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      V  e  ľ  k  á    n  o  c

    Je to cesta plná neistoty váhania, hľadania, sklamania, odsúdenia, bolesti, pádov, ba dokonca smrti, 
aby si človek nakoniec uvedomil, že toto všetko sa muselo stať. Aký kus tejto cesty treba prejsť , aby na 
konci bolo svetlo?

  Odpoveďou je nám život Ježišovej 
matky Márie. Je plný prekvapení, strastí, 
ale hlavne viery. Potom život apoštolov 
a ďalších ľudí, ktorí ho nasledovali. 
Na ich živote sa zreteľne prejavovalo 
váhanie, ďalej pochybovanie, blúdenie, 
či u niektorých dokonca aj  zrada. Boli 
zmätení, pretože Ježiš od nich vyžadoval 
omnoho viac, než očakávali. A keď si po 
tých nečakaných udalostiach mysleli 
že všetko je stratené, pretože  zomrel 
potupnou smrťou na kríži, tak sa stali 
svedkami niečoho, čo nezažil nikto 
predtým. Ich Učiteľ, Pán, ktorý bol 
nedávno tak ponížený, potupený a na 
smrť umučený, stojí pred nimi živý. A 
znova ich povzbudzuje, aby verili a medzi 
ľuďmi svedčili, že Ježiš naozaj vstal z 
mŕtvych. Oni postupne nadobúdali istotu 
a o všetkom vydávali svedectvo.  Ich viera 
narástla až do tej miery, že boli ochotní 
pre Ježiša nielen trpieť, ale aj zomrieť. 
Toto ich svedectvo ťahalo ďalších ľudí, 
aby aj oni vyznávali vieru v Ježiša, ktorý 

zomrel, vstal z mŕtvych a vykúpil celý svet. 
Našli svetlo, bez ktorého už nechceli žiť.
   Aj v našom živote by sa už toľkokrát 
zdalo, že sme blízko toho svetla. Že už 
za týmto kopcom sa ukáže. Že už zajtra 
ma zahrejú prvé lúče vychádzajúceho 
slnka. A tu človek zisťuje, že ešte treba ísť 
ďalej. Treba nanovo začínať a dokonca 
svedčiť o Ježišovi.. V čom teda toto 
svedectvo spočíva? V úspechu, či páde?  V 
bezúhonnosti, či neschopnosti. Spočíva v 
tom, že každý verný Ježišov nasledovník 
znova vstáva a ide ďalej. Spočíva v 
oddanosti svojmu Pánovi. Ide, pretože 
verí, že to svetlo je niekde blízko. Ide ďalej, 
pretože niekde v kútiku srdca ho hreje 
nádej, že tá námaha, ba dokonca obeta, 
bude odmenená Kristovým víťazstvom. 
Tým, že aj vo mne, v mojom živote naplno 
ožije Kristus. 

    Silnú vieru a neochvejnú nádej spojenú 
s Božími  milosťami  vám  zo srdca praje
            Anton ZOŇ, farár
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×  ŠPORT S t o l n í  t e n i s t i  v  5 . l i g e  z a c h r á n e n í
   Súťažný ročník 5.ligy OM Trnava 2011/2012 sme začali dosť nešťastne. Tradične začíname súťaž oslabení 
o Rasťa Šimončiča, ktorý sa z práce v zahraničí vracia každoročne začiatkom novembra. No pár dní pred 
začiatkom súťaže postihol podobný osud aj nášho rebríčkovo najlepšieho hráča Rasťa Andrisa.   
   A tak súťaž sme začali temer s torzom 
mužstva. Stabilní z A-mužstva zostali iba 
Ďurža a Čelín. Dopľňali ich vlastne hráči 
B-mužstva a to podľa možností, kto mal 
kedy pracovné voľno (Nedorost, Štefanka 
atď.). Ešte šťastie, že máme v mužstve aj 
dôchodcov... Okrem toho na hosťovanie do 
susedných Trebatíc bol už dávnejšie pred 
začiatkom súťaže uvoľnený Hubač. Máme 
snahu riešiť generačný problém mužstva, 
a tak sme radi v družstve privítali záujem 
mladého 17-ročného Adama Skaličana a 
vybavili sme jeho registráciu. Nato, aby sa 
stal oporou v mužstve však bude treba ešte 
dávka trpezlivosti, veľa tréningu a chuti k 
zlepšovaniu výkonnosti, hlavne zo strany 
pretekára. Sám už v súťaži okúsil, čo všetko 
sa ešte musí učiť. Pre tieto skutočnosti sme 
do súťaží oboch mužstiev nevstupovali s 
ružovými okuliarmi.
   A-mužstvo pôsobiace v 5.lige získalo 
v jesennej časti súťaže iba jeden úspech 
v podobe remízy na stoloch Maca Trnava 
D za remízu 9:9 a samozrejme skončilo 
po jeseni na poslednom 12.mieste. Tú 
remízu sme dosiahli už v čase, keď sme 
boli posilnení oproti začiatku súťaže o 
Rasťa Šimončiča. Ťarchu v mužstve znášali 
hlavne Čelín a Ďurža. Dľa možností sa 
k ním najčastejšie pridávali ešte Valo, 
Nedorost, Seitler, či mladší Štefanka.
   Pred jarnou časťou bol hlavný cieľ 
udržať pre Krakovany 5.ligu aj pre budúci 
ročník, lebo kompletný kolektív nato má. 
Museli sme teda hľadať riešenie, ako 
súťaž zachrániť. Rasťo Andris však po 
novom roku prišiel na tréning a oznámil, 
že ľutuje, ale musí ešte do Francúzska. 
Pár dní nato sa nám telefonicky ohlásil už 
dlhšie nehrajúci hráč Piešťan Emil Stehlík, 
že vidí, ako zle stojíme v tabuľke, pozná 
čiastočne naše momentálne pomery v 
mužstve a či sa chceme pokusiť zachrániť. 
Avšak ani on nemohol pre pracovné 
povinnosti odohrať všetky zápasy. Jeho 
ponuku sme prijali a čuduj sa svete: v 
domácom zápase s vedúcim Hlohovcom 

sme dokázali prvýkrát v ročníku vyhrať 
a vedúcemu Hlohovcu uštedriť prvú 
prehru. Boj o záchranu sa začal. Avšak 
v zápasoch ostatných zachraňujúcich sa 
začali rodiť neočakávané výsledky. Mali 
sme snáď aj to šťastie, že najbližších 
súperov v tabuľke pred nami sme mali 
na jar na domácich stoloch. Teda v tzv. 
zápasoch pravdy sme mali ukázať svoju 
silu. A tú sme aj preukázali. Postupne 
sme mužstvá pred nami porážali. A to: 
Špačince C 15:3, Zavar 13:5, Maco D 15:3. 
Do posledných štyroch  zápasov sme už 
nastúpili aj s navrátilcom Andrisom. 
Jeho príchod priniesol do mužstva 
zjavnú pohodu. Už s ním ako posilou 
sme dokázali vyhrať na stoloch štvrtého 
Majcichova a v poslednom kole aj s 
Malženicami. A tak po poslednom 
kole sme skončili na 9.mieste, čo je 
oproti vlaňajšku zlepšenie o jedno 
miesto. Škoda len, že pre vyšeuvedené 
dôvody, nemôže náš kolektív odohrať 
súťaž v kompletnom zložení. Sile nášho 
kolektívu by patrila priečka o niečo 
vyššie.
   Najúspešnejším hráčom čo sa týka 
úspešnosti bol Stehlík s 92% úspešnosťou, 
pred Andrisom (58%) a Šimončičom 
(57%). Oproti vlaňajšku sa zlepšil Čelín 
(47%) a za ním skončil Ďurža (35%). Táto 
úspešnosť je však skreslená množstvom 
odohratých zápasov, ale približne aj 
vyjadruje kvality jednotlivých hráčov. 
Ale napriek tejto rozdielnosti je kvalita 
mužstva práve v kolektívnej sile. Lebo nie 
vždy sa darilo iba jednému. O konečný 
výsledok sa zaslúžil celý kolektív.
   B-mužstvo hralo v 7.lige. Postaviť 
zostavu mužstva v  jednotl ivých 
zápasoch bolo ešte problematickejšie, 
ako v A-mužstve. Pri hraní zápasov 
oboch mužstiev v tom istom termíne 
mala prednosť zostava A-mužstva. 
Účinkovanie B-mužstva chápeme ako 
realizáciu našich starších hráčov, ako 
aj výchovu mladších pretekárov. A 

l  Foto:  stock.xchng.hu.

výchova, tá si bude vyžadovať dlhšie 
obdobie. Ale prvé ovocie sa už ukazuje. Z 
tých mladších sa to už čiastočne prejavilo 
na Emilovi Štefankovi. Bodoval už v 
A-mužstve i B-mužstve. V B-mužstve 
sa už vyškriabal v úspešnosti nad 23%. 
U starších hráčov dochádza, úplne 
pochopiteľne, k opačnej tendencii. Po 
jesennej časti bolo mužstvo ešte na 
10. mieste, ale končíme na 11.mieste. 
O účasti v budúcom ročníku rozhodnú 
postupy a zostupy mužstiev z vyšších 
súťaží.Najúspešnejším hráčom, čo do 
úspešnosti bol Ľubo Nedorost s 58%, 
pred Valom 47%, Procháskom 45%, 
Štefankom 23% atď. V tomto hodnotení 
je badateľný úpadok výkonnosti u 
starších hráčov. 
   Želáme si, aby výkonnosť tých mladších 
rástla čo najrýchlejšie, a tým aby sa 
zabezpečilo účinkovanie nášho mužstva 
aspoň na tých priečkach, na ktorých sa 
nachádzame v súčasnosti. 
Vladimír SEITLER  – poverený 
riadením činnosti OSK Krakovany
-----------------------------
   Tabuľka 5.ligy OM Trnava, 
      ročník 2011/2012:
1.Leopoldov 22 18  3  1  292:104  61

2.Majcichov 22 17  3  2  281:115  59

3.Hlohovec  22 15  3  4  244:152  55

4.Majcichov 22 12  1  9  197:199  46

5.Modranka  22 10  3  9  205:191  45

6.Veselé    22 10  1  11 185:211  43

7.ŠKP Trnava22  8  4  10 185:211  42

8.Malženice 22  7  2  13 176:220  38

9.Krakovany 22  7  1  14 158:238  37

10.Zavar    22  5  5  12 177:219  37

11.Trnava   22  5  3  14 150:246  35

12.Špačince 22  3  1  18 126:270  29

Presné názvy klubov:

2. miesto: TTC Majcichov

3. miesto: III.ZŠ Hlohovec

4. miesto: STK Majcichov

9. miesto: OSK Krakovany „A“

11. miesto: Maco Trnava „D“

12. miesto: OSTK Špašince „C“

Zo starých náhrobných kameňov našej obce
    V živote to už raz tak chodí. Niekedy bývajú dni plné veselosti a inokedy dni plné smútku. Náš seriál 
má za úlohu zmapovať tie najzaujímavejšie i najstaršie náhrobné kamene našich cintorínov – strážskeho 
a krakovianskeho.

  Vo Veľkonočný pondelok, keď 
slniečko svojimi lúčmi hladilo 
hlávky detí pochodujúcich s 
pestrými šibákmi hore-dolu 
našou  dedinou  som  sa  i  ja   
s  pietou pristavil pri tomto 
zaujímavom náhrobku strážskeho 
cintorína. Už dávnejšie som o 
ňom vedel, a preto som sa práve 
dnes, po tieto nádherné sviatky 
oslavy víťazstva Ježiša Krista nad 
svojou vlastnou smrťou, rozhodol 
o ňom napísať.
Do výšky čnejúci sa sivý mramor, 
sťa obelisk vyrobený kamenársko-
sochárskou firmou Rumpler, na 
ňom vyrytý pozlátený kríž a 
pod ním fotografia. Čiernobiela 
fotografia – spomienkový obrázok 
v skle, krásne upraveného, 
odetého mladého chlapca 
s peknou košeľou, nádherne 
uviazanou kravatou a krajčírsky 

profesionálne prepracovaným 
odevom. Stojím tichúčko, 
modlím sa a čítam:

Radosť samú sľubovals nám,
synu-svojimi úlohami,

ináč určil tebe Pán,
ktorý je nad hviezdami.

Neplačte otče, drahá mať,
že ja už musím v hrobe spať,

zotrite slzu žalosti,
sejdeme sa vo večnosti.

Tu odpočíva v Kr. Pánu, Ján 
Augustín, študujúci gymnázia, 
* 1. V. 1921  + 16. IX. 1935

Text a foto Martin GONO



Európa v škole
D o  t e j t o  v ý z n a m n e j 
výtvarnej súťaže sa naša 
škola zapája pravidelne už 
niekoľko rokov. Nebolo tomu 
ináč ani tento rok. Téma 
tohto roku bola náročná: 
„ Európa je náš spoločný 
domov. Chceme sa oň starať 
a chrániť ho.“ No žiaci pod 
vedením p.uč. Bednárovej na 
hodinách výtvarnej výchovy 
vytvorili veľmi pekné práce 
a poslali do okresného kola 
a boli ocenení. Vo vekovej 
kategórii 1 – umelecké práce 
získala Gabriela Madunická 
1. miesto, Sabínka Gallová 2. 
miesto a Šimon Freivald 3. 
miesto.

* * *

Návšteva ministra
7.3. 2012 bol pre nás veľmi 
vzácny. Našu školu navštívil 
sám pán minister Eugen 
Jurzyca. Všetci sme sa veľmi 
tešili, všetko vyupratovali a 
čakali. Prišiel v čase ŠKD. 
Porozprával sa so žiakmi i 
učiteľmi, obdivoval výtvory zo 
SEVY, odfotil  sa so žiakmi  a 
na autogramiáde sa každému 
žiakovi podpísal perom , ktoré 
im daroval.

Zo života školy

  V mesiacoch január až apríl 

2012 nás navždy opustili Mi-

chal Gono vo veku 91 rokov,  

Mária Bučková vo veku 73 

rokov a Anton Keller vo 

veku 74 rokov. Všetkým po-

zostalým prajeme úprimnú 

sústrasť!

* * *

    V   tom   istom  období   sa  

narodili  Samuel Machaj, 

Ivana Žáková, Jakub Báb-

sky  a   Lukáš Horňák.  

Želáme im veľa zdravia a síl. 

-r-

  Pri stretnutiach s občanmi sa niekedy 
objavujú hodnotenia, že v obci sa nekonajú 
žiadne podujatia a máme sa pozrieť za hranice 
katastra. Osobne si myslím, že podujatí v obci 
je dostatok (v rámci finančných možností) a 
každý si môže vybrať, čo je pre neho blízke.
   Január 2012 
   7. 1. - Trojkráľový futbalový turnaj na umelej 
tráve, ktorého sa zúčastnili aktívni aj neaktívni 
futbalisti (9 družstiev), bol vyplnením voľných 
dní a mal aj slušnú divácku kulisu.
  20. 1. – Ľudová hudba Borovienka a Lusk 
Krakovany usporiadali v kultúrnom dome 
Tanečný dom – výučbu tanca spojenú so 
zábavou. Možnosti tohto typu podujatia sa v 
budúcnosti ešte ukážu.
  29. 1. – Detský karneval, ktorý pripravili 
rodičia detí materskej školy. Mal dobrú úroveň 
aj návštevnosť z okolitých obcí.
Február 2012 – konali sa výročné členské 
schôdze.
   5. 2. – Miestnej skupiny SČK, 15. 2. – Jednoty 
dôchodcov Slovenska a 25. 2. – Poľovníckeho 
združenia Králik. Schôdze boli zodpovedne 
pripravené, hodnotili svoju činnosť a upriamili 
pozornosť na klady a nedostatky svojej práce.
   11. 2. – Mladí veriaci z obce s podporou 
farského úradu pripravili Farský ples mládeže.
   17. 2. – Združenie rodičov ZŠ zorganizovalo 
Retrodiskotéku spojenú s pochovávaním basy. 
Je tu hľadanie možností pre spojenie tradícií a 
dobrej zábavy strednej generácie, ktorá dostáva 
priestor pre kultivované vyžitie. Podujatie sa 
stretáva s ohlasom i v okolitých obciach.
   18. 2. – Miestna skupina SČK usporiadala 
na dvore pivárne U notára zabíjačku v 
Krakovanoch. Nová aktivita v obci mala 
úspech. Poďakovanie patrí výboru SČK, ktorý 
prichádza s novými nápadmi.
Marec 2012 
   17. 3. – Jozefovský stolnotenisový turnaj 
starostov a poslancov ZMO Jaslovské Bohunice 
a zamestnancov TAVOSu. Zúčastnilo sa 16 
štartujúcich. 
    18. 3. – stolnotenisový turnaj O pohár starostu 
obce Krakovany – zápolilo 35 športovcov. 
Turnaje mali dobrú športovú a kultúrnu 
úroveň. Chcem poďakovať Ing. Vladimírovi 
Seitlerovi, tajomníkovi miestneho oddielu, za 
pomoc pri organizovaní týchto podujatí. 
    25. 3. – Veľkonočné trhy pripravené 
rodičmi detí MŠ. Súčasťou podujatia bolo 
aj pochovanie Moreny Detským folklórnym 
súborom Krakovanček.
   30. 3. – Združenie rodičov MŠ a ZŠ spoločne 
s obcou Krakovany usporiadalo v kultúrnom 
dome pri príležitosti Dňa učiteľov slávnostné 
posedenie. Boli pozvané aj učiteľky na 

dôchodku a hospodárski zamestnanci.
   Druhou oblasťou, ktorej sa chcem venovať, 
je odpadové hospodárstvo. Jar je obdobím na 
vyčistenie a upravenie obce. 17. 2. organizácia 
Pomocný anjel z Oravy vykonala zber šatstva 
na charitu. 24. 3. členovia Poľovníckeho 
združenia Králik urobili zber starého železa. 
Pripravujú sa ďalšie akcie. 20. 4. (v piatok) 
zber elektroodpadu. Spotrebiče je potrebné 
ráno vyložiť pred dom. 28. 4. (v sobotu) zber 
nadrozmerného odpadu na dvore obecného 
úradu. 4. 5. (v piatok) zber odpadového textilu. 
Je potrebné vyložiť pred dom zviazaný textil 
do balíkov. Koncom júna (bližší termín bude 
oznámený) obec uskutoční pre Diakoniu 
Broumov charitatívnu zbierku šatstva. 
   Od marca sa realizuje aj zber zeleného 
odpadu pri ČOV Krakovany. Žiadame občanov, 
aby dodržiavali pokyny zamestnancov obce 
a vývozné termíny. V najbližšom období 
členovia poriadkovej komisie a komisie 
životného prostredia budú slovne upozorňovať 
na porušenie platného VZN o čistote a 
poriadku v obci, týkajúceho sa umiestnenia 
skládok stavebného materiálu na obecných 
priestranstvách.
   Treťou oblasťou, o ktorej sa chcem zmieniť, sú 
dokončené akcie zamestnancami obce. Počas 
jarných prázdnin bola vymenená dlažba na 
chodbe v novej budove ZŠ. Obec zafinancovala 
a vymenila okná v pivniciach obecného úradu. 
Na konci minulého roka opravila strechu 
Základnej školy v Krakovanoch. Pretože sa vo 
vzdialenosti 1,5 m od múrov budovy nachádzali 
staré lipy, ktoré poškodzovali múry budovy a 
ohrozovali strechu, obec musela prikročiť 
k ich vypíleniu. Jeden strom bol vo vnútri 
spráchnivený. Kmene z dobrých stromov budú 
použité na vytvorenie sôch. Obec musí riešiť 
aj odvodnenie pred budovou školy,  pretože 
budova sadá a práska. Po rekonštrukčných 
prácach sa uskutoční náhradná výsadba zelene 
v primeranom rozsahu. 
   Na základe požiadaviek občanov, ktorí 
žiadajú vybudovanie chodníka vedľa hlavnej 
cesty pri futbalovom štadióne, a vzhľadom 
k nedostatočným parametrom na šírku 
chodníka, boli odstránené orechy. Pri ich 
pilovaní sa zistilo, že jeden z nich bol zhnitý 
a sám padol na cestu. Obec plánuje vyrovnať 
terén a po určitej dobe, keď hlina sadne, urobiť 
pevný chodník.  
   Štvrtou oblasťou sú dane a miestne 
poplatky. Obec začala s ich inkasovaním. 
Žiadam občanov, ktorí majú problém s 
jednorazovým zaplatením dane a poplatkov, 
tak ako to stanovuje zákon, aby si dohodli so 
zamestnancami obce splátkový kalendár.              
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   Vážení spoluobčania, vo svojom príhovore chcem upriamiť pozornosť na 
podujatia a činnosť organizácií v obci, odpadové hospodárstvo a čistotu obce, 
dokončené akcie a inkasovanie daní.

   Starosta sa prihovára

   Pravdaže, každý Krakovanec a Stražovan má svoje nezastupiteľné 
miesto v obci, ale jedine pani Štefánia Bučková sa dožíva krásneho 
životného jubilea 102 rokov pri dobrom zdraví. Klub paličkovanej 
čipky „Bábence“ prezentuje jedinečnú krakoviansku paličkovanú 
čipku široko-ďaleko. Združenie rodičov pri Materskej a Základnej 
škole Krakovany organizuje pre obyvateľov Krakovian a hostí tradičné 
veľkonočné a vianočné trhy a retro-diskotéky a podobne. Krakovany 
sa počas 60 minút prezentovali v Slovenskom rozhlase ozaj ako obec 
s bohatým životom. Samé redaktorky boli počas nakrúcania milo 
prekvapené, koľko zaujímavých ľudí žije v obci a čo všetko dokáže 
taká relatívne malá obec ponúknuť. Výnimočné historické vykopávky, 
živé folklórne tradície, hudba a spevy, hovorené slovo, jedinečné akcie. 
Chovatelia netypických zvierat, pestovatelia, poľovníci, automobilový 
pretekár... A mnohí ďalší výnimoční ľudia, ktorých denne stretávame v 
obci a o ich talente vedia len tí najbližší. Želajme si spoločne, aby naša 
obec aj naďalej žila a prekvitala. Aby čaro obce nikdy nevymrelo a aby 
bola naša obec vždy obcou, napríklad aj v tom, že sused pozná suseda a 
zaujíma sa, ako žije a na ulici každý každého pozdraví.                  -MaH-

   Krakovany sa niesli Slovenským rozhlasom
   V nedeľu 15. januára 2012 o 11.00 hod. odvysielal Slovenský rozhlas reláciu „Zvony nad krajinou“, ktorá bola 
venovaná našej obci Krakovany.  Redaktorky Viera Horáková a Beáta Repíková navštívili v súvislosti s nakrúcaním 
obyvateľov obce, aby sa informovali o živote jednotlivých záujmových organizácií, združení a významných osôb.

   Ø AKTUÁLNE

Spoločenská kronika

            NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ OBJAVY V KRAKOVANOCH       Ø HISTÓRIA
   Počas výstavby budovy – sídla firmy Mineral – Aquaservis v Krakovanoch koncom októbra 2011 
vykonali na mieste stavby pracovníci Balneologického múzea archeologický výskum.

   Súbežne s odhumusovaním plochy stavby a odoberaním 
ornice na rekultiváciu sme uskutočňovali dôkladný povrchový 
prieskum plochy, počas ktorého sme v povrchovej vrstve 
ornice zistili len niekoľko novovekých črepov. Pod odoberanou 
vrstvou ornice o hrúbke cca 35 – 40 cm bola zistená spraš 
žltej farby. Dôkladným prieskumom sme zistili štyri objekty, 
ktoré sa vzhľadom k spraši zreteľne prejavili na povrchu 
odhumusovanej plochy iným sfarbením výplne objektov. 
Zistili sme ich v časti, kde sa terén postupne dvíha smerom 
k ceste Vrbové – Trebatice, resp. k železničnej trati Vrbové – 
Piešťany. Objekty sme označili číslami: objekt 1/2011, objekt 
2/2011, objekt 3/2011 a objekt 4/2011. Po začistení sme ich 
fotograficky a kresebne dokumentovali a postupne sme ich 
začali vyberať.  
     Zistili sme, že v hornej časti boli objekty v minulosti zničené 
hlbokou orbou, nakoľko pozemok vyčlenený na stavbu sídla 
firmy Mineral – Aquaservis nebol v minulosti trvalo osídlený. 
Bol poľnohospodárskou pôdou a bol intenzívne obrábaný. 
   Objekt 1/2011 je zrejme pozostatkom pece, ktorá bola 
v minulosti čiastočne zničená hlbokou orbou. Mal tvar 
nepravidelného oválu a jeho výplň tvorila popolovitá hlina 
bielosivofialovej farby a hlina tehlovočervenej farby. Vo výplni 
objektu sa našli črepy keramiky pochádzajúce z hornej časti 
hrncovitej nádoby pôvodne zdobenej v hornej tretine tela, 
tesne pod hrdlom, šikmými vrypmi a obežnými rytými líniami, 
črepy keramiky  pochádzajúce z tiel rôznych nádob (niektoré 

vrypy koncipované do jednej vodorovnej obežnej línie). Našiel 
sa i črep z hrubostennej stredovekej zásobnicovej nádoby. Na 
základe nálezov črepov keramiky, ich výzdoby, tvaru okrajov 
ju datujeme do 12. – 13. storočia. To nám umožňuje do tohto 
obdobia časovo zaradiť aj skúmaný objekt.
     Objekty 2/2011 a 3/2011 tvorili jamy nepravidelného 
kruhového pôdorysu. Ich výplň tvorila hlina tehlovočervenej 
až žltočervenej až tmavohnedej farby s úlomkami uhlíkov 
a popolovitá sivá vrstva. Našlo sa tu len niekoľko črepov 
stredovekej keramiky a malé úlomky mazanice. Keramiku bolo 
možné datovať len rámcovo ako stredovekú.
Posledný zo zistených objektov (objekt 4/2011) bol skôr len 
menšou priehlbinou vyplnenou svetločervenou prepálenou 
hlinou. Zistili sme tu aj kolovú jamku. Čo sa týka nálezov, našli 
sa tu len tri nevýrazné črepy, ktoré datujeme do stredoveku.
     Objekty  neboli  súčasťou  stredovekej dediny. Boli na jej okraji, 
resp. mimo nej a mohli slúžiť na hospodársky účel. Bokom od 
stredovekého osídlenia mohli byť aj z bezpečnostných dôvodov 
– napríklad, aby nevznikol požiar. Dopĺňajú naše archeologické 
poznatky o osídlení obce Krakovany, resp. obce Stráže (dnes 
súčasť Krakovian) v stredoveku.  

Text a foto Vladimír KRUPA
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje

   Tešíme sa, že je za nami studená zima a 
s ňou i dlhé večery. Teraz tu máme jar a s 
ňou prichádzajú teplé slnečné lúče, ktoré 
poohrievajú naše boľavé kríže. Je tu tiež čas 
na práce v záhradkách, kde si rozhýbeme 
svoje telá a načerpáme novú energiu.
   Na naše prvé stretnutie sme sa zišli 
25.1. 2012, zaželali sme si pevné zdravie a 
taktiež sme medzi sebou privítali nových 
troch členov – budeme radi, keď budú v 
našej jednote spokojní. V tento deň sme 
kytičkou a vinšom poblahoželali našej 
členke k jubileu.
   Pomaličky sme sa pripravovali na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá bola 15.2.2012 v 
kultúrnom dome. V pekne pripravenej sále 
sa nás zišlo 50 členov. Privítali sme nášho 
pána starostu i predsedníčku JDS Vrbové 
pani Raffayovú, ktorí sa nám pár slovami 
milo prihovorili.
   Bilancovali sme uplynulý rok, spomínali 
na všetko dobré, čo sa nám podarilo a 
čo plánujeme na ďalší rok. Samozrejme 
sa nám to podarí len s Vašou pomocou. 
Budeme sa stretávať i naďalej. Pevne 
dúfam, že nám bude slúžiť zdravie a taktiež 
sa potešíme z každého nového člena.
   Ako súčasť našej schôdze, bolo vystúpenie 
detí z dramatického krúžku pod vedením 
pani Danky Piscovej. Divadielko bolo 
podarené a deti si od nás vyslúžili 
veľký potlesk. Takisto nechýbal ani náš 
harmonikár, pán Krajčovič, ktorý vždy 
navodí tú správnu atmosféru. Po speve 
sme vyhladli a tak sme sa s chuťou pustili 
do večere, ktorú nám pripravila pani 
Starovičová, ktorej sme vďačne pomáhali. 
Po bohatom programe, na ktorom sme sa 
pobavili, zasmiali a aj si zaspievali, sme sa 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene Výboru JDS v Krakovanoch pozdravila 
a touto cestou informovala o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

opotrebené kosti. 
   Druhého apríla sme sa zišli 
na cintorínoch a vyčistili sme 
ich. Tým, ktorí prišli patrí veľká 
vďaka!
   Tretí apríl patrí tradičnému vý-
letu do Blacín na medvedí cesnak.
Takisto sa zúčastníme akcie Deň 
Narcisov, ktorá bude 13.4.2012.
   Toľko z našej činnosti na začiat-
ku roka 2012.
   Všetkým Vám prajem príjemné 
jarné obdobie a vychutnanie ra-
dosti zo slnečných dní. 
   Teším sa na naše spoločné stret-
nutia.

Za výbor JDS Anna Kubranová

spokojní rozišli.
   Touto cestou ďakujeme všetkým 
čo pomohli a prispeli tak  k 
vydarenému priebehu tejto akcie.
   Na RETRO diskotéke 17.2.2012, 
ktorá bola spojená s pochovávaním 
basy sa zúčastnili tri naše členky 
oblečené v retro štýle, ktoré sa 
postarali o dobrú zábavu na 
vyblýskanom parkete.
  Marcové stretnutie sa nieslo v 
znamení MAKU – kde nám Miška 
Havrlentová pripravila zaujímavú 
prednášku s krátkym filmom 
„Čo neviete o maku“, spojenú s 
ochutnávkou koláčika z bieleho 
maku, ktorý všetkým veľmi chutil. 
Okrem iného sme sa dozvedeli, 
že tieto malé čierne semienka sú 
bohaté na vápnik, ktorý vedia 

15.Jozefovský turnaj v Krakovanoch 2012

  Vlaňajší úspech starostov nenechal spať 
na vavrínoch hlavne ich súperovi. Ten sa 
na stretnutie pripravoval starostlivejšie. 
Absencia stáleho účastníka starostov 
p.Jozefa Reška (Kočín-Lančár) ako aj 
poslanca Magalu (Borovce) sa ukázala v 
stretnutí veľmi citeľná. Hostia z TAVOS-u 
boli  posilnení zástupcami svojich 
zamestnancov z Čistiacej stanice Zeleneč 
(hlavne Miro Baša a Tibenský )  a to sa v 
meraní síl aj potvrdilo. Taktiež samotná 
príprava tohto kolektívu na stretnutie bola 
chápaná vážnejšie, ako ich súpera. Príchod 
nových zástupcov oboch kolektívov ako 
aj spomínané absencie starostov oproti 
minulému roku priniesli aj nových víťazov 
do zápisov a kroniky stretnutí medzi týmito 
súpermi.
    Turnaj sa začal tradičným vinšovaním 
zúčastneným Jozefom. Nechýbal ani  
kvalitný pohárik „repáku“ z Kočína, 
hoci jeho dodávateľ chýbal, na priateľov 
nezabudol. 
   Samotného turnaja sa zúčastnilo 10 
zástupcov z firmy TAVOS a 6 zástupcov z 
radov starostov obcí a poslancov. Pretekári 
boli rozdelení do 4 skupín. Do zápasu 
družstiev sa započítavali vzájomné zápasy 

     Už 15.ročník jozefovského stolnotenisového turnaja medzi zástupcami 
starostov a poslancov obcí jaslovskobohunického regiónu a pretekármi 
trnavskej vodárenskej spoločnosti TAVOS Trnava sa konal v sobotu 
17.03.2012 v kultúrnom dome Krakovany.

vlaňajšku bol zápas veľmi vyrovnaný. 
Stretnutie TAVOS – starostovia a poslanci 
sa skončil nerozhodným výsledkom 8:8. 
O víťazovi rozhodol až pomer setov. Ten 
vyznel v prospech TAVOS-u v pomere 
26:24.
   Víťazi jednotlivých skupín sa potom 
stretli vo veľkom finále. Do finále sa dostali 
oproti minulému roku všetko nové mená. 
Starostov a poslancov zastupovali starosta 
Trebatíc Juraj Valo s poslancom Lacom 
Reginom a farby TAVOS-u hájili Miro Baša 
a Ferdinand Procháska.
   Súťaž jednotlivcov potom vyhral Miro 
Baša pred zástupcom starostov a poslancov 
Lacom Reginom. Tretie miesto patrí 
F.Procháskovi a „bramborák“ ide na vrub 
J.Valovi. Z výsledkov je jasné, že poslanci 
ako aj noví zástupcovia TAVOS-u riadne 
pomenili, -tak ako vlani - stereotypné 
dlhoročné umiestnenia stabilných hráčov.
   Po turnaji sa konalo tradičné posedenie 
medzi samotnými súpermi za stolmi, ako 
aj zástupcami vedenia firmy TAVOS a 
zúčastnenými zástupcami obcí. Aj touto 
formou sa potom dajú ľahšie riešiť pracovné 
problémy.
                                            Vlado SEITLER

Petr Šácha - prvý 
dvojnásobný víťaz turnaja

  V Krakovanoch sa konal už 
15.ročník stolnotenisového turna-
ja o Pohár starostu obce Krakova-
ny. Zúčasnilo sa ho 35 pretekárov 
z Trnavy, Piešťan,  Starej Turej, 
Modranky, Chocholnej, Tr.Bohu-
slavíc, Trakovíc, Drahoviec, Vese-
lého, Vrbového, Kočín-Lančára, 
Trebatíc a Krakovian. Opäť to bola 
konfrontácia hráčov trenčianskej 
a trnavskej oblasti. Bolo to predo-
všetkým stretnutie priateľov bielej 
loptičky, ako to zdôraznil vo svojom 
príhovore starosta obce Vladimír 
Mihálik. A tieto priateľstvá sa na 
tomto podujatí rok čo rok utužujú. 
Aj preto asi býva taká bohatá účasť 
na tomto turnaji. 
   V I.stupni turnaja boli hráči roz-
delení do 8 skupín.Prví dvaja hráči 
z každej skupiny postúpili do veľké-
ho finále. Ostatní hráči v tzv.malom 
finále hrali už vyraďovacím systé-
mom podľa tzv.pavúka na 2 prehry. 
   Favoritom turnaja opäť ruže ne-
kvitli. Najvyššie nasadený Martin 
Malast z Piešťan, ako vlaňajší víťaz, 
sa dostal iba do osemfinále, kde mu 
cestu do ďaľších bojov zahatal vlani 
štvrtý Michal Dedík zo Starej Turej. 
Podobne sa „darilo“ aj štvrtému z 
vlaňajška A.Jánošíkovi, ktorého v 
osemfinále vyradil mladý F.Zajaček 
z Piešťan. Víťazom turnaja sa stal 
Petr Šácha z Vrbového, ktorý vo fi-
nále porazil Ľuboša Klčovanského 
z Modranky. Vo finálovom zápase 
rozhodli o víťazstve väčšie skúse-
nosti hráča Vrbového. Je to prvý 
dvojnásobný víťaz tohto turnaja. 
Porazení semifinalisti – Dedík a 
Šimončič - sa stretli v boji o tretie 
miesto. Zápas lepšie začal Šimon-
čič, ktorý vyhral prvý set. V ďaľšom 
priebehu zápasu sa však viac darilo 
súperovi, a tak po výsledku 3:1 sa 
z tretieho miesta tešil vlani štvrtý 
Michal Dedík zo Starej Turej. Rasťo 
Šimončič sa tak stal najlepším do-
mácim hráčom. Už po tretíkrát ob-
sadil 4.priečku. 
    Poriadatelia opäť ďakujú aj kama-
rátom zo stolnotenisového oddielu 
Vrbové za zapožičanie priehradok 
medzi stolmi, čím boli vytvorené 
priaznivejšie pretekárske podm-
ienky pre priebeh jednotlivých zá-
pasov.
   Po skončení turnaja starosta obce 
a hlavný rozhodca Vladimír Seitler 
odmenili hráčov na popredných 
miestach pohármi a vecnými dar-
mi. O  spokojnosť hostí a občerstve-
nie sa skvele starali pracovníčky 
kultúrneho domu.                   -uwe-

 l   Správu o činnosti  Jednoty dôchodcov v Krakovanoch prednáša 
na výročnej  členskej  schôdzi  jej  predsedníčka Anna Kubranová.   
                                                                                   Foto:  L.  Žitnanský

    Kuchynské okienko
   Po dlhšej dobe, práve v tradičnom Kuchynskom okienku, pre vás, milí čitatelia, vyberáme niečo dobré „pod zub“. Tentokrát 
si podľa receptov pripravíme:

RÝCHLA ŠPECIALITA Z LUNCHMEATU
1 konzerva Lunchmeat, 4 plátky tvrdého syra, špáradlá, 40 g hladkej múky, 2 vajcia, 150 g strúhanky, 
150 g oleja.
   Lunchmeat pokrájame na 8 tenkých plátkov. Medzi dva plátky Lunchmeatu vložíme plátky syra a spojíme špáradlami. 
Obalíme v preosiatej múke, v rozšľahaných vajciach a potom v strúhanke. Vypražíme po oboch stranách v dobre 
rozpálenom oleji. Ihneď podávame. Ako príloha je vhodná zemiaková kaša a zeleninový šalát alebo chlieb a tatárska 
omáčka.

JABLČNÝ NÁPOJ
1 kg jabĺk, 1/4 l vody, 2 kúsky citrónovej alebo pomarančovej kôry, trocha vanilky alebo škorice, cukor 
podľa chuti.
   Jablká umyjeme, očistíme a nakrájame na rovnaké kúsky. Dáme ich do hrnca, prilejeme vodu, pridáme citrónovú alebo 
pomarančovú kôru, vanilku, prípadne škoricu a varíme asi 15 minút, kým sa jablká rozvaria. Rozvarenú kašu pretlačíme 
cez sito, osladíme podľa chuti a podávame ako horúci alebo studený nápoj, ktorý môžeme dochutiť citrónovou šťavou.

 l   Ocenení  účastníci  15.  ročníka Jozefovského turnaja starostov,  poslancov 
samosprávy regiónu ZMO Jaslovské Bohunice a pracovníkov TAVOSu.   
                                                                                   Foto:  L.  Žitnanský
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   V krajinách Európskej únie sa ročne vyhodí 89 miliónov ton potravín. Na jedného Euro-obyvateľa 
je to 179 kilogramov. Nie je to určite málo, naše babičky by aj nad omelinkou z chleba ohli chrbát a s 
veľkou úctou smietku zdvihli. Chlieb je pre Slováka základom výživy. Naši predkovia si ho vždy vážili 
a vedeli si uctiť každú prácu spojenú s jeho dorobením. 

Naši školáci sa učia vážiť si chlieb i potraviny 

 Na jednej strane obyčajný bežný chlieb, na 
druhej strane nepostrádateľná a legendami 
opradená potravina vyskytujúca sa v Biblii, 
najstarších písomnostiach, v rozprávkach, 
ľudových piesňach, poverách, či zvykoch. Peceň 
chleba na stole nesmel nikdy ležať nakrojenou 
stranou ku dverám, lebo sa tým privolala na 
gazdovstvo bieda. Ak z neho kúsok spadol, 
ľudia ho zodvihli a pobozkali a až potom mohli 
zjesť. Ani odrobinky sa nesmeli vyhodiť, a tým 
zo štedrovečerného chleba sa pripisoval priam 
magický význam. Dávali sa napríklad do prvej 
brázdy pri jarnom oraní poľa alebo sa používali 
pri liečení. Najznámejším zvykom spojeným s 
chlebom je ponúkanie vzácnych hostí chlebom 
a soľou, ktorý sa stal symbolom pohostinnosti 
nielen na Slovensku, ale aj u iných slovanských 
národov. 
  V dnešnej dobe sú mnohé z týchto zvykov už, 

žiaľ, prežitkom. Nemáme si čas vychutnať iné 
jedlá, nieto ešte „taký obyčajný“ chlieb. A čo bolí 
hlavne staršiu generáciu je, že tento základný 
pokrm končí často v odpadovom koši. 
  Aby si deti a cez deti i zaneprázdení rodičia 

pripomenuli, ako si naši predkovia chlieb vážili, 
aké náročné ho bolo dorobiť a koľko práce 
poľnohospodára, mlynára, pekára a gazdinky 
je za chutným čerstvým chlebíkom, vymysleli 
pracovníci Centra výskumu rastlinnej výroby 
Piešťany celoročný program pre deti základných 
škôl z Piešťan a okolia. Projekt s názvom „Úcta 
k chlebu pre školy“, ktorý prebieha od marca do 
novembra 2012, má za cieľ naučiť žiakov, že chlieb 
je súčasťou našej národnej kultúry a je potrebné 
zachovávať úctu k nemu a tiež k práci, ktorá je 
spojená s jeho prípravou. Úlohou projektu je tiež 

si, že nie všetci na svete sú sýti a že 
v prípade nadbytku chleba existujú 
spôsoby jeho ďalšieho využitia. Do 
projektu sú zapojené aj deti Základnej 
školy v Krakovanoch a začiatkom 
marca tretiaci navštívili výskumné 
pracovisko, aby sa zahrali na vedcov 
a detektívov, pretože cieľom prvého 
stretnutia bolo ukázať deťom, že 
chlieb nám nespadne len tak z neba 
a ani sa len tak neobjaví na pultoch 
obchodov. Za jeho dorobením je 
„kopec“ vedeckej a výskumníckej 
práce, tradícia a um poľnohospodára, 
mlynára a pekára. V rámci projektu 
je pre deti pripravených ešte veľa 

je pre deti pripravených ešte veľa 
atrakcií, návštev, výtvarná súťaž na 
tému „Chlieb náš každodenný“ i zber 
suchého chleba. 
 Organizátori projektu dúfajú, že 

takouto formou sa deti naučia nielen 
vážiť si chlieb, ale aj oceniť a vzdať 
úctu každej práci s ňou spojenou. 
Snáď už naše babičky neuvidia 
chlieb pohodený na zemi alebo v 
smetnom koši, ale kupovať sa bude 
s rozvahou a úctou.

Michaela HAVRLENTOVÁ

Krakovanci však majú to šťastie, že 
dedina im ponúka aj iné možnosti. Ešte 
stále, našťastie, platí v Krakovanoch, že 
nedeľa je dňom pokoja. Po sobote stíchnu 
kosačky, píly, traktoríky s prívesným 
vozíkom, rotavátory a podobné nástroje 
a nastane čas byť s rodinou, vychutnať si 
spoločné chvíle. V nedeľu 25. marca 2012 
takéto pekné rodinné chvíle ponúkala 
návšteva Veľkonočných trhov. 

Veď v príjemnom predjarnom počasí si 
vyjsť v nedeľu na prechádzku, zastaviť sa 
v kultúrnom dome na kávičku a chutný 
domáci zákusok, kúpiť si popri tom niečo 
pekné jarné alebo veľkonočné na výzdobu 
domu, musí byť lákavý zážitok pre 
každého. Ak sa k tomu priráta ešte jedna 
dobrá vec, ktorou je podpora Materskej 
školy v Krakovanoch, nie je už snáď nad 
čím ani premýšľať. 

Veľkonočné trhy majú v Krakovanoch 
svoju tradíciu a nezastupiteľné miesto. 
Aj tento rok všetkých, ktorí prišli, vítala 
vyzdobená sála, množstvo jedinečných 
jarných a veľkonočných dekorácií, 
chutné občerstvenie a kultúrny program. 
Ako prvý bod pripraveného programu 

pripraveného programu bolo vítanie 
jari s detským folklórnym súborom 
Krakovanček. Mamičky a babičky si iste 
pamätajú ten starodávny zvyk hádzať 
zapálenú Morenu do vody a otvoriť tak 
cestu jari, slnku, prebúdzaniu života. 
Na uvítanie jari sa deti ešte pri Holeške 
zahrali a so spevom a nesením letečiek 
symbolicky rozniesli jar po celej dedine, 
do každého domu.
   Hostia trhov už potom v sále kultúrneho 

domu mohli obdivovať, aké krásne, 
nápadité a jedinečné dekorácie pripravili 
deti materskej a základnej školy, ich pani 
učiteľky a šikovné mamičky. Tradične 
boli na výber veľkonočné vence, malé 
i veľké, farebné i decentné; živé kvety, 
umelé i suché, naaranžované vo vajíčkach 
a rôznych dekoratívnych kvetináčoch; 
papierové dekorácie do okien, na dvere 
i napríklad ako vzor pre veľkonočné 
pozdravy. Pozornosti sa tešili slamené 
zajace a húsky, jarne dekorované metličky 
a aj vlnené ovečky. Kto mal odvahu, mohol 
si vyrobiť pod dohľadom šikovných a 
skúsených prútikárov šibák alebo si kúpiť 
ich prútené výrobky.

V Krakovanoch sa hlási jar 
   V dnešnej dobe je možností zastaviť sa, spomaliť na chvíľu a vychutnať si život veľmi málo. My, ľudia 
dnešnej doby, máme čas len naháňať sa, lopotiť v záhrade a okolo domu a potom „za odmenu“ sedieť 
pri televízore.

 l   Malí  vedci  videli  a  spoznali  význam lepku a zahrali  sa aj  na 
degustátorov rôznych chlebov.  Pod lupou a mikroskopom pozo-
rovali  obilniny a ako správni výskumníci,  výsledky pozorovaní deti 
zapisovali  do pracovných protokolov.Foto: autorka

Retro disko v Krakovanoch má cveng. Alebo ako sa pochovávala tento rok 
   Na štvrtú retrodiskotéku v Krakovanoch dorazili ozaj všetci, ktorí majú radi recesiu, retro časy a dobrú 
zábavu. Prišli aj dve pionierky so šatkou uviazanou v tvare jednotky. Podujatie sa konalo v piatok 17. 
februára 2012, aby sme my „postarší“ pamätníci  prebdenú noc stihli počas víkendu dospať.

 Ale pekne od začiatku. Zábava v plnom 
prúde sa rozbehla krátko po zahájení 
DJ-om Borisom Seitlerom. Hneď od 
začiatku trafil na tú správnu strunu 
takmer všetkým účastníkom v sále. Či už 
československé starinky alebo zahraničné 
oldies, ani jedna pesnička nenechala 
účastníkov, ani tých najstarších, sedieť 
na stoličkách. Kto už nestíhal sledovať 
tanečné retro rytmy, mohol sa občerstviť 
v bare. Alebo si pomaškrtiť na niečom 
sladkom zaručene domácej výroby, alebo 
zahryznúť do chutnej jaterničky, klobásy, 
či pri párku zaspomínať na staré časy. 

Už po druhý krát organizátori spestrili 
zábavu súťažou o Naj- retromuža a 
Naj- retroženu. Z radov návštevníkov 
si bolo z koho vyberať. Snahu o dobový 
vzhľad bolo treba do budúcnosti nejako 
motivovať a v súčasnosti odmeniť. Víťazi 

motivovať i odmeniť. Víťazi obdržali 
cenný pohár ako pamiatku na ich nemalý 
úspech.
 Krátko po polnoci bola súčasťou 

diskotéky bohatá tombola. Hlavnou 
cenou boli dve vstupenky na muzikál do 
Bratislavy. Kultúrnemu programu však 
nebol ešte koniec. Nasledovala tradičná 
rozlúčka v netradičnom prevedení s 
našou vernou spoločníčkou – basou. 
Keďže fašiang sa nezadržateľne krátil, 
basu bolo treba odprevadiť. Smútočný 
sprievod viedol velebný pán farár za 
sprievodu plačiek mladších, starších i 
transvestických. Všetci sa poďakovali 
base za celoročnú spoluprácu a rozlúčila 
sa s ňou v mene všetkých obyvateľov 
Krakovian, za každý spolok a organizáciu 
z dediny. Sprievod nezabudol vyzdvihnúť 
ani činnosť miestnej školy a mamičiek 

zo združenia rodičov, ktoré v prospech ZŠ 
Krakovany pripravili aj túto diskotéku. 
Milá basa nám určite prepáči, že aj 
napriek smútočným zážitkom retro 
zábava pokračovala až do skorého rána. 
Tým, ktorí sa chceli zabaviť a pri tom si 
aj s mierou vypiť, zabezpečili organizátori 
bezpečný a socialisticky lacný odvoz 
domov. 
   Tí, čo prišli, určite nebanovali a tí, čo 
zostali doma, banovať môžu. Takýchto 
akcií, kde sa slušne vedľa seba bavili 
dcéra s otcom, adolescent s pracujúcim, 
kde ste králi parketu, keď si oblečiete to 
najstaršie, čo doma máte, je veľmi málo. 
Takže, keď nabudúce bude príležitosť 
prísť sa zabaviť na retro disko, neváhajte 
a príďte sa kvalitne zabaviť.  

Jarmila KEPRTOVÁ

kúpiť ich prútené výrobky.
 Na predaj boli taktiež madeirové 
a voskom zdobené vajíčka. Záujem 
vzbudzovali i vajíčka najrôznejších 
veľkostí (od slepačích až po pštrosie) 
opletené drôtom. 
Kto sa pri nákupe veľkonočných 

dekorácii unavil, mohol si posedieť ako v 
reštaurácii najvyššej cenovej skupiny. Za 
stolom s jarnou vázičkou živých kvetov si 
mohol vychutnať dobrú kávičku, domáce 
zákusky, či špecialitu dňa – škvarkovú 
pomazánku a lokše. 
 Organizátorom tejto vzácnej akcie, 

rodičom a kolektívu Materskej školy v 
Krakovanoch, patrí veľké poďakovanie. 
Akciu zorganizovali na vysokej úrovni. 
Hoci ju nenavštívilo toľko hostí, koľko 
kapacita kultúrneho domu dovoľuje, 
veríme, že vytrvajú a nám, hosťom z 
obce i okolia,  takto doprajú aj na ďalšie 
roky príležitosť zastaviť sa na chvíľu a 
vychutnať si nedeľu s rodinou a priateľmi.  

- MaH -

Úryvok zo správ: „Pred prevádzkou miestneho pohostinstva 
bola v nočných hodinách napadnutá a zranená skupina 
mladých ľudí. S ťažkými zraneniami boli spolu s útočníkom 
prevezení na ošetrenie, odkiaľ tento putoval do policajnej 
cely“.

Komentár jednej zo zúčastnených: „Spolu s partiou sme sa 
zabávali, keď odrazu prišiel neznámy, čosi hovoril, ale nebolo 
ho dobre počuť a potom nás začal biť“.

Komentár matky jedného z mladíkov: „So synom neboli 
nikdy problémy, je dobrý a poslušný, v žiadnom prípade by 
bitku nevyprovokoval. Toho grázla, čo ho zbil, treba zavrieť 
na doživotie“.

Nezaujatý: „ Aj my sme boli mladí, aj sme sa pobili a tu sme. 
Ale hlavne vtedy každý vedel, za čo dostal po papuli a nebolo 
treba zakaždým žandárov“.

Niekoľko hodín predtým... Unavený líha do postele. Ešte 
hodí pohľad na ženu ukladajúcu ich syna do postieľky. 
Skutočne vyčerpávajúci týždeň. Návaly zákaziek sa striedajú 
s absolútnym útlmom a mrak neistoty so zamestnaním stále 
visí nad hlavou. Problémy so zúbkami zdá sa pominuli a malý 
túto noc prespí v pokoji.

Do blízkej krčmy vchádza hlúčik veselých mladých ľudí. 
Normálne na túto dobu. V priebehu večera sporadicky 
vychádzajú von a v závislosti od stavu opojenia zvyšujú 
hlas pri vzájomných citových výlevoch. Už nejaký čas trvá 
nočný kľud a jeho pozornosť púta synov nepokoj po každom 
skríknutí tam vonku. Úplne zo spánku ho vytrhne lomoz ako 
pri demolovaní nábytku a dáva sa do plaču. Rachot prehlušuje 

prehlušuje len rev, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Tarzan, 
doplnený dievčenským smiechom. Nikdy by neveril, že 
dokáže byť tak nepríjemný. Hodiny naznačujú, že je už dávno 
po záverečnej, ale aktivita vonku neustáva. Vyťuká 158. 
Nedodržanie otváracej doby a rušenie nočného kľudu je v túto 
noc na poslednom mieste rebríčka dôležitosti, takže ani po pol 
hodine sa nič nemení. Pozrúc na ženu, čo sa stále snaží utíšiť 
plačúce dieťa, začne sa obliekať s úmyslom dohovoriť mládeži. 
Už pri prvých slovách na adresu mladíka o pol hlavy vyššieho 
pochopil, že prichádza so slabými argumentami. Vracia sa 
domov, aby vzápätí prišiel, ale už nie s holými rukami. Tú 
násadu už do sekery neosadí. Prichádza k hlúčiku, či skôr 
malému stádu. Nevidí tam žiadneho slušného chlapca ani 
dievča. Vidí opité hovädo, čo sa nevmestí do kože a potrebuje 
sa predvádzať pred spitou –násťročnou štetkou, ktorá ho 
odmení škrekľavým smiechom a neskôr sebou, aby sa na 
ďalší deň stala tak ako predtým, milým, zlatým, slušným 
dievčatkom svojich rodičov. Z práce ho vytrhol až jas modro-
červených svetiel, ktorým už stálo za to pozrieť sa, ako sa žije.

Marián FLOREK

* * *

Autor sa ospravedlňuje dobytku za zneužitie označenia v 
súvislosti so správaním sa ľudí. Takmer polovica príbehu 
je čistá fikcia. Zatiaľ.

Jedovatým atramentom 


