy práce s výpočtovou techni-
kou. Dôchodcovia majú bohatý plán práce, 
napr. návštevu Atómovej elektrárne v Bohu-
niciach, bicyklový výlet do Blacín, vyčistenie 
cintorínov... Ukazuje sa, že s touto početnou 
skupinou našich spoluobčanov bude treba v 
živote našej obce vážne „rátať“. Veď za to, čo v 
živote urobili, im patrí poďakovanie a možnosť 
ísť na liečenie, či dovolenku.  V minulosti si ich 
nedopriali, pretože na to nebolo času. Teraz 
majú možnosť stretnúť sa, porozprávať alebo 
prehovoriť aj do diania v obci.
   Od 23. marca 2009 sa začalo s inkasovaním 
miestnych daní a poplatku za komunálny 
odpad. Zo zákona nie je možné daň nikomu 
odpustiť. Daň je potrebné zaplatiť čo najskôr 
alebo do 15 dní od doručenia platobného 
výmeru. V období krízy, hlavne u sociálne 
slabších spoluobčanov, ktorí by mali s jed-
norazovým zaplatením problémy, je možné 
dohodnúť splátkový kalendár v kancelárii 
obecného úradu.
   Rozvoj obce závisí od množstva peňazí v 
rozpočte obce. Klesá príjem z podielových 
daní, a preto obec vypracováva projekty na 
získanie prostriedkov. Najväčší je na rekon-
štrukciu miestnej komunikácie na Veternej 
ulici – 360 000 € (10,8 mil. Sk) bez DPH. 
Žiadosti boli aj na opravu ZŠ v Krakovanoch, 
detského ihriska, výmenu okien a zateplenie 
kultúrneho domu, nákup kníh a počítačov do 
miestnej knižnice ... Nevieme, koľko z nich 
bude úspešných. Teším sa, že projekty vypra-
cúvajú aj občianske združenia. Možnosť, ako 

ich podporiť, je aj darovanie 2%, ktoré zostanú 
v Krakovanoch, u tých, ktorým chcete pomôcť 
– TJ, ZŠ, SČK, Koráb nádeje...
    Obec prezentujú aj akcie. Máme veľa schop-
ných organizátorov, ktorí  dokážu zvládnuť 
aj také veľké podujatia, akými sú napríklad 
Veľkonočné trhy, navštevované ľuďmi z blíz-
keho okolia. Obec to zviditeľní a sú aj peniaze 
pre Materskú školu v Krakovanoch. To si 
zaslúži poďakovanie.
   Ja osobne by som chcel pozvať všetky ženy-
matky na oslavu Dňa matiek, ktorá sa usku-
toční 7. mája 2009 o 16:30 v kultúrnom dome. 
Poďakovať vám prídu vaše deti, vnúčence, 
ktoré pripravili kultúrny program. Po ňom 
bude posedenie. Obslúžia vás vaši synovia 
a vnuci.
   Na záver by som chcel informovať o platnosti 
Zákona č, 497/2008 Z.z., ktorý zakazuje vjazd 
štvorkoliek a terénnych vozidiel do poľovného 
revíru, to platí i pre vjazd na poľnohospo-
dárske pozemky. V prípade prichytenia a 
dokázania bezdôvodného vjazdu sa to podľa 
tohto zákona považuje za spáchanie trestného 
činu. Zároveň ma Poľovnícke združenie Králik 
požiadalo, aby som upozornil majiteľov psov, 
ktorých psy budú behať po chotári v extravi-
láne obce Krakovany, že budú považované za 
túlavé, a tak sa s nimi bude aj nakladať.
   
                                      Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA

  V priebehu obdobia sťahovania národov kedy prišlo k presunu celých etník, pravdepodobne už koncom 
5. storočia n. l. začínajú na územie Slovenska prenikať prví príslušníci slovanských kmeňov. Prichádzali 
na územie, kde po Atilovej smrti (roku 453) a po následnom rozpade hunskej ríše vládli zložité etnické 
pomery.
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        Slovanské - staroslovenské osídlenie v Krakovanoch a okolí

Vážení spoluobčania!
   Jar je obdobím, kedy v našich príbytkoch robíme poriadok a usilujeme sa, aby okolo 
nás bolo všetko čisté a všetko malo svoje miesto. Poprosil by som vás,  aby ste nemali 
poriadok len okolo vlastných domov, ale aby bol všade, v celej obci.

   Starosta sa prihovára

    Stredodunajskí Slovania patrili 
k vetve Sklavínov. Ich hospodársku 
základňu v tom čase tvorilo poľno-
hospodárstvo a chov dobytka.
     Až po príchode Slovanov sa na 
dolnom Dunaji okolo roku 562 n. l. 
usadili Avari. Spolu so spojencami 
vytvorili avarský kaganát – ríšu 
nomádov, ktorá čiastočne zasahovala 
aj na územie juhozápadného Sloven-
ska. Toto obdobie dnes považujeme 
za koniec doby sťahovania národov. 
     Nadkmeňový útvar – Samova 
ríša, ktorá vznikla po oslabení moci 
Avarov na časti územia Slovenska 
(pravdepodobne v oblasti Bratisla-
vy a Záhoria) v rokoch 623 – 669 
je definovaná ako vtedajšia forma 
štátneho útvaru. V okolí Krakovian 
sa najstaršie slovanské nálezy našli 
v Pobedime. Pochádzajú už z 5. – 7. 
storočia. Stopy slovanského osídle-
nia sa zistili aj v Piešťanoch (6. – 7. 

Marián Klčo - Vladimír Krupa

storočie) a mohyly dokladajúce ešte žiarový 
spôsob pochovávania sa zistili v Borov-
ciach. Sú datované do 7. – 8. storočia. V 
Krakovanoch sa stopy slovanskej roľníc-
ko-pastierskej osady zistili už v roku 1960 
v časti smerom na východ od Poľnohospo-
dárskeho družstva. Črepy z ručne vyhoto-
vených nádob zdobené líniami a vlnovkou 
sú datované do záveru 6. a začiatku  7. 
storočia.  
V rokoch 833 – 906 usadené slovanské 
kmene vytvorili na území Slovenska a 
Moravy štátny útvar dnes nazývaný Veľko-
moravská ríša. Súčasťou Veľkej Moravy boli 
aj Čechy (do roku 895), časť Panónie, južná 
časť Poľska, Sliezsko a Lužické Srbsko. 
Predchodcom Veľkomoravskej ríše boli 
dve kniežatstvá – Pribinovo a Mojmírovo. 
Z okolia Krakovian slovanské osídlenie z 9. 
– 10. storočia poznáme napríklad z Bašo-
viec, Ostrova, Rakovíc a Trebatíc. Nížinné 
hradisko v Pobedime je datované do 8. – 9. 
storočia. Na kostrovom pohrebisku v Dubo-

vanoch sa pochovávalo v 8. – 9. storočí a 
na pohrebisku v Borovciach sa pochovávalo 
od 8. do 12. storočia. 
   Slovanský hrob z Vrbového pochádza z 
9. storočia. V Krakovanoch bolo slovanské 
osídlenie zistené v polohe Horná stávka. 
Pochádza z 9. – 10. storočia.
   Už od začiatku 9. storočia môžeme o 
našich predkoch Slovanoch hovoriť ako 
o Slovákoch, o slovenskom, resp. staro-
slovenskom osídlení. Kontinuita, teda 
nepretržitosť osídlenia územia sloven-
ským obyvateľstvom nebola prerušená 
ani príchodom cudzích neslovanských 
etník – ugrofínskych nomádskych kmeňov 
začiatkom 10. storočia a po zániku Veľkej 
Moravy. Staroslovenské, neskoršie už stre-
doveké osady Krakovany (Craco) a Stráže 
(Spectaculi) sa stali súčasťou uhorského 
štátu formovaného na začiatku 11. storočia 
čiastočne aj na veľkomoravskej mocenskej 
a sídelnej štruktúre.

        E-mailová súťaž Hlasu Krakovian@ x□-

Deti, mládež, dospelí: „Poznáte ?“ (1)
    Redakcia HLAS-u Krakovian pre vás, milí čitatelia, pripravila zaujímavú súťaž o hodnotné 
ceny. V minulom čísle HLAS-u Krakovian,  sme požadovali napísať meno legendárneho 
literárneho hrdinu vyobrazeného na ilustrácii  Vladimíra Machaja. Správna odpoveď znela: 
Tarzan.  Dnes sa vás, milí čitatelia pýtame: Napíšte nám meno a priezvisko predstaviteľa 
vážnej hudby (na snímke vpravo), ktorému odovzdáva riaditeľ vydavateľstva Opus dr. Alex 
Aust Zlatý erb Opusu.  Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného z vás, ktorého odmeníme 
hodnotnou novinkovou CD platňou. Svoje odpovede môžete zasielať najneskôr do 31.05.2009 
(vrátane) na e-mailovú adresu: martin.gono@krakovany.sk, vzhľadom na to, že sa jedná 
iba o e-mailovú súťaž. Nezabudnite pripísať svoje meno, priezvisko, adresu, vek, e-mailový 
i telefonický kontakt – nie je podmienkou. Meno jedného šťastného výhercu spolu s cenou 
uverejníme v HLAS-e Krakovian č. 2/2009. Výherca bude o výhre kontaktovaný. Tešíme sa 
na všetky vaše e-mailové odpovede a držíme vám palce pri následnom žrebovaní.

(-red-/-mg-) Foto © 18. září 1989 Viliam Heringes © Supraphon, s. p., 1989  

        Spomienka na pána učiteľa Hornáka
Nedávno zomrelého pána učiteľa Jozefa Hornáka a zároveň nášho priateľa a 
vrstovníka sme poznali od roku 1978. V rokoch 1979-80 bol triednym učiteľom 
našej dcéry Adriany, a tak sme sa dostali k jeho koníčku – zbieraniu známok. Na 
kontrolu, ako k odborníkovi, som zaslal moju celoživotnú zbierku známok, kde 
mi označil tie najhodnotnejšie.
   Jeho druhá láska bolo hubárstvo. Nazbierané huby od pána Hornáka sme mali 
možnosť ochutnávať celé dlhé roky.  Cestou z Lopašova do Piešťan sa často u nás 
zastavoval.
Jeho treťou láskou bolo dobré vínko, ktoré sme občas spoločne ochutnávali. Naj-
skôr vo vinárni Jednota na Teplickej ulici v Piešťanoch (už nefunguje) a potom vo 
vinárni U Majku, odkiaľ mal blízko domov a ja blízko na autobusovú zastávku.
   Naposledy sme sa stretli v Lopašove pri ihrisku vlani na jeseň, keď tu hrali 
futbalový zápas naši žiaci. Bol to asi jeden z jeho posledných výletov „ na hríby“.   
Spomíname...

Jozef MITOŠINKA

Šeřík… / Orgován...

Mám rád,
jeho vôňu.

Mám rád,
jeho farbu.

Mám rád,
jeho tvar.

Mám rád,
jeho symbol.

Mám rád,
jeho krásnu lásku.

Mám rád,
jeho tieň.

Mám rád,
jeho ako mydlo.

…orgován, mám ho rád

Zdroj: Na http://cituj.cz/Basne/172887-
view.aspx publikoval(a): © James Tony, 

17.5.2008, Básně o Přírodě 
Preklad diela do slovenského jazyka: marec 2009 

Martin GONO 


