
  Na MDD sa tešíme už od 
januára. Do školy prichádzame 
netradične, s batohmi, spacími 
vakmi a karimatkami. V tento 
deň sa neučíme, ale súťažíme, 
zabávame sa a večer spolu s pani 
učiteľkami spíme v triedach. Do-
mov ideme až na druhý deň ráno. 
Tento rok sme oslavovali v pred-
stihu, už v piatok 29.5. Celý deň 
sa niesol v indiánskom duchu. 
Ráno sme si zhotovili čelenky a 
rozdelili sa do kmeňov. Doobeda 
prebiehala  školská olympiáde na 
ihrisku. No absolvovali sme iba 
päť disciplín,  lebo začalo mrholiť 
a bola zima. Ostatné disciplíny 
prebehli v telocvični. Súťažili 
všetky deti v štyroch kategóriách.  
Po dobrom obede sme sa už tešili 
na  hru Indiánsky chodník. Bolo 
pripravených dvadsať rôznych 
stanovíšť. Súťažilo sa nielen o 
naj indiánsky kmeň, ale i o naj 
indiána.  V rámci odpočinku 
sme sa občerstvili jogurtom a 
koláčikmi, ktoré napiekli dobré 
maminky. Nasledovala opekač-
ka na školskom dvore. Pôvodne 
mala byť na chate poľovníkov, 
ale keďže pršalo, zvolili sme 
náhradné riešenie pod bránou v 
škole. No predvečerom prestalo 
pršať a my sme opekali na dvore, 
v „táčkach“.  Po výdatnej večeri 
bolo vyhodnotenie olympiády a 
indiánskej súťaže a  zase pohyb, 
diskotéka a rôzne tanečné súťaže 
až do desiatej. Najzábavnejší bol 
stoličkový a balónikový tanec a 
súťaž v behu v gumákoch, mi-
nimálne číslo 12. Po rozprávke 
konečne vytúžená „Noc v škole.“ 
Na druhý deň ráno po chutných 
raňajkách, ktoré pripravili pani 
učiteľky, sme  odchádzali s úsme-
vom domov.

Žiaci ZŠ Krakovany

Deň detí v ZŠ

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch apríl až jún 
2009 sa narodili Eva Žáková, 
Filip Kubíček, Rebeca Kali-
šová a Matej Šimo. 

  Želáme im veľa zdravia a síl.
***

    V tom istom období  nás 
navždy  opustili:  Mária Filo-
vá 85 r.,  Františka Gonová 
79 r., Ľudmila Skladanová 
79 r., Imrich Hrachovický 
73 r., Dalibor Starovič 17 
r., Karolína Krihová 16 r. a 
Štefan Žažo 89 r.  

   Úprimnú sústrasť všetkým 
pozostalým!                        -r-

    9. mája krstila ĽH Borovienka v kultúrnom 
dome nové CD Moja milá neverí. 14. júna bol 
v kultúrnom dome program Veľká príležitosť 
pre talenty, ktorý poriadala ZŠ v spolupráci s 
Jednotou dôchodcov Slovenska. Osobne ma 
prekvapil zaujímavý  a nápaditý program detí 
a starých rodičov, na ktorom sa bavili prítomní 
diváci 3 hodiny. Výťažok podujatia bol určený 
pre žiakov základnej školy. 
   Najvýznamnejšími  podujatiami boli III. 
župný festival kultúry a 43 ročník folklórnych 
slávností Krakovany 2009 v dňoch 27. a 28. 
júna 2009 a 5. ročník festivalu kresťanskej 
mládeže Nebojte sa! v dňoch 3. a 4. júla 
2009.
   Župný festival kultúry bol ohrozený nepriaz-
ňou počasia, no našťastie aj v sobotu i nedeľu 
sa počasie pred vystúpením súborov „umúdri-
lo“ a program mohol nerušene prebehnúť. V 
nedeľu bolo dosiaľ najviac prítomných divá-
kov, i keď časť záujemcov bolo odradených 
počasím. Ako klad hodnotím výstavu vyší-
vaných obrusov, ktoré nainštalovala Jednota 
dôchodcov i predaj tradičných krakovianských 
koláčov a lokší, ktoré sa s stretli s priaznivým 
ohlasom návštevníkov podujatia.
   V rámci festivalu sa uskutočnilo stretnutie 
starostov poľskej obce Popielow p. Duszyňské-
ho, maďarskej obce Čív (slovenská  starostka 
p. Nagyová), českej obce Krakovany – p. 
Dostál – poslanec obecného zastupiteľstva 
( starosta p. Polák sa pre chorobu nemohol 
zúčastniť) a našu obec – tú som zastupoval 
ja.   Cieľom stretnutia  bola dohoda o príprave 
projektov v rámci Višegradskeho fondu, ktoré 
by mali byť zamerané na deti a občanov obcí. 
Starostovia v nedeľu 28.6. spoločne vysadili 
dub priateľstva namiesto zničeného pohro-
mou na stanici. 
   Z významných športových  podujatí by som 
vyzdvihol postup dorastencov do 5.ligy, na 
ktorom má veľkú zásluhu vedúci mužstva 
p. J. Šoka, tréner M. Holán a samozrejme 
všetci hráči. Niekoľkoročné úsilie sa napokon 
pretavilo do postupu. Srdečne im všetkým 
blahoželám a teší  ma, že o postupe rozhodli v 
poslednom kole na domácom ihrisku v súboji 
s Kátlovcami pred neuveriteľnou diváckou 
kulisou po vynikajúcom kolektívnom výkone. 
Veľkú rivalitu medzi futbalovými družstvami 
vykazuje futbalový turnaj Maracana, ktorý v 
tomto roku vyhral AC Strýčok.  Zaujímavú 
konfrontáciu úrovne poskytol futbalový turnaj 
poriadaný FK Krakovany dňa 5.7.2009 za 
účasti mužstiev z Prašníka, Ostrova, Krakovi-
an a Častkoviec. Po zásluhe ho vyhral účastník 
4. ligy FO Částkovce, ktorý ukázal rezervy v 
práci domáceho tímu, no na druhej strane 
poskytol príležitosť na vyskúšanie a zabudo-
vanie mladých hráčov do mužstva. 
   Z činnosti obecného úradu by som upozornil 
na odovzdanie skolaudovaných vetiev obec-
ného vodovodu a kanalizácie TAVOSU, a.s., 

Piešťany a výkup miestnych komunikácií. 
Verím, že do konca tohto funkčného obdobia 
sa podarí vysporiadať všetky cesty. Je to úloha 
zložitá a často sa stretávam s názorom, že už 
mala byť dávno realizovaná. No 40 a viacročné 
problémy vyžadujú veľa úsilia i finančných 
prostriedkov, ktorých v období hospodárskej 
krízy  nie je dostatok. 
   Obec namontovala zrkadlá v napojení 
miestnych komunikácií Hlavná, Hrádze a 
Mlynská ul. na cestu II/504, aby zabezpečila 
väčšiu bezpečnosť vodičov. Vybudoval sa 
rozvod nízkeho napätia a verejné osvetlenie v 
lokalite Strážovské záhumenice od p. Gašpara 
Zuzica smerom k železnici. 
   Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo vstup 
obce do Mikroregiónu Zelená cesta Piešťa-
ny- Vrbové, ktorého cieľom je vybudovanie 
cyklistického chodníka Piešťany Vrbové. Jeho 
členmi sú Trnavský samosprávny kraj, mestá 
Piešťany a Vrbové a obce Trebatice a Krako-
vany. Ďalším krokom je získanie železničnej 
trate do vlastníctva Trnavského kraja, teda 
rokovania s Ministerstvom dopravy a Želez-
nicami SR a následne vypracovanie projektu 
na získanie prostriedkov z EÚ. 
   Jarné mesiace boli venované zberu odpa-
du. Poľovnícke združenie Králik vyzbieralo 
železný šrot (asi  5800 kg), BOMAT – Veľké 
Orvište elektroodpad 6146 kg – z toho 840 
kg televízorov. Obec zberala textil ( 4000 kg) 
a nadrozmerný odpad a priebežne sa zberal 
zelený odpad z domácností a ošetrenia parkov 
a cintorínov. Bolo ho veľa – drvilo sa v tomto 
roku už 2x. Prosím občanov o spoluprácu, aby 
neboli ľahostajní k znečisťovaniu životného 
prostredia. 
   Obec vybudovala nové detské ihrisko. 
Myslím, že pekné. Poprosil by som rodičov 
o trpezlivosť. Je tam vysiata tráva a otvorené 
by malo byť začiatkom augusta, keď tráva 
zakorení. V júli budú zamestnanci obce budo-
vať kanalizáciu  na Veternej ulici. V prípade, 
že občania budú mať stavebnú suť, bude ju 
možné použiť na zasypanie kanalizačných 
výkopov po dohode s obecným úradom.
     Na záver by som chcel upriamiť pozornosť 
na podujatie, ktoré organizuje Mikroregión 
nad Holeškou v spolupráci s MS SČK Krako-
vany, a to je opekačka v Dolnom Lopašove dňa 
8. augusta 2009. Bližšie informácie budú na 
obecnom TV kanáli a plagátoch. 
   Dňa 17.6.2009 došlo k tragickej udalos-
ti. Zahynuli dvaja mladí ľudia – Karolína 
Krihová, Dalibor Starovič. Vyhasli dva životy 
a v srdciach najbližších a známych zostala 
len bolesť a smútok. Touto cestou vyjadru-
jem úprimnú sústrasť obom rodinám, i keď 
veľkosť ich žiaľu nedokážeme precítiť. Je 
obdobie prázdnin, kedy sme bezstarostnejší. 
Prosím všetkých mladých, aby si dávali pozor, 
aby podobných udalostí bolo čo najmenej.   
                                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA

   História Krakovian a Stráží (do roku 1943 samostatná obec) až do rozpadu Rakúsko-Uhorska v 
roku 1918 formoval aj fakt, že od stredoveku patrili rozdielnym majiteľom. Obec Krakovany bola od 
polovice 15. storočia majetkom Nitrianskeho biskupstva a Stráže boli vlastníctvom šľachtického rodu 
Aponiovcov.
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   Súpis volov a koní v Krakovanoch a Strážach koncom 18. storočia

Vážení spoluobčania!
   Tento štvrťrok bol bohatý na kultúrne a športové podujatia. Pani Anna Horanská a 
súbor Krakovanka na 1. mája oživili tradíciu stavania májov, ktorá mala v obci dlhé 
trvanie, no v poslednom období upadla.

   Starosta sa prihovára

  O povinnosti poddaných voči svojim 
zemepánom nás dobre informujú zacho-
vané urbáre. Poddanskú obec v minulosti 
tvorili sedliaci (coloni), želiari (inquilini) 
a podželiari (subinquilini). Poddaní uží-
vali poľnohospodársku pôdu, tá však bola 
vlastníctvom zemepána. Želiari (domkári, 
hoštáci) neužívali poľnohospodársku 
pôdu, resp. užívali pôdu s nižším výme-
rom ako bola 1/8 urbárskej usadlosti. 
Ak vlastnili dom, odvádzali zemepánovi 
ročne 1 zlatý a 18 dní ručnej práce. Ak 
dom nevlastnili, odvádzali zemepánovi 
ročne 12 dní ručnej práce. Pre zemepána 
sa odovzdával deviatok z poľnohospodár-
skych produktov (pre cirkev desiatok) a 
naturálne dávky (danky) do zemepanskej 
kuchyne. Štátnu daň želiari neplatili. Pod-
danská pôda podchytená v tzv. urbárskych 
tabulách prešla do vlastníctva roľníkov až 
pri zrušení poddanstva v roku 1848. Na 
tzv. zmluvných želiarov sa vzťahoval až 
zákon z roku 1896.
   Súpis volov a koní vo vlastníctve želiarov 
v Krakovanoch a Strážach zostavil pre 
potreby armády komisár Alois Andreas 
Fridecký z Koplotoviec v roku 1798. V 
Krakovanoch želiari spolu chovali 44 volov 
a 166 koní. V Strážach želiari chovali 121 
koňov. V rokoch 1788 – 1804 bolo Nit-
rianske biskupstvo obsadené biskupom 
Františkom Xaverom Fuchsom. Ten dal  

Marián Klčo - Vladimír Krupa

do poriadku zanedbané biskupské 
majetky a zostavil aj praktické zásady a 
smernice hospodárenia. Na biskupskom 
veľkostatku v Krakovanoch sa podľa 
súpisu v poľnohospodárstve využívala 
aj práca volov. Zemepánom Stráží bol 
koncom 18. storočia gróf Jozef Aponi 
(1775 – 1853).
     V priebehu 18. storočia v Uhorsku 
stúpal počet schudobnelých poddaných 
– želiarov a podželiarov a klesal počet 
sedliakov. V krajine bol nedostatok pod-
danskej pôdy a príčinou boli aj zákony 
namierené proti poddaným. V súpise z 
Krakovian a Stráží sa vyskytujú priezvis-
ká, ktorých nositelia dodnes žijú v obci. 
Ich mená uvádzame v pôvodnej podobe. 
Mnohé mená zanikli, resp. ich nositelia 
v obciach nežijú. Súpis nás informuje 
o ekonomickom postavení poddaných 
koncom 18. storočia a zároveň môže 
slúžiť aj ako podklad ku genealogickému 
výskumu.
   Krakovany (Krakován): Meno: 
Joannes Gonyo, Thomas Lanya, Joan 
Michalzsky, Joan Damiany, Thomas 
Králl, Joan Valko, Georg Plechavy, 
Steph Radosinszky, Lucas Michalik, 
Joseph Valkó,  Georg Valkó,Steph Gab-
riss, Georg Podolszky, Nicol Martinko-
vicz, Joan Martinkovicz, Michal Durany, 
Thomas Vaczula, Joan Svettlik, Georg 

Radoczky, Georg Radosinsky, Michael 
Seuczech, Joan Kubany,  Georg Hornyak, 
Joseph Nyestesz, Georg Gucsik, Mich 
Javorka, Georg Papess, Steph Jurik, 
Joan Machaj, Georg Pavolka, Georg 
Kunik, Joan Samohell, Mich Kuchar, 
Thomas Zeman, Michal Hubinszky, 
Georg Maczko, Georg Blaszko, Thomas 
Rekina, Georg Opatovszky,  Joan Skolut 
(?), Joan Popelka,  Steph Mieszka, Joan 
Herman, Joan Maduniczky, Mich Zsák, 
Joannes Manyak, Michael Klucsovszky, 
Adamus Klucsovszky, Michael Holecz,  
Georg Holecz, Georg Opatovszky, Joan 
Galbavy, Georg Miesska, Michael Pavol-
ka, Georgius Hornyak, Joannes Scevko, 
Michal Scevko, Georg Bucska, Georg 
Radossinszky,  Mich Muttko (?),  Georg 
Popelka, Mich Popelka, Thomas Gonyo, 
Joan Bucko.
   Stráže (Strazsá): Meno: Joan Jakab, 
Adam Novacsik, (?) Zsák, Joan Elias, 
Adam Zazsó, Joannes Klcsó, Adam Kl-
csó, Joseph Král, Georg Snoha, Steph 
Szladek, Adam Szladek,  Joseph Vancsó, 
Steph Machacs, Steph Tomassech, Steph 
Adamech, Mich Madlo, Michael Zazsó, 
Joannes Ferencsik, Joannes Vavro, 
Thomas Vavro, Joan Galik, Step  Vatter,   
Thomas Klcsó,  Nicol Zuzic, Michael Zitt-
nik,  Georg Radoszky, Mich Zazsó, Joan 
Novacsik, Joan Vatter,  Georg Vatter. 

        Kvetinový veniec
   Potrebujeme: vetvičky krušpánu cca 10-12 cm dlhé, rôzne sušené kvety (môžu byť aj umelé), polystyrénový veniec, 
                                 tenší špagát, drôt a farebnú stužku. 
   Postup: 1/ Z krušpánu a kvetov si urobíme malé kytičky, ktoré pozväzujeme špagátom. 
                    2/ Kytičky postupne prikladáme k vencu a preväzujeme. 
                    3/ Na záver upevníme pomocou drôtu stužku, prípadne iné ozdoby. 
                    4/ Veniec upevníme pomocou drôtu alebo špagátu na stenu, príp. na dvere. Hovorí sa, že kde je kvetinový
                          veniec pri vchodových dverách, tam je každá návšteva vítaná.                         Michaela HAVRLNETOVÁ
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