
  28. marca si už tradične 
pripomíname Deň učiteľov. 
Pri tejto príležitosti preto 
dovoľte aj nám, rodičom detí 
Základnej a Materskej školy v 
Krakovanoch, pozdraviť naše 
pani učiteľky zo školy a zo 
škôlky a zaželať im v ich práci 
všetko dobré. 
   Želáme im veľa nadšenia, 
trpezlivosti a síl v ich náročnej 
a veľmi dôležitej pedagogickej 
profesii. 
   Prajeme im veľa potešenia 
zo žiakov, ktorí radi chodia do 
školy a škôlky a pani učiteľky 
sú pre ne takmer náhradnými 
mamami; posťažujú sa im, 
nechajú si pofúkať boľačky a 
často lepšie poznajú ich det-
ské tajomstvá ako rodičia. 
Prajeme im spokojných a 
tolerantných rodičov, ktorí 
im s dôverou a radosťou zve-
rujú to najcennejšie čo majú, 
svoje deti.
   Uvedomujeme si, že naše 
deti častokrát dokážu pripra-
viť svojim pedagógom ťažké 
chvíle a že ich práca nekončí s 
odzvonením na konci hodiny, 
či za bránou školy, škôlky. Aj 
ich doma čaká niekto, o koho 
sa musia starať, kto ich potre-
buje. Uvedomujeme si posla-
nie učiteľa a jeho zodpovednú 
prácu, za ktorú im patrí naše 
veľké ĎAKUJEME.  
   Pani učiteľkám a pánom 
učiteľom, terajším, ale aj 
všetkým, ktorí kedy pôsobili 
v našej obci Krakovany, ďa-
kujeme za ich obetavú prácu 
a želáme im veľa pevného 
zdravia  a  radosti a  pokoj v 
duši.  Želáme im dobré rodin-
né zázemie a v srdci hrejivý 
pocit z dobre vykonanej prá-
ce, ktorý nech im pomáha v 
ťažkých chvíľach.  

Rodičia detí

Pozdrav pre učiteľov

  V mesiacoch január až ma-
rec 2011 sa narodili  Vincent 
Florek a Jakub Piškula.  
Želáme im veľa zdravia a 
síl.                 ***
   V tom istom období nás 
navždy opustili  Peter  Ravas 
vo veku 43 rokov, Jarolím   
Sedlák  vo veku 76 rokov, 
Monika Chudová vo veku 77 
rokov, Alojz Manák vo veku 
64 rokov, Rozália Tomášiko-
vá vo veku 71 rokov, František 
Mihok vo veku 84 rokov a 
Mária Gonová vo veku 88 
rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť. 

-r-

  Detský karneval usporiadaný 31. 1. Združením 
rodičov MŠ v Krakovanoch mal vysokú úroveň 
aj návštevnosť, hoci bol v období chrípkovej 
epidémie.
   4. 2. sa konal futbalový turnaj Mikro 2011 
v telocvični ZŠ vo Veľkých Kostoľanoch, kto-
rého sa zúčastnili žiaci 2. až 5. ročníka. Naši 
futbalisti sa umiestnili na 5. mieste z deviatich 
účastníkov. 
   12. 2. bol farský ples. Neusporiadal ho Koráb 
nádeje, ktorý zmenil sídlo, ale mladí animátori 
z Krakovian, ktorí pripravili podujatie pre záu-
jemcov z okolitých dedín. 
   23. 2. sa v tradične dobrej atmosfére niesla 
výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov, 
zakončená spevom  pri harmonike.
   Retrodiskotéka Združenia rodičov ZŠ Krako-
vany dňa 4. 3. zaplnila sálu kultúrneho domu 
250 návštevníkmi, ktorí sa dobre zabávali. Prí-
tomných zaujala netradičná výzdoba a bohatá 
tombola. 
   6. 3. bilancovala svoju činnosť Miestna skupi-
na SČK v Krakovanoch, ktorá sa môže pochváliť 
viacerými úspešnými podujatiami. Po schôdzi 
sa prvýkrát uskutočnilo pochovávanie basy v 
nedeľu. Odozva bola rôzna. Kultúrna komisia 
zváži ako pokračovať v tejto tradícii budúci 
rok. 
   Marec sa niesol v znamení stolného tenisu. 
19. 3. sa uskutočnil 14. ročník Jozefovského tur-
naja starostov a poslancov regiónu Jaslovské 
Bohunice a zamestnancov Tavosu. Štartovalo 
18 súťažiacich. Zvíťazil poslanec Obecného 
zastupiteľstva (OZ)  Borovce Dušan Magala 
pred starostom Kočína Jozefom Reškom a 
poslancom OZ Plavecký Mikuláš Milanom 
Diviakom. 
   20. 3. sa konal 14. ročník stolnotenisového 
turnaja O pohár starostu obce Krakovany, 
ktorého sa zúčastnilo 50 súťažiacich. Vo finále 
zvíťazil Martin Malast z Piešťan nad Ladisla-
vom Rehákom z Nového Mesta nad Váhom. 
Záverečné kolá turnaja boli veľmi vyrovnané. 
Väčšina zápasov končila 3:2 na sety. Potešiteľ-
ná bola aj účasť 7 štartujúcich z Krakovian. 
   Druhou oblasťou, na ktorú by som chcel upri-
amiť pozornosť, je odpadové hospodárstvo. Na 
jar sa obec zameriava na čistotu prostredia. 15. 
2. bol zber elektroodpadu. Vyzberalo sa 3 240 
kg. Drobné elektrospotrebiče zberajú aj žiaci 
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ZŠ  počas celé roka a dostávajú za ne učebné 
pomôcky. 12. 3. poľovníci zo združenia Králik 
zberali železo. Nazberali jednu traktorovú 
vlečku.
   Od 19. 3. sa vyváža zelený odpad. Žiadam 
občanov, aby vyvážali odpad len v sobotu 
počas vývozných hodín. Zber nadrozmerného 
odpadu bude 30. 4. na dvore obecného úradu. 
Zber textilu bude 10. 6. Čistý textil zabalený v 
igelitových vreciach si zoberie Diakonia Brou-
mov a použije ho pre chudobných. Ostatný 
nepoužiteľný textil zviazaný špagátom naložia 
zamestnanci obce a odvezú. 
   Informujem občanov, že od 1. 3. sa začalo 
s inkasovaním miestnych daní a poplatkov. 
Dane zostali na úrovni minulého roka, zvýšil 
sa poplatok za komunálny odpad, ktorý i tak 
pokrýva iba časť nákladov spojených s touto 
činnosťou.
   Upozorňujem občanov, že Železnice SR  budú 
od 15. 4. od 7.00 hodiny do 20. 4. do 8.00 hodi-
ny opravovať železničné priecestie v Kocurici-
ach. Počas tohto obdobia bude priecestie pre 
motorové vozidlá uzavreté. Prejsť sa bude dať 
len na bicykli. Obchádzková trasa do Piešťan 
bude cez obec Ostrov. Bližšie informácie o 
autobusových spojoch budú na informačnej 
tabuli obce Krakovany.
   K digitalizácii televízneho vysielania – obča-
nom, ktorí sú pripojení na káblovú televíziu, 
zostáva dostupná aj analógová televízia 
ako doteraz. Žiadne analógové vysielanie v 
Krakovanoch nekončí. Mení sa len príjem 
televíznych programov v ústredni káblovej 
televízie z analógového príjmu na digitálny. 
Postupne sa bude digitalizovať celý káblový 
distribučný systém. V súčasnosti v ňom bude 
dostupná aj analógová aj digitálna televízia, 
pokiaľ domácnosti, hlavne starší občania, 
nebudú pripravení na digitálny systém.
   Obec zriadila pracovnú skupinu pre prípravu 
rozsiahlej publikácie o obci Krakovany, ktorá 
bude vydaná pri príležitosti 900 výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Vyzývam všetkých, 
ktorí sa chcú podieľať na jej príprave alebo 
majú materiály, fotografie, ktoré by mohli byť v 
nej použité, aby ich zapožičali obci. Materiály, 
ktoré nám zapožičiate, naskenujeme, prefotí-
me a vrátime. Poslúžia ako základ budúceho 
archívu obce a v roku 2013 z nich bude uro -
                                         bená výstava v kultúr-
                                          nom dome. Pomôžte  
                                          vytvoriť reprezentač-
                                          nú publikáciu! 
                                          Zistíte ,    ako    málo  
                                          toho   vieme   o   našej 
                                          histórii.
  

                                            Vladimír 
                                          MIHÁLIK

                                          starosta obce 
                                          Krakovany   
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       Ø HISTÓRIA
   V roku 1928 našiel roľník Michal Bučko pri oraní na svojej roli východne od obce Krakovany v polohe 
Stará stávka depot – poklad stredovekých mincí. Zlaté a strieborné mince v počte cca 300 – 400 kusov 
boli uložené v malej keramickej nádobe.
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NÁLEZ MINCÍ ĽUDOVÍTA I. VEĽKÉHO V KRAKOVANOCH – NOVÉ POZNATKY

Vážení spoluobčania! V prvom štvrťroku 2011 sa konalo v obci niekoľko 
podujatí, ktoré chcem zhodnotiť. 

   Starosta sa prihovára

   V roku 1959 Karol Sedlák, rodák z obce Krakovany a 
pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre, zachránil z 
nálezu 5 strieborných mincí. Ostatné mince si už dávnejšie 
rozobrali občania, prípadne boli predané.
     Hlavnou pohnútkou ukrytia mincí bol v minulosti strach 
ľudí o majetok. Dokladajú to aj nálezy mincí z okolia obce, 
ktoré boli ukryté v čase vojen a stavovských povstaní v Uhor-
sku. Ide napríklad o nálezy mincí z obcí Chtelnica, Lančár, 
Šterusy, Veľké Kostoľany atď. Nájdené bývajú viac-menej 
náhodou a o dôvode ich zotrvania v úkryte sa môžeme len 
domnievať. 
     Zachránené mince z obce Krakovany boli súčasťou zau-
jímavého nálezu z grošového obdobia zo 14. storočia. Sú to 
uhorské strieborné denáre z obdobia vlády Ľudovíta I. Veľké-
ho (1342 – 1382) syna kráľa Karola Róberta. Ten v roku 1328 
založil mincovňu v Kremnici. V roku 1370 sa Ľudovít I. stal 
aj poľským kráľom. Obdobie jeho vlády sa spája s rozvojom 
miest, remesiel a obchodu. Zomrel bez mužských potomkov 
v Trnave v roku 1382.
     V roku 2007 získalo Balneologické múzeum v Piešťa-
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   Veď kto by odolal hitom ABBY, Duran Duranu, 
Smokie, Michaela Jacksona či Boney M?  No z nás 
„jemne starších“ nikto. A že to nie je len konštatovanie, 
dokázala plná sála i tanečný parket. Zišli sa tu rôzne 
vekové skupiny ( od 14 do 65 rokov), rôzne hudobné 
štýly (hippies, depešáci, pankeri ,rock´n rolláči i roká-
či), rôzne módne obdobia ( roky 60-te, 70-te, 80-te) 
dokonca i pamätníci tupírovaných účesov si tento 
rok prišli na svoje. Aj keď na plagáte bolo písané, že 
dobový odev je vítaný, i nás, usporiadateľov, prekvapilo 
ako zodpovedne  a štýlovo sa takmer všetci účastníci 
zladili. No a pre tých, ktorí uvedené roky nezažili, či 
pozabudli na módu a doplnky, bola pripravená módna 
prehliadka, ktorej modely skompletovali a zozbierali 
členky Jednoty dôchodcov v Krakovanoch. Niektoré z 
nich odevy aj predviedli a dokonale komentovali, čo 
úspech a kvalitu prehliadky len znásobilo.
   Nechýbal ani tzv. Socialistický kútik – obývačka s 
originálnymi doplnkami a kreslami, kde ste sa mohli 
nechať vyfotografovať, aby pamiatka na túto akciu bola 
dokonalá. Takže, ak si chcete pripomenúť, čo to bol a 
ako vyzeral „kotučák“, kopirák, nekrepovaný toaletný 
papier, p.Husák,  pokochať sa starými socialistickými 
úspechmi a heslami, tak sa u nás nabudúce určite 
zastavte, veď za 2€ ste mali návštevu mini múzea i 
diskotéky! Nechýbala (ako na žiadnej dedinskej dis-
kotéke) tombola s prvou cenou – pečenou kačicou! 
Takže, ak by ste toto všetko chceli absolvovať, zaskočte 
k nám (najneskôr o rok), oznam určite nájdete aj na 
internetovej stránke PN-ky. Všetky fotky (i z minulo-
ročnej Retrodisko) nájdete na facebooku, skupina 
RETRODISKO Krakovany.

Za usporiadateľkov JarkaKEPRTOVÁ

noch do svojho zbierkového fondu súbor 7 mincí, ktoré boli 
súčasťou depotu objaveného v roku 1928 v Krakovanoch. 
Sú to strieborné denáre z obdobia vlády Ľudovíta I. Veľkého 
s hlavou černocha „Denaris Saracenus“ na lícnej strane a s 
dvojramenným krížom na rubovej strane mince. Okolo hlavy 
Saracéna je nápis: +MOnETA LODOVICI a okolo dvojkríža je 
nápis: +REGIS hVnGARIE. Tieto mince boli razené za vlády 
Ľudovíta I. v rokoch 1373 – 1382, napríklad v mincovniach na 
území dnešného Maďarska (Pécs) a Rumunska (Baia Mare).
   Ide o kvalitné mince razené zo striebra a ich hmotnosť sa 
pohybuje medzi 0,38 až 0,66 g. Priemer mincí kolíše od 1,2 
do 1,4 cm. Je možné, že ich ukrytie do zeme malo súvis s 
nepokojným obdobím po vymretí rodu Anjou a nástupom 
Žigmunda Luxemburského (1387 – 1437) na uhorský trón. 
Je pravdepodobné, že malá časť mincí z nálezu z roku 1928 
sa dodnes nachádza zabudnutá medzi občanmi. Ich prípadné 
sprístupnenie na odborné spracovanie by doplnilo a obohatilo 
históriu obce Krakovany. Najmä teraz, keď sa pripravuje nová 
reprezentačná publikácia o histórii obce.

   Disko, disko disko, tancuj pri mne blízko ...
   Táto pesnička i podobné hity minulého tisícročia sa niesli sálou Kultúrneho domu v Krakovanoch v 
piatok 4. marca 2011. Konala sa tam totiž už druhá RETRODISKOTÉKA určená „starším a pokročilým“, 
číže vekovej kategórii nad 30 rokov.

       Ø RETRO

Spoločenská kronika

 l   Pochovávanie basy 6.3.2011.             Foto: L. Žitnanský
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MARHUĽOVÝ KOLÁČ „MEGI“ 
Potrebujeme: 40o g polohrubej múky, 2 celé vajcia, 200 g 
práškového cukru, 2 kávové lyžičky sódy bicarbóny, 1 pohár 
konzervovaných marhúľ, podľa chuti posekané jadrá vlašských 
orechov, čokoláda na ozdobenie.
Postup: Vajcia s cukrom vyšľaháme, pridáme šťavu z marhuľo-
vého kompótu a došľaháme, pridáme múku so sódou bicarbónou 
(najprv zmiešame sódu bicarbónu s polohrubou múkou), pre-
miešame, nakoniec pridáme marhule. Môžeme ich buď vyšľahať, 
príp. rozmačkať. Vyliať na vymastený a múkou posypaný plech. 
Podľa chuti posypeme orechami. Upiecť v rúre a nepozerať do 
nej počas pečenia, aby to nekleslo. Mierne vychladnutý koláč 
polejeme roztopenou čokoládou.
                                   Špecíálne poďakovanie patrí Elenke 


