
   Deti a kolektív MŠ Krakova-
ny ďakujú Združeniu rodičov a 
všetkým rodičom detí, ktorí sa 
zúčastnili na príprave a priebehu 
oslavy Dňa detí – 26.05.2007.
   Poďakovanie patrí aj sponzo-
rom podujatia: Obecnému úradu 
Krakovany, Chateau Krakovany, 
PŠD Krakovany, Stive Borovce, 
p. J. Bučkovi, p. I. Valovi, p. J. 
Starovičovej, Ing. M. Jurdovi a 
manželom J. a A. Keprtovým. 
Ďakujeme p.T. Hornákovej a 
firme Wabash za finančný prís-
pevok ku Dňu detí pre deti MŠ. 
Taktiež rodičom za starý papier 
do zberu, za utŕžené peniaze 
boli zakúpené pre deti učebné 
pomôcky. Ďakujeme p. G. Drob-
nej za pomôcky na Pracovnú a 
Výtvarnú výchovu.   
   Dňa 19.06.2007 sa deti MŠ 
Krakovany zúčastnili na športo-
vom podujatí v obci Trebatice. 
Ďakujeme za pomoc p. starostovi 
PaedDr. V. Mihálikovi a p. P. 
Palkechovi. Starostovi obce Tre-
batice Mgr. J. Valovi ďakujeme 
za príjemné občerstvenie pre deti 
– nanuky.
                  Jozefína  KLČOVÁ
   Riaditeľka MŠ Krakovany

   PET fľaše (v plast. vreciach) 
sa budú zberať v nasledovné so-
boty: 18.augusta ,29.septembra, 
10. novembra a 22. decembra 
2007.
   Papier vždy v piatok a to: 27. 
júla, 7. septembra, 19. októbra, 
30. novembra 2007 a 11. januára 
2008.                                         -r-

Poďakovanie

Spoločenská 
kronika

 V  m e s i a c o c h  m a -
rec až júl 2007 sa narodili 
J e s s i c a  M a r t i n a  K ä s l i n , 
S i m o n a  B o ž í k o v á  a

Alex Toplanský.
  Našim najmladším občanom 
prajeme veľa zdravia a šťastia!

***

   V tom istom období nás navž-
dy opustili Viliam Sedlák vo 
veku 78 rokov, Peter Beseda 
vo veku 53 rokov, Anton Vlk vo 
veku 93 rokov, Anna Vatrtová 
vo veku 86 rokov, Štefánia Súc-
ka vo veku 93 rokov, Jarolím 
Vojtko vo veku  60 rokov a 79 
ročná Mária Štefanková. Touto 
cestou vyslovujeme úprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   Vážení spoluobčania!
Najvýznamnejšou udalosťou posledného štvrťroka bol 1. župný festival kultúry 
Krakovany 2007 pod záštitou TSK – Ing. Tibora Mikuša. Jeho príprava bola 
náročná. 

   Vymenili  sme  pódium, opravili WC  v  kultúr-

nom dome, zakúpili stoly a lavice, upravili areál a 

vykonali ďalšie práce po smršti, ktorá sa prehnala 

obcou dňa 21. júna 2007, krátko pred festivalom. 

Ešte v sobotu ráno odstraňovali požiarnici s pilčíkmi 

padnuté stromy v amfiteátri na elektrickom vedení. 

Z môjho pohľadu sa festival vydaril, i keď prvý deň 

bol poznačený nepriazňou počasia. Účasť divákov 

bola veľmi pekná, aj program sa páčil a udržal ľudí 

na sedadlách počas soboty i nedele. Kladne bola 

hodnotená účasť remeselníkov, ukážky remesiel i 

tvorivé dielne pre deti. Spokojnosť bola so sedením 

pri stánkoch pod stromami. Stravovanie účastníkov 

sme zvládli bez problémov. Chcem poďakovať všet-

kým, ktorí sa na príprave festivalu aktívne podieľali. 

Ďalej chcem poďakovať všetkým občanom, ktorí 

zareagovali na moju výzvu a zúčastnili  sa na 

odstraňovaní následkov škôd po smršti. Osobitne 

ďakujem Ivanovi Hermanovi, Petrovi Radoskému, 

Petrovi Seitlerovi, Štefanovi Matejíkovi a pracovní-

kom obecného úradu, ale aj všetkým, ktorých som 

nemenoval, pretože s následkami kalamity by sme 

sa nedokázali vysporiadať tak rýchlo, i keď posledné 

zvyšky popadaných stromov sa odstraňovali až na 

začiatku júla. Z najstaršieho stromu v obci dubu, 

ktorý bol poškodený, bude vyhotovená socha med-

veďa – symbolu obce. Zhotoví ju p. Štefan Slabý z 

Vrbového. Jeho vyrezávanie sochy ste mohli vidieť 

počas festivalu kultúry v kultúrnom dome.

kultúrnom dome.

   V káblovej televízii sa začalo skúšobné vysielanie 

obecného kanálu. Sú v ňom najdôležitejšie správy 

a hlásenia obecného úradu. Upozorňujeme star-

ších občanov, že hlásenie miestneho rozhlasu je 

možné si vypočuť aj na tomto televíznom kanáli a 

nemusia ísť počúvať na ulicu.

   V prázdninových mesiacoch z dôvodu úpravy 

siete televízneho káblového rozvodu na dátový 

prenos (internet) budú presunuté niektoré kanály. 

Občania budú včas informovaní na obecnom kaná-

li a v miestnom rozhlase. Boli by sme radi, keby 

bol kanál využitý i na oznamy inzercie (výmena, 

predaj, atď..)

   Pokračuje sa v rekonštrukcii autobusových 

zastávok. Natreté boli 3 a v strede obce bude 

vymenená nová. 

   Obec vstúpila do Mikroregiónu nad Holeškou 

a Podmalokarpatského partnerstva, ktoré bude 

združovať 19 samospráv a podnikateľov. Tento 

euroregión bol vytvorený pre ľahšie čerpanie 

finančných prostriedkov z Eurofondov. Obec 

Krakovany chce s Krakovanmi v Čechách vytvoriť 

spoločný projekt na rozšírenie spolupráce medzi 

oboma obcami, na ktorý chce získať prostriedky 

z EÚ. Od júla sa začne v obci s budovaním inžini-

erských sietí. Začne sa od Južnej ulice. Bližšie 

podrobnosti sú v článku Ing. Kališa, člena sta-

vebnej komisie.

Vladimír MIHÁLIK
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Spomienka na Antona 

Sedláka

  Dňa 29, marca 2007 sme sa 
v Nitre zúčastnili na pohrebe 
nášho rodáka MUDr. Anto-
na Sedláka. Spomíname si 
na neho i ako na obetavoého 
športovca-futbalistu nezabud-
nuteľnej jedenástky, ktorá nás 
v roku 1956 reprezentovala 
za okres Piešťany a našu TJ 
Krakovany v susednom Ma-
ďarsku. Zároveň aj jedenástky, 
ktorá nám vtedy pre Krakova-
ny prvý raz vybojovala postup 
z okresnej súťaže do krajskej. 
Veľa našich občanov si s vďa-
kou spomína na jeho lekársku 
pomoc pre deti a dospelých v 
čase, keď sa raz za týždeň, cez 
víkend objavil doma v Krako-
vanoch.
   Na poslednej ceste sa s ním 
prišlo rozlúčiť veľa Nitranov. 
Pohrebné obrady vykonal J.E. 
nitriansky biskup Judák, ktorý 
vo svojom príhovore vyzdvihol 
jeho morálne a ľudské vlast-
nosti, obetavosť a príkladný 
rodinný život.
   Pri obrade účinkoval nit-
riansky bohoslovecký spevác-
ky zbor. Zástupca lekárskej 
komory spomenul jeho prácu 
lekára na Orave, v Záluží i v 
Nitre. Neopomenul ani jeho 
pracovitosť, odbornosť a jeho 
charakter človeka, ktorý bol pri 
svojej práci ochotný pomáhať 
ľuďom v riešení ich vlastných 
životných problémov. 
   Rozlúčiť sa s ním prišli aj bý-
valí ligoví futbalisti AC Nitra, 
ktorým robil 10 rokov športo-
vého lekára. Bol nenápadným, 
no veľkým človekom. Nech 
je nám všetkým príkladom 
do života. S úctou spomínajú 
rodáci a priatelia...

Ervín Sedlák

       Ø HISTÓRIA
   V predchádzajúcom čísle (5/2007) novín Hlas Krakovian bol publikovaný príspevok 
Kaplnka Krvi Pána Ježiša od autorov Martina Gonu a vdp. Ľudovíta Malého, 
administrátora rímskokatolíckej farnosti Krakovany. Už v minulosti si naši predkovia 
uvedomovali, že je treba miest na zastavenie pri ceste, kde sa človek zamyslí, sústredí 
a pomodlí.

   Preto v chotároch obcí stavali kríže a božie 
muky. Kaplnka Krvi Pána Ježiša v Krakova-
noch patrí medzi kultúrnohistorické pamiat-
ky, a preto chceme už publikované údaje k jej 
histórii doplniť, rozšíriť alebo poopraviť.
   Kaplnka sa nachádza pomerne ďaleko od 
intravilánu obce Krakovany v polohe Horné 
pole, len pár desiatok metrov od katastrálnej 
hranice s mestom Vrbové. Pôvodne k nej 
viedla cesta z Krakovian aj z Vrbového. Oby-
vatelia Vrbového ju aj v minulosti vnímali 
ako „Krakovskú kaplnku“. Postavená bola na 
okraji hlbokého járku, čiastočne prírodného, 
čiastočne umelého terénneho útvaru. Jeho  
pôdorys môžeme sledovať ešte na základnej 
mape z roku 1972. Járok bol neskoršie počas 
HTÚP (Hospodársko technická úprava pôdy) 
zasypaný. V spodnej časti járku v chotári 
Vrbového bola začiatkom 20. storočia  v 
činnosti teheľňa, ktorú prevádzkovala rodi-
na Megová. Neskoršie sa na tomto mieste 
rozprestieral amfiteáter. V hornej časti járku, 
v chotári Krakovian, tesne za kaplnkou sa v 
minulosti údajne pochovávali nepokrstené 
deti. Pohreby detí uložených v keramických 
nádobách poznáme z územia Slovenska ešte 
z 18. storočia. Blízkosť kaplnky ako posvät-
ného sakrálneho objektu by túto možnosť 
nevylučovalo, pri kaplnke sa nachádza aj 
praveké osídlenie z mladšej a neskorej doby 
kamennej.
   Dôležité je zistenie, že kaplnka – malá 
murovaná stavba s trojhrannou dispozíciou 
a troma vstupmi ukončenými poloblúkom, 
nebola postavená v roku 1820, ale je star-
šia. Kaplnka ako dôležitý orientačný bod je 
zakreslená na mape 1. vojenského mapovania 
Rakúsko – Uhorska (na našom území z r. 1763 
– 1785), ktoré malo prívlastok odvodený od 
cisára Jozefa II. – jozefínske (správne jozef-
ské). Zaujímavejšie však je zistenie z roku 
1984, keď už kaplnka bola v pokročilom stave 
devastácie. Na parapete jedného zo vstupov 
do kaplnky bol zdokumentovaný nápis úhľad-
ne vyrytý do pôvodnej omietky : IGNATIUS 
REMOFS/1780.
   Priezvisko menovaného nebolo celkom čita-
teľné. Nejedná sa však o meno duchovného 
farnosti v Krakovanoch v 18. storočí. Možno 
je to meno donátora – staviteľa kaplnky 
správcu majetku nitrianskeho biskupstva, 
ktorého súčasťou bola obec od 15. storočia. V 
18.  storočí boli Krakovany  jedným zo stredísk 
– domíniom panstva, do ktorého patril Ost-
rov, Trebatice a Voderady. Viac svetla do tejto 

problematiky by vniesli kanonické vizitácie. 
Rok 1780 najpravdepodobnejšie označu-
je čas výstavby kaplnky. V interiéri kaplnky 
bolo pôvodne umiestnené kamenné súsošie 
predstavujúce výjav Kristovej modlitby na 
Olivovej hore v Getsemanskej záhrade, keď 
ho v predtuche blížiacej sa smrti zachváti-
la veľká úzkosť. Kompozičné centrum scé-
ny predstavovala socha kľačiaceho Krista, 
takmer životnej veľkosti, obrátená k anjelovi 
na skalnom brale, podávajúceho mu kalich 
utrpenia. Sochy boli farebne kolorované a ich 
jemné kontúry sa čiastočne strácali pod hru-
bou vrstvou farieb. Výjav patrí na Slovensku 
k frekventovaným témam už od neskorého 
stredoveku. Mreže boli do vstupov kaplnky 
osadené až v 80-tych rokoch 20. storočia, 
paradoxne po devastácii jej interiéru. Minu-
losť kaplnky je spojená aj s nešťastnou uda-
losťou, keď tu úder blesku 15. júla 1953 zabil 
p. Hermana z Krakovian, ktorý sa v kaplnke 
ukryl pred búrkou.
Je potešujúce, že sa uvažuje nad rekonštruk-
ciou kaplnky. I keď niekdajšie slávnost-
né procesie jej to už neprinavráti. Interiér 
kaplnky s výjavom počiatku Ježišovho utr-
penia, ktoré vyvrcholilo na kríži, je dnes už 
beznádejne zničený.

                                                  Marián KLČO
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   Hospodárske a sociálne pomery v Krakovanoch
                                  v  minulosti

   Školáci boli úspešní
   V novom roku 2007 sa našim žiakom darilo. 23.3.2007 sme sa zúčastnili okresného 
kola Pytagoriády v Piešťanoch, ktorá sa konala na 7. ZŠ. Súťažili Veronika Madunická 
a Patrik Predný, ktorý obsadil 2. miesto. Dobre mu to počíta!

   20.4.2007 naša žiačka 4. ročníka Natália Horná-
ková recitovala O kozliatkach v CVČ v Piešťanoch, 
kde získala 3. miesto v okresnom kole  Hollého 
pamätníka – poézia  I.kategória.
   9.5.2007 sa konala Olympiáda 11 málotriednych 
škôl piešťanského okresu v Ratnovciach. V športo-
vých disciplínach sme veru tiež  nezaháľali. Súťažilo 
sa v behu na 60 m, minimaratóne, hode kriketovou 
loptičkou, futbale, vybíjanej a v preťahovaní lanom. 
Ondrej Klinovský si priniesol 3 strieborné medaily. 
Z  behu na 60 m a minimaratónu starších žiakov a 
futbalu.  Sophia Dedič obsadila 1. miesto v hode kri-
ketovou loptičkou, Adam Rác zlato z behu na 60 m 
mladších žiakov. Vo vybíjanej dievčatá skončili na 
3. mieste a chlapci vo futbale na 2. mieste. Víťazný 
pohár a prvé miesto putovali do Krakovian. Sedem 
športovcov postúpilo do oblastného kola 6.6.2007 
do Dubovian. Tu už súperili medzi sebou žiaci aj 
z okresov Trnava a Hlohovec. Sophia Dedič zasa 
zabojovala . Kriketkou hodila 30,40 m a obsadila 
2. miesto, Adamovi Rácovi sa celoročná príprava 

oplatila. V behu na 60 m bol prvý. 
   17.5.2007 sa 6 členné družstvo v zložení Katka 
Jurdová, Simona Knošková. Sophia Dedič, Simona 
Štefanková, Natália Hornáková a Valika Valová  
pod odborným vedením pani učiteľky Radoskej 
vypravilo do Trnavy na okresnú súťaž Hliadok 
mladých zdravotníkov I. stupňa., kde získali 3. 
miesto. Gratulujeme, ste šikulky! 
Pravidelne sa zúčastňujeme aj výtvarných súťaží. 
Jednou z nich bola aj  súťaž  „ Polícia očami detí“, 
vyhlásená Okresným riaditeľstvom policajného 
zboru v Trnave. Bol to už X. ročník. Denis Sedlák 
získal 3. miesto  v II. vekovej kategórii   za  prácu 
„ Väzeň na úteku“ a Dominika Papuláková tiež 3. 
miesto v i. vekovej kategórii za prácu s názvom 
„ Dudroš prvý raz policajtom.“ Po diplomy a 
krásne ceny sme sa vybrali celá škola v rámci Dňa 
polície 15.6.2007 v Trnave. Bol to super výlet. 
Policajti nám predviedli zaujímavé činnosti zo 
svojej práce.   

žiaci ZŠ Krakovany

Zomrel posledný zakladateľ futbalu v našej obci

   Touto cestou by sme chceli poďakovať ujom 

poľovníkom za prekrásne popoludnie, ktoré nám 

pripravili práve na náš sviatok Dňa detí (1. jún). 

Privítali nás na ich poľovníckej chate, zaujímavo 

rozprávali o ich práci, ukázali nám zbrane, výcvik 

psa, nosili sme sa na koníkovi a pripravili pohoste-

nie a opekačku. Bolo tam super! Ešte raz za všetko 

ďakujú žiaci. Tešíme sa na budúce stretnutia !   

žiaci ZŠ Krakovany 

(možno budúci poľovníci)

Poľovníci deťom predviedli
               svoju prácu

   Pán Anton Vlk, ktorého sme pochovali dňa 17. Apríla 2007 bol v 30-tych rokoch 
minulého storočia jedným zo zakladateľov futbalového klubu v Krakovanoch-Strážoch. 
Patril aj k našej prvej futbalovej jedenástke, v ktorej boli aj mená ako Peter Agafon, 
Anton Vatrt, Bernard Augustovič, Klement Masár, stražovan Emil Tonkovič, Končír, 
Zelenay, Zvoda a ďalší.
   Anton Vlk popri svojej práci v zamestnaní a popri starostlivosti o rodinu (otca stratil 
v 1. svetovej vojne), bol aktívny muzikant – dychovkár a dlhoročný funkcionár TJ 
Krakovany, kde potom pôsobil pri výchove ďalšej novej generácie futbalistov.
   Dožil sa pekného veku 96 rokov. Vďaka  a česť jeho pamiatke!

Ervín Sedlák

Najbližšie zbery PET  
fliaš a papiera


