
  Deti a kolektív MŠ Krako-
vany ďakujú všetkým, ktorí 
prišli na Detský karneval a 
podporili tak MŠ Krakovany.
   Srdečné poďakovanie patrí 
sponzorom a rodičom detí 
MŠ za ich hodnotné ceny do 
tomboly. 
   Naši sponzori: Obecný úrad 
Krakovany, Empíria, obchod 
STRED Svetlík, Argus Ostrov, 
AD Fruit Krakovany, Mona 
Plus – M.a P. Tonkovičoví, 
Autodoprava – F. Sedlák, 
Čeliga – Veľké Kostoľany, 
AG Foods Piešťany, Masáže 
a terapia – p. Nesvija Trepa-
čová, Kaderníctvo Gabriela, 
Kaviareň u Notára, p. Bibiána 
Pekarčíková, ZOO Produkt 
Krakovany, KIPA, Brukos 
Vrbové, Chateau Krakova-
ny, Červený kríž Krakovany, 
Nowaco Nové Mesto n/ V,   
Dekorcentrum Jurda, SE-
DOS Krakovany, Stolárstvo 
Radoský, Gamaplyn Horňák, 
ZŠ Krakovany, Videonics 
– p. Sedlák, Mabonex Pieš-
ťany, Jednota Krakovany, 
Slovenské elektrárne Jaslov-
ské Bohunice a rodičia detí 
MŠ Krakovany: p.Kubišová, 
Samuhelová, Víťazková, Au-
gustínová, T. Macejková, Ni-
kodémová, Bučková, Jakub-
čeková, Kusá, Melicherová, p. 
J. Valo a ostatní milí rodičia 
našich deti.
   Zvlášť ďakujem p. Tóthovi a 
M. Melicherovi za materiálnu 
pomoc. 

Jozefína KLČOVÁ
riaditeľka MŠ

Poďakovanie

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch december 2009 
až marec 2010 sa narodili 
Ondrej Krupa, Sebastián 
Hornák a Vanessa Hadvi-
gová.
 Želáme im veľa zdravia a síl.

***
   V tom istom období nás 
opustili :
- Anna Hermanová - 86 r.
- Františka Samuhelová-72 r.
- Katarína Hermanová - 82 r.
- Zbyněk Musil - 41 r.
- Oľga Žažová - 68r.
- Milan Polák - 63 . 
- Ján Sedlák - 72 r.
- Mária Hesková 91 r. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.
                                               -r-

   Zúčastnil som sa na schôdzach poľovnícke-
ho združenia, miestnej skupiny SČK, futbalo-
vého klubu a Jednoty dôchodcov. Vyznačovali 
sa snahou posunúť svoju činnosť dopredu. 
Poľovníci plánujú urobiť zber železa, vysadiť 
v chotári nové stromy. Na svojej schôdzi riešili 
problém, ktorý ovplyvňuje pokojný život 
zveri, voľný pohyb psov po extraviláne obce. 
Rovnaký problém musí často riešiť aj obec. 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
schválilo odchyt voľne pohybujúcich sa psov 
Slobodou zvierat Piešťany. Majitelia psov 
budú pokutovaní podľa platného VZN. V prí-
pade neznámeho vlastníka bude pes umiest-
nený do útulku. 
   Výročná schôdza Jednoty dôchodcov na 
mňa zapôsobila pozitívnou atmosférou a 
dobrou prípravou. Zúčastnilo sa jej 90 % 
členov. Pripravili zábavný kultúrny program 
s módnou prehliadkou a harmonikárom. Keď 
som o 18,00 hodine odchádzal, všetci sa ešte 
dobre bavili. 
   Činnosť Červeného kríža je rozmanitá a 
oslovuje všetkých občanov obce. Osobitne 
rezonovali v ich činnosti dve akcie – Vianočná 
kvapka krvi a Slávnosti jesene. 
Bilancovanie športovcov hodnotilo celkovú 
situáciu v športe a zdôraznilo, že klesá počet 
mladých ľudí, ktorí sa venujú športu a menia 
sa ich záujmy. Mnohé obce rušia mládežníc-
ke družstvá, či už z dôvodu malého počtu 
detí, nezáujmu, alebo nedostatku peňazí. 
Náš klub zatiaľ situáciu zvláda. V decembri 
dostal do nájmu viacúčelové ihrisko, ktoré 
bolo prevádzkované aj v najhoršom nečase, 
čo nezvládli ani niektoré mestá. Očakávame, 
že slávnostné otvorenie by malo byť v apríli, 
možno za účasti premiéra. 
   Chcem touto cestou poďakovať všetkým, 
ktorí sa usilujú o to, aby v obci panovali dob-
ré medziľudské vzťahy, aby občania mohli 
napĺňať svoje záujmy a dobre sa cítili. Želám 
im veľa chuti do ďalšej práce (nie sú to len 
členovia výborov, ale aj radoví členovia).
   Zároveň by som chcel oboznámiť s činnosťou 
zamestnancov obce. V učebni výpočtovej 
techniky základnej školy sme vymenili elek-
trické rozvody, radiátory, vymaľovali a obložili 
steny obkladom. Pripravili sme podmienky, 
aby v dvoch učebniach mohli byť nainštalo-
vané interaktívne tabule. I keď sme nezískali 
peniaze z grantov, zakúpili sa z prostriedkov 
združenia rodičov, zo zberu papiera a za 
pomoci obce. Ich využívaním sa skvalitní 

vyučovací proces. Srdečná vďaka všetkým, 
ktorí k tomu prispeli. 
   Hoci nadstavba obecného úradu bola sko-
laudovaná v apríli 2001, musela obec už tento 
rok vymeniť na oboch bytoch balkónové dvere 
z dôvodu nekvalitného vyhotovenia. 
   Aby sa zabránilo znečisťovaniu miestnej 
komunikácie na Novej ulici, obec navozila 
makadan na podkladovú vrstvu, čo by malo 
prispieť k čistote tejto ulice.
   Obec získala prostriedky z ministerstva 
financií na opravu strechy a zateplenie stropu 
v zariadení opatrovateľskej služby. Tieto práce 
boli zrealizované v marci. Na začiatku apríla 
z kapitálových výdavkov budú vymenené 
všetky okná za plastové. V tomto roku sa ešte 
urobí rekonštrukcia vykurovania. Ak sa podarí 
získať peniaze, tak by sa ešte zateplil plášť 
budovy, čím by sa nielen zlepšil jej vzhľad, 
ale ušetrilo by sa aj na vykurovaní. 
   Obec podpísala zmluvu s Poľnohospodár-
skou platobnou agentúrou ohľadne pridelenia 
dotácie na vybudovanie miestnej komuni-
kácie na Veternej ulici. Ešte pred tým budú 
musieť byť urobené kanalizačné prípojky aj 
na parcely, kde ešte nestoja domy, pretože v 
najbližších rokoch ulicu nebude možné rozko-
pať. Obec osloví vlastníkov nehnuteľností na 
Veternej ulici, aby sa tento problém vyriešil 
čo najskôr. 
   Chcel by som občanov informovať, že sa 
začali inkasovať miestne dane a poplatky. 
Daň z nehnuteľností a poplatok za psa zostal 
na úrovni minulých rokov, mierne sa zvýšil 
poplatok za komunálny odpad. Zároveň sa 
začalo s jarnými zbermi: 19. marca – elektro-
odpad, 27. marca – železo, 16. apríla – textil a 
24. apríla – nadrozmerný odpad. S pravidel-
ným vývozom zeleného odpadu sa začne až 
po Veľkej noci. Veľmi zlá situácia je na Novej 
ulici, kde si veľa občanov pred svojím plotom 
na obecnej ceste, urobilo zo zeleného odpadu 
skládku. Po Veľkej noci komisia verejného 
poriadku urobí kontrolu a zjedná nápravu.
   Z dôvodu sťažností občanov musím upo-
zorniť, že pred zbermi sa po obci pohybovali 
rómski spoluobčania, ktorí brali cennejšie 
kusy a vstupovali aj do dvorov, čo im bolo 
umožnené niektorými občanmi. Prosím, 
uvedomte si nebezpečenstvo, ktoré z toho 
vyplýva pre Vás! 
   Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí 
robia  záslužnú činnosť pre propagáciu a roz-
voj obce.                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   Vďaka podpore Ministerstva kultúry SR a Trnavského samosprávneho kraja sa podarilo 
Balneologickému múzeu v Piešťanoch verejnosti sprístupniť novú archeologickú expozíciu.
Okrem iného tu verejnosti prezentujeme aj archeologické nálezy z intravilánu i extravilánu dnešnej 
obce Krakovany (vznikla zlúčením obcí Krakovany a Stráže).
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   Krakovany-Stráže a nová archeologická expozícia Balneologického múzea

Vážení spoluobčania!
   Začiatok kalendárneho roka sa vyznačuje bilancovaním činnosti organizácií 
a výročnými schôdzami.

   Starosta sa prihovára

  De Z novoobjavenej archeologickej lokality z 
obdobia staršej doby kamennej je to fragment 
lebky nosorožca srstnatého, mamutie kly, kamen-
né nástroje – tzv. kamenná štiepaná industria. 
Návštevníci tu môžu vidieť predmety z hrobu 
príslušníka kultúry so šnúrovou keramikou: nádo-
bu, medenú špirálku, nákrčník, kamenný nôž, 
nášivky odevu a zaujímavý náhrdelník zhotovený 
z prevŕtaných psích zubov. Nechýbajú nálezy z 
doby bronzovej – medená hrivna (mohla slúžiť aj 
ako ozdoba krku), hrncovité a amforovité nádoby, 
bronzové ihlice, špirálky, prsteň a i. 
     Pýchou tejto expozície sú nálezy z bohatých, 
tzv. kniežacích germánskych hrobov z Krakovi-
an-Stráží. Vďaka viacročnej úspešnej spolupráci 
s Centrálnym rímsko-germánskym múzeom v 
Mainzi (Spolková republika Nemecko) sa podarilo 
zreštaurovať viacero zbierkových predmetov, ktoré 
boli v minulosti rekonštruované či reštaurované 
dnes už prekonanými technológiami.   
Nálezy sú prezentované v troch vitrínach. V prvej 
sú to rekonštruované drevené vedierka, na ktorých 
sú použité originálne bronzové kovania, fragmenty 
vedierka. Nechýba bronzové vedro hemoorského 

typu. Pochádza z tzv. tretieho hrobu z Krakovian-
Stráží a slúžilo ako urna. Nechýbajú tu ani dve 
keramické nádoby: vázovitá nádoba zdobená na 
výduti kanelovaním a tanier hnedočervenej farby 
– keramika typu terra sigillata. Okrem toho sú tu 
vystavené dva hrebene zhotovené z kosti, dve uchá 

Vladimír Krupa - Marián Klčo

l Ucho  striebornej nádoby - lanxu, osud druhého ucha je  stá-
le  neznámy.                                                     Foto: E. Drobná

l  Detail výzdoby bronzovej kanvice. Foto: 
RGZM Mainz

l  Strieborná nádoba - skyfos.  Foto: E. Drobná

z nádoby (ktorej osud je neznámy), súbor strieborných ostrôh, rôzne 
bronzové kovania a puklice – súčasti konského postroja, bronzové pracky a 
hroty šípov a unikátny strieborný hrot šípu. Nechýbajú strieborné ozdoby 
opaskov, strieborné spony odevu, tzv. motýľovité spony, zlatá spona, súbor 
drobných predmetov: strieborné lyžičky, strieborné sitko, strieborná miska, 
strieborný nožík zdobený zlatou fóliou a strieborné šidlo. V ďalšej vitrínke 
sú prezentované bronzové nádoby: krčah, kanvica typu „oinochoe“, obetná 
bronzová miska (patera), vedierko, cedidlá, naberačka, misa, fragment 
– dno bronzovej nádoby. Nechýbajú ani drobnejšie predmety strieborné 
sitko, bronzový nožík, bronzové a strieborné nožnice. Unikátom je bronzová 
trojnožka zdobená hlavičkami boha Merkúra a bronzová závesná misa. 
     V poslednej vitríne venovanej nálezom z bohatých hrobov je vystavený 
unikátny súbor rímskeho skla: dve sklené fľaše, stamniá a súprava sklených 
polguľovitých misiek zdobených brúsenou výzdobou. Práve dve sklené 
fľaše boli unikátnou technológiou zrekonštruované v laboratóriách Cent-
rálneho rímsko-germánskeho múzea v Mainzi. Okrem toho je tu vystavený 
unikátny súbor strieborných nádob, pričom v troch prípadoch ide o veľmi 
kvalitné kópie. Originály sú totiž v zbierkach iných slovenských múzeí 
– Archeologického múzea SNM a Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi. 
Sú to nádherné ukážky úrovne umeleckoremeselnej výroby v rímskom 
prostredí: strieborná závesná misa, strieborný oválny podnos (kópia), 
strieborné ucho z oválneho podnosu, strieborná a pozlátená misa zdobená 
levmi (kópia), strieborný skyfos zdobený motívmi dionýzovsko-bakchov-
ského kultu (kópia), strieborné ucho z nádoby – skyfosu a strieborný lanx 
na okraji zdobený bohatou reliéfnou a v strede rytou výzdobou (kópia). 
Zaujímavosťou je súbor hracích kameňov (calculi) – súčasti spoločenskej 
hry. Po prvýkrát tu môžu návštevníci obdivovať celý známy súbor (teda 
tie predmety, ktoré sa dostali do zbierok slovenských múzeí) ako celok. 
Všetkých záujemcov o archeológiu a históriu obce Krakovany i tohto regi-
ónu  srdečne  pozývame  na
prehliadku  expozície.      V 
prípade  možnosti   doplniť 
tento celok o prípadné star-
šie  nálezy  uchovávané    v 
súkromnom vlastníctve má
múzeum dlhodobú snahu a
záujem takéto nálezy od ich 
majiteľov odkúpiť.


