
    V rámci spoznávania Slo-
venska ako cieľovej destinácie 
pre belgických a holandských 
turistov navštívili v utorok 20. 
júna 2006 predstavitelia cestov-
ného ruchu týchto dvoch krajín 
Beneluxu pohostinské zariade-
nie Sedliacky dvor, aby sa mohli 
prostredníctvom krakovianskej 
folklórnej speváckej skupiny Kra-
kovienka oboznámiť s tradičným 
folklórom nášho regiónu a záro-
veň tak spoznať vžité ľudové 
zvyky a obyčaje našich predkov 
i nášho kraja. Počas tejto približ-
ne dvojhodinovej návštevy malo 
takmer tucet zahraničných hostí 
možnosť uvidieť skrátené pásmo 
krojovanej krakovianskej svadby 
a dožinkových slávností. Okrem 
toho mali príležitosť si vypočuť 
ľudové piesne, prevažne nášho 
regiónu, ktoré im s úsmevom 
na tvári, s priateľským srdcom 
a s odborným prístupom ume-
leckej vedúcej Krakovienky, pani 
Antónie Mitošinkovej, odovzdali 
všetci členovia folklórnej skupi-
ny. Zahraničným návštevníkom 
našej obce bol medziiným pred-
stavený aj náš národný hudobný 
nástroj – fujara, ktorú s obľubou 
predstavil pán Milan Pekarovič.  
   Záverom stretnutia sa členovia 
folklórnej speváckej skupiny 
Krakovienka a Sedliacky dvor 
rozlúčili s významnými hosťami 
bravúrne vyspievanými piesňami 
„Keď si priateľ z cudzej zeme ...“, 
„Hej, Jano!“, ktorá mala u zú-
častnených mimoriadne veľký 
úspech a po nemecky spievanou 
piesňou. I to dokážu členovia 
tejto folklórnej skupiny! Nuž, 
verme, že dojmy a zážitky na-
šich hostí nezostanú pozabud-
nuté, a že prispejú k dôstojnej 
reprezentácii Slovenska, našej 
národnej kultúry – bohatého 
kultúrneho dedičstva našich 
predkov a našej obce nevyníma-
júc!                        Martin Gono

“Folklór na dvore”

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch marec až júl 
2006 sa narodili Tomáš Bátor, 
Sofia Nikodemová, Timotej 
Šurín a Nina Madunická. Pra-
jeme im veľa zdravia a šťastia!

  Zomreli Jolana Hesková vo veku 
80 rokov, Irena Hermanová vo 
veku 82 rokov, Oľga Zigmanová vo 
veku  60 rokov a Mária Jančová vo 
veku 84 rokov. Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   Vážení spoluobčania, druhý štvrťrok sa vyznačuje hlavne aktivitami v kultúrnej 
oblasti. 31. ročník folklórnych slávností Krakovany 2006 preukázal, že dokážeme 
pripraviť podujatie na vysokej spoločenskej a kultúrnej úrovni. Program bol rozmanitý 
a divákov z blízkeho okolia oslovili najmä sobotňajšie vystúpenia súborov.

l Momentka z 31. ročníka tradičných folklórnych slávností - Krakovany 2006. Na 
fotografii folklórna skupina Krakovanka.                         Foto: Michal Sedlák ml.

 Najväčším 
nepriateľom je 
počasie. Toh-
toročné horú-
čavy ovplyvnili 
návštevnosť v 
nedeľu a nútia 
nás zamyslieť, 
ako ich dosahy 
eliminovať.
Z môjho pohľadu 
sú veľmi pekný-
mi akciami, 
ktoré vytvárajú 
vzťah ľudí k obci 
- Deň detí poria-
daný MŠ a ZŠ a 
Deň otcov orga-
nizovaný v MŠ, 
pretože upevňu-
jú aj putá v ro-
dinách. Chcem 
p o ď a k o v a ť 
všetkým, ktorí 

sa na úspešnom priebehu týchto 
akcií podieľali.
   Za veľmi vydarenú považujem 
aj družobnú návštevu Krakovian 
v Čechách, kde naši futbalisti vy-
hrali 6 : 3. Táto tradícia sa začala 
písať pred 22 rokmi a dnes sú tí, 
ktorí ju začínali už v dôchodko-
vom veku. Je na nás, či sa vytvorí 
nová generácia partnerstva, ale-
bo spolupráca sa obmedzí na 
symbolické stretnutia. Mrzí ma, 
že sa zájazd do Čiech nestretol s 
potrebnou odozvou, pretože pri-
jatie, ale aj celková atmosféra v 
Čechách bola fantastická.
   Fenoménom, ktorý nás bude čo-
raz viac ovplyvňovať, je počasie. 
Stále hrozí, že v krátkom časo-
vom období spadne také množ-
stvo zrážok, ktoré korytá potokov 
nebudú schopné zvládnuť. Starí 
ľudia dlhoročnými skúsenosťami 
vybudovali v obci systém kanálov 
odvádzajúcich prebytočnú vodu. 
Niekoľko posledných rokov bolo 
pekných, takže sa nám zdalo, 
že sa nemôže nič stať. Posledné 
búrky ukázali, že to nie je pravda.                  
Ak nebude koryto Holešky prie-
chodné hrozia záplavy. Mlynský 
náhon, ktorý by odobral časť 
vody, nie  je prečistený, i keď 
je zameraný a výšky dna sú na-
betónované v koryte. Keďže ide 
cez súkromné pozemky, musia 
si ho vyčistiť vlastníci týchto 
pozemkov. Uzáver na hati na 
Mlynskom náhone sa nedal pre 

zahrdzavenie uvoľniť. Keď prišla 
voda, nikto ho neuvoľnil. Zdá sa 
mi, že sa až veľmi spoliehame na 
obec, čo všetko má zabezpečiť. 
Účinné protiopatrenia nie sú mož-
né vykonať bez súčinnosti obce a 
občanov. Bojíme sa povodní, ale 
odtokové kanály zasýpame, čas-
tokrát aj odpadom a čakáme, že 
obec všetko vyčistí. Okolo ciest 
sú trávniky, ktoré sú vyššie ako 
miestne komunikácie, takže 
voda z ciest nemá kam odtekať, 
hlavne v zime, a po jej zamrznutí 
dochádza k narúšaniu vozovky. 
Obec urobí opatrenia, ale musia 
sa stretnúť s pochopením vás 
ostatných.
   Z investičných akcií by som chcel 
spomenúť elektrifikáciu Konopísk 
a vybudovanie novej trafostanice, 
ktorá by mala riešiť klesanie napä-
tia na priľahlých uliciach. Zároveň 
sa začalo s budovaním verejného 
osvetlenia na Južnej ulici po 
Spúšť. Osvetlenie je dokončené, 
položili sa aj káble káblovky a 
rozhlasu a do výkopu by mali byť 
uložené aj káble telefónne. To, že 
výkopy nebolo možné zahrnúť, 
bolo spôsobené ST. Je prísľub zo 
strany telekomunikácií, že  v do-
hľadnej dobe by mala byť situácia 
vyriešená. 
   Jeden mesiac  sa  budete  stre-
távať  s  rozkopaným stredom 
obce, pretože sa pokladá zámko-
vá dlažba,  aby  sa zlepšil  vzhľad 
stredu  obce.

Počas prázdnin by sa mala do-
končiť aj voda od domu p. Strí-
žovej po dom rodiny Heskovej na 
Strážovskej ulici. 
   Obec ukončila I. kolo verejnej 
obchodnej súťaže, v ktorom 
predávala stavebné pozemky 
na Starých konopiskách. Z  
ponúknutých 18 pozemkov sa 
predalo 6. Druhé kolo súťaže 
bude ukončené 29. septem-
bra a obálky sa budú otvárať 
2. októbra.
   Prostriedky získané predajom 
sa použijú na opravu cesty.
  Urobila sa zámenná zmluva 
s Rímskokatolíckou cirkvou 
farnosť Krakovany, pretože časť 
Kultúrnej ulice bola vo vlastníc-
tve cirkvi (1267 m2) a vedená 
bola ako orná pôda. Obec dala 
cirkvi parcelu ornej pôdy v 
rovnakej výmere. Cieľom bolo 
vysporiadanie miestnej komu-
nikácie. Od cirkvi sa odkúpila i 
časť cesty na Veternej ulici.
   Nespokojnosť občanov spôsobil 
i Petmas-Onyx, ktorý pri vývoze 
PET fliaš nezanechal občanom 
vrecia na výmenu. Veríme, že 
podobné problémy, ktoré nútia 
občanov vyzdvihnúť si  vrecia na 
obecnom úrade, sa nebudú viacej 
vyskytovať.
    Obec predbežne zvažuje mož-
nosť výstavby nájomných bytov, 
príp. záujemcovia sa môžu 
prihlásiť do 15. augusta.
   PaedDr. Vladimír Mihálik
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Kuchynské okienko

Františkanské „Suzette“ 
(polievka)

   Prísady: 
  4 väčšie kusy zeleru; 100 g 
hladkej múky; 2 lyžice vody; 1 dl 
oleja; 125 g masla; 2,5 dl šľahač-
kovej smotany; soľ; mleté kore-
nie; muškátový kvet; nasekaná 
petržlenová vňať; vegeta.
   Postup:
  Dva kusy očisteného zeleru 
nakrájame na kocky a necháme 
ho rozvariť na kašu a rozmixu-
jeme v mixéri, dolejeme vodou 
a necháme variť. Z oleja a múky 
si pripravíme svetlú zápražku, 
ktorou zahustíme polievku. Po-
lievku dochutíme koreninami 
a zjemníme šľahačkou.
Dva kusy zeleru nakrájame na 
čo najjemnejšie rezančeky, ktoré 
vypražíme  vo  fritéze alebo na 
rozpálenom oleji dozlata. Tie 
potom pridáme do hotovej po-
lievky s nasekanou petržlenovou 
vňaťou.   

 František Gono

Poďakovanie

 Deti a kolektív MŠ Krakova-
ny ďakujú Obecnému úradu 
v Krakovanoch za vyhotovenie 
lehátok pre deti, finančnú pomoc 
pri oslave MDD, nový piesok do 
pieskoviska a za pomoc počas 
celého školského roka.
   Ďakujeme aj Rodičovskému 
združeniu za zakúpenie kuchy-
niek a hračiek pre deti.
Zároveň ďakujeme firme KIPA, 
s.r.o., za cukor na pitný režim 
ako aj za dovoz lehátok,  p. Petrovi 
Radoskému za nový stôl pre deti, 
sedačky na húpačky a šmýkačku, 
za opravu nábytku, PŠD Krako-
vany – Ing. Gubovi za materiálnu 
pomoc pri oslave MDD, Chateau 
Krakovany, p. Jankovi Bučkovi, p. 
J. Starovičovej a p. J. Remišovi   za 
fóliu na pieskovisko.
   Poďakovanie patrí aj všetkým 
rodičom, ktorí pomáhali pri rôz-
nych akciách, materiálne prispeli 
na akcie a zúčastnili sa na nich.

riaditeľka MŠ
Jozefína Klčová

       Ø HISTÓRIA
    Pri archeologickom prieskume a výskume, ktorí vykonali v oblasti Jutrá odborní 
pracovníci Balneologického múzea v Piešťanoch v dňoch 9. 5. až 16. 7. 2005, sa podaril 
9. júna unikátny nález v polohe Jutrá.  Tým bolo objavenie archeologickej lokality 
z mladšieho obdobia staršej doby kamennej, t. j. z mladšieho paleolitu.

   Pravdepodobne ide o pozostatky menšieho, len 
krátkodobo, sezónne, osídleného táboriska ľudí 
gravettiénskej kultúry, ktoré môžeme datovať do 
obdobia približne pred okolo 25 000 – 23 000 
rokmi. Po zaujímavom náleze na ploche stavby 
spoločnosti AGE – dvoch mamutích klov, pričom 
väčší bol užším koncom položený na menší a na 
ploche pod nimi sa našli kamenné štiepané nástro-
je, úštepy i surovina a zvieracia kosť z menšieho 
zvieraťa boli zistené ďalšie poznatky o tomto osíd-
lení počas výskumu na ploche stavby výrobného 
objektu spoločnosti Wabash hneď v susedstve. Vo 
vrstve sa v hĺbke 130 až 160 cm našli dva fragmenty 
zvieracích kostí – fragment lebky jeleňa so zreteľ-
ným koreňom parohu a unikátny nález – predná 
časť lebky, fragmenty hornej a dolnej čeľuste 
a niekoľko zubov dnes už vyhynutého zvieraťa 
– nosorožca srstnatého (Coelodonta antiquita-
tis). Pravekí lovci lebku rozdelili na niekoľko častí. 
Miesta, v ktorých lebku rozdelili – jej lomy – boli 
pokryté usadeninami vápenca, čo je dôkazom, že sa 
tak stalo už veľmi dávno.  Jednoznačnými   sto-

pami činnosti človeka sú zárezy, či skôr záseky na 
povrchu fragmentu lebky. Sú to zrejme stopy po 
„porcovaní“ koristi kamennými nástrojmi.
Nosorožec srstnatý bol dobre prispôsobený drs-
nému podnebiu subarktických stepí doby ľadovej. 
Tento druh bol rozšírený od Britských ostrovov až 
po východnú Sibír a bol lovným zvieraťom pra-
vekých lovcov. Bol to bylinožravec, na hlave mu 
vyrastali dva rohy a pred chladom doby ľadovej ho, 
podobne ako mamuta, chránila srsť červenohnedej 
farby. Vyobrazenia nosorožca sú aj na paleolitic-
kých nástenných maľbách pochádzajúcich z obdo-
bia pred 30 000 – 20 000 rokmi vo francúzskych 
jaskyniach. Časť lebky tohto zvieraťa je jednoznač-
ným dôkazom, že kedysi obývalo aj náš región. Jeho 
pastviny sa rozprestierali aj v katastri Krakovian, 
tam, kde dnes vládnu moderné technológie.
     Všetky tieto nálezy budú po odbornom ošetrení 
a spracovaní vystavené v archeologickej expozícii 
Balneologického múzea v budove Kúpeľnej dvo-
rany v Piešťanoch.

Marián Klčo, Vladimír Krupa

 Pravekí lovci táborili aj v Strážach

     Laureát Nobelovej ceny z roku 1982, 74 ročný kolumbijský spisovateľ  Gabriel 
Garcia Márquez, utvárajúci vo svojej tvorbe magický realizmus, siahajúci svojimi 
koreňmi do domorodých tradícií a mýtov, autor známych románov „Sto rokov sa-
moty“, či „Kronika vopred ohlásenej smrti“, má rakovinu lymfatického systému. 
Spisovateľ sa v súčasnosti utiahol do súkromia a rozposlal otvorený list so želaním 
jeho ďalšieho rozšírenia. Hovorí sa v ňom:

  Pokiaľ by Boh na chvíľu zabudol, že som len bábkou a daroval mi ešte odrobinku života, využil 
by som ten čas najlepšie, ako len dokážem. Pravdepodobne by som nepovedal, všetko nad čím pre-
mýšľam, ale premyslel by som si všetko, čo poviem. Hodnotil by som veci nie podľa ceny, ale podľa 
významu. Spal by som menej a sníval viac, pretože viem, že každú minútu so zatvorenými očami 
strácame šesťdesiat sekúnd svetla. Šiel by som, keď sa iní zastavujú, budil by som sa, keď iní spia.
Keby mi Boh ešte daroval odrobinku  života, jednoducho by som  sa  obliekol  a kráčal k slnku a objavoval by 
som nielen svoje telo, ale aj svoju dušu. Presviedčal by som ľudí ,  ako veľmi sa mýlia, ak si myslia, že je ne-
vhodné zamilovať sa, keď je človek starý. Nevedia totiž,  že starnú  práve  preto, lebo  utekajú  pred  láskou.

pokračovanie na str. 4
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Dokáž svojim blízkym ako, veľmi ich potrebuješ

Termíny odvozu zberového papiera a ostatných plastov
Papier a ostatné plasty (do plastovej nádoby)

Vždy v piatok: 25. augusta, 6. októbra, 17. novembra, 29. 
decembra 2006

PET fľaše (do vriec)

Vždy v sobotu: 5. augusta, 16. septembra, 28. októbra, 
9.decembra a 19. januára 2007.

Odvoz zabezpečuje spoločnosť PETMAS ONYX, spol.
s r. o. tel.: 033/7741 954


