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Poďakovanie

Riaditeľka MŠ Krakovany
ďakuje všetkým rodičom za
pomoc pri rôznych akciách,
počas celého školského roka.
Taktiež dakujem rodičovskému združeniu za zakúpenie
záhradného nábytku pre deti,
milým a ochotným oteckom
za jeho poskladanie pánomD. Havrlentovi, T. Kubranovi,
A. Keprtovi, I. Pašákovi, Ľ.
Zubákovi.
Ďakujem všetkým rodičom
za starý papier do zberu a
oteckom za jeho naloženie a
odvoz- p. D. Havrlentovi, A.
Keprtovi, R. Valovi.
Ing. A. Tóthovi ďakujem
za farebný televízor a rodine
Zemanovej- Obuchovej za
nábytok pre deti.
Veľká vďaka patrí RnDr.
Miške Havrlentovej, predsedníčke RZ, za jej kreatívnu
a obetavú prácu počas jej
pôsobenia vo výbore RZ MŠ
Krakovany.
Jozefína KLČOVÁ
riaditeľka MŠ Krakovany

Spoločenská
kronika
V mesiacoch máj až júl 2008
sa narodili Šimon Pekarčík,
a Alexander Gallo.
Našim najmladším občanom prajeme veľa zdravia a
šťastia!
***
V tom istom období nás
navždy opustili: Jozefína
Markechová vo veku 83
rokov, František Čapkovič vo
veku 76 rokov, Mária Dubovská vo veku 88 rokov a Anna
Sedláková vo veku 75 rokov.
Touto cestou vyslovujeme úprimnú sústrasť
všetkým pozostalým!
-r-
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Starosta sa prihovára

Vážení spoluobčania!
Druhý štvrťrok sa niesol v znamení viacerých významných podujatí organizovaných
v obci – birmovka, prvé sväté prijímanie, vysviacka kňaza, folklórny festival, Deň
detí, futbalový turnaj žiakov Mikroregiónu nad Holeškou a ďalšie.

Jedným z najúspešnejších bola prvá svä-

tá omša d.p. Pavla Niznera. Na príprave sa
podieľal obecný úrad, farský úrad a veľa ľudí
z Krakovian, Ostrova a Trebatíc. Všetkým,
ktorí priložili ruku k dielu, treba poďakovať.
Stretol som sa len s pozitívnymi ohlasmi a
domnievam sa, že všetci tí, ktorí sa zúčastnili
na tejto omši, budú mať zážitok na celý život.
Ukázalo sa, že v ľuďoch je veľký potenciál,
no väčšina sa uzatvára so svojho sveta. Ak
chceme mať obec krajšiu a lepšiu, určite to
bude možné len tým, že priložíme ruku k dielu.
Nedá sa spoliehať len na to, že všetko urobí
obec. Máme 4 pracovníkov, ktorí nebudú stačiť na všetky úlohy. Pochvala a poďakovanie
patrí rodičom detí z materskej školy, ktorí
za získané prostriedky z akcií kúpili altánok,
šmýkačku a aj ich osadili. (Aj keď sa brigády
zúčastnili len piati.) Keprt, Havrlent, Kubran,
Zubák, Pašák.
V takýto rok ako tento, keď veľa prší a je teplo, priestranstvá zarastajú a je ich treba často
kosiť. Tu by som videl priestor pre dôchodcov.
Obec by kosila cintoríny, ale vyhrabanie sena
by mohli urobiť dôchodcovia. V Trebaticiach
sú v tomto smere aktívni dôchodcovia a obec
ich podporuje. Dokonca členmi Jednoty
dôchodcov Trebaticiach sú i naši dôchodcovia.
Neviem, či u nás nemáme takých schopných
organizátorov, alebo im menej záleží na tom,
kde žijú. Myslím, že priestory pre Jednotu
dôchodcov by sa našli a aj podpora zo strany
obce.
Začali sme so zberom zeleného odpadu.
Prvé poznatky sú alarmujúce. Hoci je možný
vývoz 4x do mesiaca v stanovených hodinách
v sobotu od 10,00 hod. do 14,00 hod., občania
vyvážajú aj v noci. O triedení ani nehovorím.
V tráve sú kamene, medzi konármi železo.
Dvakrát sa nám zničili nože na drviči. Zelený
odpad nie je možné kompostovať. Neviem,
dokedy budú nezodpovední jednotlivci mariť
úsilie väčšiny zodpovedných ľudí.
V minulom čísle som písal o tom, že obec
podala 3 projekty na Trnavský samosprávny
kraj na získanie prostriedkov. Úspešný bol 1
– Detský folklórny súbor Krakovanček získal
15 000,- Sk na nákup krojov.
Socha medveďa je už dorobená, pred festivalom bola postavená v areáli kultúrneho domu
a na hody v Krakovanoch bude premiestnená
pred obecný úrad.
Urobilo sa rozšírenie cesty od ihriska po
kultúrny dom, pretože sa tam nemohli obísť
2 autá.
Obec Krakovany zorganizovala futbalový
turnaj pre žiakov 1-5 ročníkov Mikroregiónu

nad Holeškou. Víťazom tohto vydareného
podujatia sa stali žiaci z Dolného Lopašova.
Naši chlapci obsadili tretie miesto.
Uskutočnili sa výberové konania na funkciu
riaditeľa zariadenia opatrovateľskej služby a
riaditeľa Základnej školy. Výberové konaia
musia byť zo zákona po 5-tich rokoch. V
zariadení opatrovateľskej služby odišla na
materskú dovolenku Mgr. Jana Lajchová.
Počas materskej dovolenky bude riadiť toto
zariadenie Kvetoslava Gonová. V ZŠ skončilo 5-ročné funkčné obdobie riaditeľky. Rada
školy pre budúce 5- ročné obdobie vybrala
Mgr. Evu Seitlerovú, ktorú som vymenoval
do funkcie.
Z činnosti, ktoré vykonávali pracovníci obce
by som spomenul kanalizáciu na Školskej
ulici a na Južnej ulici. Opravila sa poškodená rovná strecha v zariadení opatrovateľskej
služby. Opravil sa areál KD. Počas prázdnin
sa budú musieť vymaľovať izby v zariadení
opatrovateľskej služby a inštalovať digestor
v kuchyni.
Najväčšou poriadanou akciou bol II. ročník
župného festivalu kultúry a 34. ročník folklórneho festivalu Krakovany 2008. Župného
festivalu sa zúčastnila aj družobná návšteva z
Krakovian v Čechách. Prišlo ich 46. V piatok
sa odohral futbalový zápas na štadióne TJ so
začiatkom o 18.00 hod. Slovenské Krakovany
zvíťazili 7:1. Po večeri bolo stretnutie mladých
Krakovancov z Čiech so slovenskými. V sobotu
navštívili Piešťany a zúčastnili sa folklórneho
festivalu. Odchádzali od nás v nedeľu o 14.00
hod. a myslím si, že veľmi spokojní. Tak sa
vyjadrili pri lúčení.
II. ročník župného festivalu mal podľa
môj-ho názoru vyššiu úroveň ako minulý
ročník. Podarilo sa nám zabezpečiť aj viac
remeselníkov. Mamičkám s deťmi chýbali
tvorivé dielne, ktoré v budúcom roku budú
súčasťou festivalu. Festivalu sa zúčastnil aj
predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, ktorému sa
atmosféra festivalu páčila a prisľúbil pomoc
pri organizovaní ďalších ročníkov.
Na záver by som chcel požiadať všetkých
občanov, aby si všímali pohyb cudzích podozrivých osôb v obci v súvislosti s rastom
krádeží a podvodmi na starších občanoch
a nahlásili ich pohyb na obecný úrad alebo
Obvodné oddelenie PZ vo Vrbovom tel.č.
7792333. Políciu volajte aj pri rušení nočného kľudu, zásady sú v ich pracovnej náplni a
porušenia môžu ihneď riešiť blokovou pokutou a zjednať nápravu.
Všetkým spoluobčanom želám peknú dovolenku.
Vladimír MIHÁLIK
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Hrob kultúry so šnúrovou keramikou
z Krakovian

Ø HISTÓRIA
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Zasmejte sa s Hlasom Krakovian
- Prosím si krabičku sardiniek!
- A aké si želáte: portugalské,
nórske, juhoslovanské?
- To je jedno, nebudem sa s nimi
rozprávať...

Oblasť zvlnenej Trnavskej pahorkatiny patrila od praveku medzi
najosídlenejšie oblasti Slovenska. V tomto priestore severozápadne od Piešťan
sa rozprestiera aj chotár obce Krakovany, ktorého súčasťou je od roku 1943
aj chotár bývalej samostatnej obce Stráže.
Sudca sa spýtal obžalovaného:

Výstavba priemyselného areá-

lu v katastrálnom území Stráže
v polohe Jutrá vyvolala viaceré
archeologické výskumy, ktorých
výsledkom boli nálezy z rôznych
pravekých i historických období
– od mladšieho obdobia staršej
doby kamennej (paleolitu) až
do stredoveku. Zemné práce
na rozširovaní výrobného areálu firmy WABASH Technologies – II. etapa boli dôvodom
na archeologický výskum v
tomto priestore, ktorý priniesol aj ďalšie závažné nálezy,
ako napríklad hrob kultúry so
šnúrovou keramikou.
Kultúra so šnúrovou keramikou bola pomenovaná podľa l Náhrdelník z prevŕtaných psích zubov pochádza Foto: Eva Drobná
charakteristickej výzdoby kera- júci z hrobu (rekonštrukcia).
miky odtlačkom skrútenej šnúry. V neskorej kostry ľudského jedinca, z ktorého sa zachodobe kamennej – eneolite sa rozprestierala valo len torzo kostry, sa vzhľadom na druhotna značnom území Európy. Jej zásahy do né poškodenie, nedalo zistiť. Telá zomrelých
Karpatskej kotliny – na územie dnešného sa v tom čase ukladali do hrobu v skrčenej
Slovenska – pochádzajú prevažne z úze- polohe. Muži spočívali na pravom, ženy na
mia Moravy. Na západnom Slovensku sú ľavom boku. Pomerne bohatý inventár hronapríklad reprezentované v náplni kultúry bu tvorila pazúriková čepeľ (dĺžka 8,3 cm),
Chłopice-Veselé. Náleziská z tohto obdobia fragment nákrčníka zo špirálovo točeného
sa koncentrujú najmä v oblasti okolia Trnavy medeného pásika, bronzová vlasová špirála,
a Piešťan. V okolí Krakovian bolo pohrebisko nie menej ako 118 kusov prevŕtaných psích
neskorej šnúrovej keramiky objavené v roku zubov a ich napodobenín z kosti, perleťové
1939 vo Veselom.
lastúrové kolieska, ktoré sa našívali na odev
Ľudia kultúry so šnúrovou keramikou žili a fragment keramickej nádoby – pohára zdonomádskym, alebo polonomádskym spôso- beného ornamentom v tvare vetvičky pozosbom života. Venovali sa chovu dobytka, lovu, távajúceho z radov krátkych vrypov. Prevŕtazberu rastlinnej a živočíšnej potravy a okrajo- né psie zuby a lastúrové kolieska s jedným
vo aj poľnohospodárstvu. Hladené kamenné otvorom boli rozptýlené po celej ploche hronástroje – sekerky a sekeromlaty príslušníci bu. Na základe nálezov z Moravy vieme, že
tejto kultúry vyrábali z dostupných surovín. psie zuby tvorili aj náhrdelníky.
Škálu nástrojov dopĺňala úštepová industria,
Hrob z Krakovian na základe bohatého
často zhotovená z pazúrika a kostené nástro- inventára radíme do II. skupiny kultúry so
je. Ozdoby zhotovovali z lastúr, prevŕtaných šnúrovou keramikou a datujeme do obdobia
zvieracích zubov (psa, vlka), zriedkavejšie z 2300 rokov pred n. l. Vzhľadom na jeho polokosti alebo kovu – medi.
hu na východnej strane Malých Karpát, na
V minulosti už poškodený kostrový hrob konce prechodu cez pohorie, dokladá prienik
(č. 1/2008) orientovaný v smere juh – sever cudzích etník – nositeľov kultúry so šnúrosa nachádzal pomerne hlboko pod povrchom vou keramikou z Moravy do oblasti Považia.
pôvodného terénu na stavenisku WABASH
Marián Klčo - Vladimír Krupa
Technologies – II. etapa. Presné uloženie

- Môžte teda nejako dokázať svoju
nevinu?
- Samozrejme, pán sudca, ale
potrebujem nejaký čas na rozmyslenie.
- V poriadku, - odpovedal sudca.
– Dáme vám na to šesť rokov...
***
Na večierku sa mladý snob spýtal
slávneho Lessinga, aký je vlastne
rozdiel medzi komédiou, drámou
a tragédiou. Lessing odpovedal:
- To, že to neviete, je pre mňa
komédia, pre spoločnosť dráma
a pre vás tragédia...
- Pán nadporučík, prepáčte, ale
ten chlieb je tvrdý ako kameň!
- Vojak, buďte rád, že máte aspoň
taký chlieb! Keby ho mali francúzski vojaci, keď roku 1812 utekali z
Moskvy, dozaista by boli šťastní!
- To je možné pán nadporučík,
lebo vtedy bol náš chlieb ešte asi
čerstvý!...
***
V nemocnici ležali dvaja priatelia,
obidvoch trápil ischias v nohe.
Každodenné masáže boli veľmi
bolestivé, ale iba jeden z nich pri
tom stonal.
- A teba to nebolí? – spýtal sa
priateľa, ktorý pri masáži ani ústa
neotvoril.
- A ty si myslíš, že som taký hlúpy,
aby som si dal masírovať chorú
nohu, aby ma to bolelo?
Slúžka pribehla k pani domu a
celá vyľakaná volá:
- Pani grófka, pán gróf už tri dni
leží mŕtvy pod klavírom!
- A ako to, Karolína, upratujete,
keď ste si to až dnes všimli?!
– skríkla na ňu pani grófka.
***
O tretej hodine ráno sa pýta opitý
občan príslušníka VB:
- Prosím vás, pôjde ešte dajaká
električka?
- Nie, až nad ránom.
- A tak načo sú tu tie koľajnice?
– spýtal sa opilec.
Martin GONO,
júl 2008

