
  Výbor Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného kríža 
v Krakovanoch a predsed-
níčka Elena Krestová Vás 
všetkých srdečne pozývajú 
na pravidelnú letnú opekač-
ku obyvateľov Mikroregiónu 
nad Holeškou, ktorá sa tento 
rok bude konať v Šterusoch v 
sobotu 7. augusta 2010. Pre 
deti je pripravený nafukovací 
hrad a ďalšie atrakcie, súťaže 
a opekanie špekačiek. Pre 
dospelých na spríjemnenie 
popoludnia živá hudba, boha-
té občerstvenie a sprievodné 
akcie. Odchod z obce bude 
spoločne autobusom. Viac 
informácií sa včas dozviete z 
káblovej televízie a z nástenky 
MsSČK Krakovany. Tešíme sa 
na Vašu účasť. 
   Taktiež Vás predsedníčka 
MsSČK Krakovany spolu s 
Výborom MsSČK Krakovany 
srdečne pozýva na tradičnú, 
už 7. jesennú výstavu ovocia 
a zeleniny. Konať sa bude 
tento rok v termíne 18. – 21. 
septembra 2010 a už teraz 
sa môžete tešiť na „Slávnosti 
jesene“ na tradičnom mieste 
pod holým nebom (v prípa-
de priaznivého počasia); na 
množstvo všakovakých záh-
radných exponátov (pravdaže 
aj takých, ktoré ste doteraz 
ešte na ani jednom ročníku 
nevideli), príjemné posedenie 
pri hudbe, na ochutnávku 
starodávnych kaší a mnoho 
ďalšieho. Tešíme sa už teraz 
na Vašu účasť a Váš záujem 
vystavovať záhradné exponá-
ty uvítame.                    -mh-

Pozvánky

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch apríl až jún 
2010 sa narodili Dávid Sed-
lák, Hana Toplanská, Filip 
Bohunský, Lenka Ťupe-
ková, Monika Miklovičová 
a Mária Magdaléna Maná-
ková. 
   Želáme im veľa zdravia a 
síl.

***
   V tom istom období nás 
navždy opustil  Michal Valo 
vo veku 77 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.
                                               -r-

   Mikroregión nad Holeškou zabezpečil 9. 
4. 2010 preškolenie učiteliek materských škôl 
zo zdravotnej prípravy v Krakovanoch a 28. 
5. 2010 pre žiakov základných škôl turnaj vo 
futbale, ktorý sa hral na umelej tráve v Borov-
ciach a vo Veselom. Cieľom bolo dať príležitosť 
mladým futbalistom. 
   16. 5. 2010 obec zorganizovala posedenie ku 
Dňu matiek. Kultúrny program pripravili deti 
základnej a materskej školy ako poďakovanie 
za všetko to, čo nám ženy – matky dávajú.
6. jún 2010 bol Príležitosťou pre talenty, počas 
ktorej sa predstavili deti z Dolného Lopašo-
va, Trebatíc, Veselého, Veľkých Kostolian a 
Krakovian. Ukazuje sa, že by to mohlo byť 
podujatie, ktoré by vhodne doplnilo kalendár 
kultúrnych akcií v obci. 
   K najvýznamnejším podujatiam pripravo-
vaným obcou patrí Župný festival kultúry 
a návšteva družobnej obce Krakovany v 
Čechách. Župný festival kultúry, ktorý sa konal 
v dňoch 26. a 27. júna 2010 (v ekonomicky 
nepriaznivej dobe), dokázal, že i v tomto obdo-
bí je možné pripraviť zaujímavý program. Na 
slávnostiach vystúpili rodáci zo Srbska – folk-
lórny súbor z Padiny, Lusk oslavujúci 20 rokov 
existencie a ďalšie súbory z Trnavského kraja. 
Domnievam sa, že  znižovanie prostriedkov do 
kultúry, keď okolité obce začínajú formovať 
podobné tradície (náš festival má 44 rokov), 
by boli krokom späť. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa podieľali na úspešnom priebehu župného 
festivalu a Jednote dôchodcov Krakovany 
aj za vyčistenie areálu kultúrneho domu a 
cintorínov.
   V dňoch 2. až 4. júla 2010 sa uskutočni-
la návšteva družobnej obce Krakovany v 
Čechách. Boli sme veľmi milo prijatí. Futba-
lové stretnutie sa skončilo remízou 3:3. Na 
jedenástky vyhrali naši. Páčila sa prezentá-
cia kultúrnych tradícií našej obce. V rámci 
návštevy sme si prehliadli kultúrne pamiatky 
neďalekej Kutnej Hory. 
   Najvýznamnejším politickým podujatím v 
obci boli voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnili 
12. júna 2010. Zúčastnilo sa ich 707 voličov. 
Účasť bola 62,63 %. 
Výsledky boli nasledovné: 
Smer-SD          207 hlasov – 29,8 %
KDH                 124 hlasov- 17,8 %
SaS                    112 hlasov – 16,1 %
SDKÚ                  96 hlasov -  13,8 %
SNS                     48 hlasov -   6,9 %
HZDS                  42 hlasov -  6 %.

Negatívnym javom, ktorý ma nepríjemne 
prekvapil bol zber skla. Pri poslednom vývoze, 
ktorý sa uskutočnil 17. 5. 2010, bolo sklo také 
znečistené papiermi, plastmi, porcelánom, že 
Marius Pedersen ho ani netriedil a vyviezol ho 
na smetisko. To znamená, že namiesto peňazí 
do rozpočtu, sme museli zaplatiť za uloženie 
na skládku. Žiadam všetkých občanov, aby 
dodržiavali pokyny na triedenie odpadu. 
POKYNY SÚ VYLEPENÉ NA KONTAJNE-
ROCH!   
   A teraz niekoľko viet o pracovných aktivitách 
obce. V mesiaci máj v zariadení  opatrova-
teľskej služby boli vymenené drevené okná za 
plastové.  V júni sa v tomto zariadení urobila 
rekonštrukcia vykurovania. V auguste sa bude 
zatepľovať budova. Obec získala prostriedky z 
Ministerstva financií. Tým by sa rekonštrukč-
né práce v tomto zariadení ukončili.
  Na Veternej ulici obec začala s budovaním 
kanalizačných prípojok a realizáciou dažďovej 
kanalizácie. Práce však boli zbrzdené nepriaz-
nivým počasím. Po ich ukončení v auguste sa  
začne s prácami na ceste. Cesta i s chodníkmi 
by mala byť ukončené do konca roka. 
  V auguste plánuje obec výmenu strechy na 
kultúrnom dome. 
  Na záver by som chcel pozvať občanov na 
dve podujatia, ktoré bude organizovať Mik-
roregión nad Holeškou: 7. 8. 2010 posedenie 
občanov regiónu spojené s opekaním v obci 
Šterusy a 1. 9. 2010 cyklotour 2010 mikro-
regiónom. Štart a cieľ rekreačných cyklistov 
bude v obci Krakovany. Všetkým, ktorí letné 
mesiace využijú na rekreáciu, želám, aby 
načerpali veľa síl a energie. 
                                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   Základom dnes používaných symbolov miest a obcí sú historické erby a pečate. I keď pečatný znak 
nemôžeme považovať za erb, je vo väčšine rozhodujúci pri tvorbe obecných erbov. Podobne tomu bolo 
aj pri návrhu erbu obce Krakovany, ktorého prijatie obci odporučila Heraldická komisia Ministerstva 
vnútra SR v roku 1997.
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   Pečate obce Krakovany v minulosti

Vážení spoluobčania!
   Druhý štvrťrok je za nami. Obdobie jari bolo naplnené viacerými akciami, 
ktoré by som chcel zhodnotiť.

   Starosta sa prihovára

   Obec Krakovany vo svojej dnešnej podobe vznikla v roku 
1943 zlúčením dvoch obcí – Krakovany a Stráže čo sa zohľad-
nilo aj v prijatom obecnom symbole – erbe.
     Odtlačok najstaršieho známeho pečatidla obce Krakovany 
sa nachádza na písomnosti z roku 1678 uloženej v Maďarskom 
národnom archíve v Budapešti. V pečatnom poli je zobrazený 
sv. Mikuláš. Kostol s patrocíniom sv. Mikuláša sa v obci spo-
mína už v súpise decím pápežských kolektorov z rokov 1332 až 
1337. V kruhopise pečate je nápis: Sigillvm . Pagi . Krakovan . 
Nici . O. P. N. (Pečať dediny Krakovany (sv.) Mikuláš oroduj za 
nás). Pečatidlo je staršie ako písomnosť, na ktorej je odtlačené. 
Najstarší odtlačok pečatidla v okrese Piešťany sa zachoval na 
písomnosti z roku 1546 pochádzajúcej z Dolného Lopašova. 
     Na pečati z roku 1733 je v pečatnom poli od pása zobrazený 
sv. Mikuláš. V pravej ruke drží knihu, na ktorej sú položené 
tri zlaté gule (jablká, prípadne mešce s peniazmi), v ľavej ruke 

Marián Klčo - Vladimír Krupa

drží biskupskú berlu. V kruhopise pečate je nápis: SIGILLUM : 
PAGI : KRAKOVAN : RE/novatum/ 1733. Pravdepodobne ide 
o pečatidlo, ktoré dala obec obnoviť podľa staršej predlohy. 
     Podobné zobrazenie sv. Mikuláša ako na predchádzajúcej 
pečati sa nachádza aj na pečati z roku 1782. V kruhopise pečate 
je nápis: PAGI KRAKOVAN . ANNO . 1.7.8.2 (Pečať dediny 
Krakovany roku 1782). 
     Zobrazenie na pečatiach vychádzalo z mnohých námetov. V 
prípade obce Krakovany ide o náboženský motív – sv. Mikuláša 
patróna miestneho kostola. Pečať bola v minulosti symbolom 
obecnej samosprávy poddanských mestečiek a dedín, k roz-
voju ktorej prichádza začiatkom 17. storočia. Potreba širšieho 
používania pečatí sa prejavila v druhej polovici 18. storočia v 
súvislosti s urbárom (1767), ktorý v celej krajine upravoval 
vzťahy medzi poddanými a zemepánmi.

                                      

                                       Na obrázkoch:
                                      1. Pečať  obce  Krakovany  z  roku  1733

                                      2. Erb  obce  Krakovany  (červený  štít s 

                                           modrým   trojvrším,   spoza  ktorého 

                                           vyrastá zlatý medveď nesúci na pleci 

                                           strieborný  kmeň. Jazyk  medveďa je 

                                           zlatý. V  hlave  štítu  sú tri strieborné 

                                          mešce previazané zlatými šnúrkami). 

l O b č i a n s k u  p o v i n n o s ť  s i  s p l n i l  i  Ľ . 
Macejka.                         Foto:  M. Gono

   13 obcí tvorí Mikroregión a 11 z nich vyslalo svoje zástupky-
ne na školenie. Kurz 1. pomoci zabezpečil Územný spolok SČK 
v Trnave. Lektorkou bola pani Bôžiková, ktorá má na národnej 
úrovni bohaté skúsenosti s podobnými školeniami. 
   Všetkých zúčastnených privítal dňa 9. 4. 2010 v sále Kultúr-
neho domu Krakovany predseda Mikroregiónu nad Holeškou, 
pán Daloš, starosta hostiteľskej obce Krakovany, PaedDr. 
Mihálik a taktiež pani Krestová, predsedníčka Miestnej sku-
piny SČK Krakovany, ktorá sa počas celého podujatia starala 
o jeho hladký priebeh. 
   Pani učiteľky akciu privítali s veľkým nadšením a školenie 
malo u nich veľký pozitívny ohlas. Živo diskutovali, rozoberali 
všetky situácie, ktoré boli predmetom prednášok a z kurzu 
odchádzali s pocitom, že myšlienka zorganizovať ho v rámci 
Mikroregiónu a susediacich obcí bola veľkolepá. Teraz už 
budú môcť zodpovednejšie a s menšími obavami pristupo-
vať k deťom, v prípade, že im bude treba pomôcť. Čo by ich 
však ešte viac potešilo, by bolo materiálové zabezpečenie pre 
projekt „Evička nám ochorela“, ktorého sa materské školy 
zúčastňujú, ale doteraz viac len teoreticky – rozprávaním o 
situáciách prvej pomoci, kreslením obrázkov a vyfarbovaním 

materiálov. Lepším materiálnym zabezpečením by sa mohli 
posunúť ďalej – s deťmi by mohli trénovať obväzovanie a 
jednoduché situácie ohrozujúce život. Pani učiteľky by veľmi 
potešilo, ak by sa našla cesta ako im zabezpečiť zodpovedaj-
úce vybavenie lekárničiek v škôlkach. To, ktoré majú teraz, je 
nedostačujúce a často preexpirované. 
   Veľmi nás teší, že takúto akciu sa podarilo zorganizovať a 
že pre pani učiteľky to v žiadnom prípade nebol stratený čas. 
Ba naopak, školenie im veľmi pomôže v ďalšom pracovnom 
i mimopracovnom živote. Prajeme im všetko dobré, veľa síl, 
vytrvalosti a trpezlivosti, málo príležitostí pre reálne odskúša-
nie nadobudnutých vedomostí, ale na druhej strane, v prípade 
potreby pripravenosť. 
   Okrem množstva nových užitočných vedomostí si domov 
a na svoje pracoviská odniesli preukaz školenia 1. pomoci, 
ktorý ich oprávňuje poskytnúť kvalifikovanú 1. pomoc deťom. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi a s Mikroregiónom nad 
Holeškou, napríklad aj na letnej opekačke v Šterusoch. 

Výbor MsSČK Krakovany

   Školenie prvej pomoci pre materské školy
   Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany poriadala  na základe svojho plánu práce 
pre rok 2010 a na základe uznesenia z výročnej členskej schôdze  kurz 1. pomoci pre učiteľky materských 
škôl v rámci Mikroregiónu nad Holeškou. 

       Ø ČER. KRÍŽ


