
   Koniec školského roka býva 
vždy spojený s odmenou za 
celoročne snaženie žiakov 
(foto na str. 6).
   V zasadačke obecného úradu 
boli dňa 28.6. starostom obce 
ocenení   za mimoriadnu akti-
vitu a výborné umiestnenie v 
obvodných a okresných  súťa-
žiach títo žiaci : Soňa Predná, 
úspešná riešiteľka okresného 
kola pytagoriády a 2. miesto 
vo výtvarnej súťaže „ Iskra-
posol plameňa II.kategória,“ 
Ľuboš Zubák-1.miesto vo vý-
tvarnej súťaži „ Iskra – posol 
plameňa II.kategória,“ Re-
beka Macová-1.miesto,Nora 
Valová-2.miesto, Adam Ku-
biš-3.miesto v I.kategórii 
výtvarnej súťaže „Iskra- posol 
plameňa.“
   Patrik Macejka- 2.miesto 
vo výtvarnej súťaže „Piešťa-
ny-očami detí,“ Alexandra 
Rácová-3.miesto v behu na 
60 m starších žiačok, Lenka 
Lányiová - 1.miesto v behu na 
600m,Gabriela Madunická 
-3.miesto v hode kriketovou 
loptičkou, Soňa Földiová- 
1.miesto v hode kriketovou 
loptičkou na olympiáde v 
Dubovanoch.
 Poďakovanie rodičom
   Základná škola ďakuje 
všetkým rodičom, ktorí obe-
tavo pomáhajú vedeniu školy 
pri náročnej práci. Ďakuje-
me za pomoc pri príprave 
a úspešnom priebehu  ple-
su, retrodiskotéky tvorivých 
dielničiek, zbere papiera a 
elektrospotrebičov a všetkej 
drobnej práci, ktorú nie je vi-
dieť, ale zaberá veľa času a je 
nevyhnutná pre plynulý chod 
školy.    Eva SEITLEROVÁ

Pozdrav pre učiteľov

  V mesiacoch apríl až júl 2011 
sa narodili  Simona Bedeová, 
Eliška Žáková, Oskar Gallo, 
Sabína Komárová, Michal 
Sabo a  Tobias Ťapušík.  
Želáme im veľa zdravia a síl.                 

***
   V tom istom období nás 
navždy opustili  Oľga  Sed-
láková vo veku 74 rokov, 
Mária   Klčová  vo veku 80 
rokov, Mária Manáková 
vo veku 76 rokov, Katarína 
Pekarovičová vo veku 89 
rokov, Veronika Radoská vo 
veku 89 rokov, a Ervin Bučka 
vo veku 76 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť. 

-r-

  Veľkonočné trhy, ktoré 10. 4. usporiadali 
rodičia detí MŠ, boli zodpovedne pripravené. 
Účasť na nich je v posledných rokoch stále 
menšia, i keď ponúkajú pekné veci za prijateľné 
ceny. Je na zamyslenie, či je to tým, že sa kona-
jú v tom istom období i iné podujatia, alebo 
občania strácajú o toto podujatie záujem. 
   Obec Krakovany 8. 5. organizovala oslavu 
Dňa matiek, na ktorej dramatický krúžok pod 
vedením p. D. Piscovej pripravil dramatizáciu 
rozprávky Troch prasiatok, ktorá bola dobre 
nacvičená a ozvučená. Aj v tomto prípade 
môžeme hovoriť o klesajúcej návštevnosti 
podujatia. 
   V dňoch 25. a 26. 6. 2011 sa uskutočnil 5. 
župný festival kultúry a 45. ročník folklórnych 
slávností Krakovany 2011. Navštívili nás dele-
gácie z priateľských obcí  Krakovany v Čechách 
a poľského Popielowa. Keďže som sa podieľal 
na príprave už 9. ročníka tohto podujatia, zdá 
sa mi, že úroveň má stúpajúcu tendenciu a aj 
návštevnosť bola pekná, vzhľadom k nepriaz-
nivému počasiu.
    Druhým veľkým podujatím, ktoré bolo 26. 
6. bola birmovka, o ktorej viac v samostatnom 
článku napísal  pán farár d. p. Anton Zoň. 
   Nepriazňou počasia bol poznamenaný aj 
futbalový turnaj 3. 6. 2011, ktorý zorganizoval 
FK Krakovany. Účasť z hľadiska atraktivity 
bola dobrá. Štartovali družstvá z Vrbového, 
Trebatíc, Ostrova a Krakovian. Prekvapením 
bolo vystúpenie futbalistov Ostrova, ktorí sa 
umiestnili na 2. mieste. Krakovany sa umiest-
nili na 3. mieste. Hádam zmenu do súperenia 
prinesie do budúcnosti naše víťazstvo 5 : 0 
v súboji s Trebaticami. Zvíťazilo družstvo z 

Vrbového.
    Niekoľko slov k likvidácii odpadu. Zber 
odpadového textilu bol organizovaný 10. 6.  
Vyzbieralo sa  3,4 tony a ¾ kamióna vysepa-
rovaného šatstva, ktoré prevzala charita Brou-
mov, pre tých najchudobnejších. 
   Zber nadrozmerného odpadu bol 30. 4.. Po  
vyseparovaní ešte upotrebiteľného materiálu 
sa vyviezlo na 9 ton (7 vlečiek) na skládku do 
Rakovíc. 
   Inalfa roof systems začala 10. 5. oficiálne 
pôsobenie v priemyselnej zóne Jutrá. Vyrába 
strešné okná pre kamióny. Poskytuje prácu 
91 zamestnancom a v budúcnosti pripravuje 
zamestnať ešte ďalších 30 ľudí.
   Zamestnanci obce v II. štvrťroku riešili 
problémy spojené s verejným osvetlením, 
rozhlasom a káblovou televíziou. Dochádzalo 
ku skratom, ktorých pôvod bolo zložité odha-
liť. Podarilo sa to.  Veríme, že ďalšie problé-
my nenastanú a zároveň Vám ďakujeme za 
pochopenie. 
   Obec zakúpila prenosné ozvučovacie  zaria-
denie na cintorín v Strážach. V tomto období 
sa čistila a kosila obec, zamestnanci vyčistili  
parkety v kultúrnom dome a urobili rekon-
štrukciu vstupných priestorov. 
   Začiatkom júla sa začalo s prácami na daž-
ďovej kanalizácii na Južnej ulici, ktorá bude 
realizovaná z prostriedkov obce. Začala sa 
dovolenková sezóna. Všetkým  želám, aby 
načerpali veľa síl a zdraví sa vrátili domov.

                                        Vladimír MIHÁLIK
starosta obce Krakovany   
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       Ø HISTÓRIA
   Náhodné objavy bohatých, tzv. kniežacích germánskych hrobov pri ťažbe hliny na výrobu tehál 
v Strážach (dnes súčasť obce Krakovany) patria k pútavým príbehom archeologických nálezov na 
Slovensku.

 2                                          júl 2011                  HLAS Krakovian
ZÁHADA STRATENÉHO NÁKRČNÍKA Z KRAKOVIAN-STRÁŽÍ

    Vážení spoluobčania! Chcel by som zhodnotiť podujatia organizované v obci 
za II. štvrťrok 2011, odpadové hospodárstvo a činnosť zamestnancov obce. 

   Starosta sa prihovára

    Začiatkom roku 2009 sa v periodiku Historická revue 
objavil článok archeológa Titusa Kolníka (Bolo v 3. storočí 
v okolí Piešťan kráľovstvo Kvádov? HR č. 1, 2009), kde sa 
objavuje viacero nepresných, či skreslených informácií. Objav 
prvého hrobu kladie T. Kolník do roku 1932, čím spochybnil 
tradične uvádzaný rok objavu 1933. Je to však evidentná 
chyba, pretože sa zachovalo viacero dobových prameňov, 
informujúcich o tom, možno povedať presne. Spomeňme 
aspoň niektoré z nich. Zachoval sa totiž „Protokol o nálezu 
hrobu v obecnej teheľne ve Stražách u Piešťan“, ktorý pod-
písali: Imrich Winter (predseda PMS), Václav Vlk (tajomník 
PMS) a archeológ Národního muzea v Prahe Dr. Jiří Neu-
stupný ako „poverený výkopom“. V protokole sa uvádza, 
že prvé nálezy z hrobu našiel tehliarsky majster v stredu 14. 
júna 1933. Doslova sa píše „Vo svalenej hline našiel tehliar-
sky majster čiastky ľudskej kostry (lebka a iné) 1 bronzový 
kotlík na nožce, 1 bronzovú misu, 1 bronzovú pánvičku, 1 
bronzový cedník, bronzové nožničky, 1 kostenný hreben, 3 
sklenenné misky a množstvo úlomkov z iných sklenenných 
nádob.“ Súpis nálezov zaslal 15. júna 1933 PMS a odpoludnia 
toho dňa ich prevzali jej zástupcovia – jej predseda I. Winter, 
tajomník V. Vlk za prítomnosti „... odb. úradníka Národného 
musea v Prahe Dr. J. Neústupného. Nálezy boly prevzaté za 
prítomnosti množstva miestných občanov bez najmenšieho 
protestu a nálezcovi, tehlárskemu majstrovi bola vyplatená 
odmena 50. Kč.“ 
     Ďalšie nálezy získal J. Neustupný počas preskúmania spad-
nutej hliny a zvyškov hrobu 17. a 20. júna. Podľa záznamu v 
protokole boli nájdené tieto predmety: „úlomky skla, väčšia 
čiastka bronzovej ostruhy, 1 spona s bronzovou patinou. 
Za prítomnosti jednateľa P. M. S. V. Vlka, ďalšie 3 spony s 
bronzovou patinou a jedna spona zlatá“. Za zlatú sponu bola 
obci ako vlastníkovi tehelne vyplatené nálezné. 
     Ďalšiu dobovú správu nachádzame v kronike rímskokato-
líckej ľudovej školy v Strážach: „Dňa 15/VI. 1933 našli sa v 
našom „Hlinik“-u v tehelni pri vykopávke vzácne starodávne 
veci, nádoby, urna, misy, hrebeň, ostrohy, nožnice. Dňa 17/
VI. 1933 bol najdený germánsky hrob kniežací obsahujúci 
mnoho cenných predmetov.“  Zápis v kronike je datovaný 

© Vladimír Krupa - Marián Klčo

  Na odstránenie zhoreniska sme sa podujali my ako 
členovia PZ, čo bola naša takpovediac povinnosť, pretože 
majiteľ je už v pokročilom veku, a tým pádom sa z nášho 
pohľadu nejednalo o nič výnimočné. Aj zapožičanie trakto-
ra na odvoz odpadu považujem za samozrejmú pomoc obce 
občanovi v núdzi, ale bez ohľadu na to vyjadrujem vďaku 
za tento ústretový krok. Vyzdvihnúť chcem predovšetkým 
ústretovosť susedov, ktorí umožnili vstup a prechod cez 
vlastný pozemok aj za cenu poškodenia vlastného oplote-
nia, okamžitý operatívny príchod vopred nedohodnutého 
nakladacieho mechanizmu na miesto určenia a nezištnú 
ochotu pomôcť s uložením obhorenej stavebnej sute. 
Omnoho viac ako horúce slnko v ten deň ma hrial na srdci 
prístup aj úplne nezainteresovaných ľudí, ktorí nám pri-
niesli občerstvenie v podobe chladeného piva.

dňom 30/VI. 1933.
     V hrobe I. objavenom v roku 1933 ako aj v hrobe II. objave-
nom v roku 1939 boli zrejme nielen predmety zo striebra, 
bronzu, dreva, železa, keramiky ale i zo zlata. Práve zlatých, 
resp. pozlátených predmetov sa z oboch hrobov na vedecké 
spracovanie a do múzeí sa dostalo minimum. Preto je veľmi 
zaujímavá dobová správa Václava Vlka, tajomníka Piešťanskej 
muzeálnej spoločnosti. V liste radcovi Dr. Jánovi Hofmannovi, 
prednostovi Pamiatkového úradu v Bratislave zo dňa 25. 11. 
1933 (list bol postúpený štátnemu konzervátorovi prof. Janovi 
Eisnerovi, ktorý ho 18. 12. 1933 vzal na vedomie) spomína, 
že tehliarsky majster Rudolf B. zo Stráží mal z hrobu I. zlatý 
náhrdelník. Hoci sa V. Vlk snažil nákrčník získať do múzea, 
nepodarilo sa mu to. Nepodarilo sa ho však ani získať ani zdo-
kumentovať – či už kresebne alebo fotograficky. Ani profesor 
Jan Eisner ani Václav Vlk nedokázali náhrdelník získať, nikdy 
ho nevideli. Otázka čo sa s ním stalo. Existuje ešte? Alebo bol 
nenávratne zničený, roztavený na kov? 
     Pravdepodobne nešlo o náhrdelník ale o nákrčník, čiže 
zdobený zlatý kruh, ktorý sa dal rozopnúť a nosil sa na krku. 
Podobné šperky sú doložené analógiami z podobných bohatých 
hrobov objavených na území barbarika. Na Slovensku tento 
typ šperku poznáme napríklad z Cejkova (okres Trebišov), 
Ostrovian (okr. Sabinov) ale poznáme ho aj z hrobov I. a III. 
z poľského Zakrzówa, z hrobu kňažnej objaveného v Leune, 
Nemecko a i. Je veľmi pravdepodobné, že v bohatých hroboch z 
Krakovian-Stráží bolo oveľa viac predmetov, ktoré sa buď zničili 
alebo sa ešte i dnes nachádzajú v súkromných zbierkach, či v 
majetku potomkov nálezcov. V hrobe II. sa napríklad nenašli 
žiadne zlaté predmety, hoci zachránené strieborné predmety 
vážili takmer 11,5 kg (najviac z tzv. východnej skupiny bohatých 
hrobov 3. storočia n. l.  – Gommern, Ostrovany I., II., Zakrzów 
I. – III. a Hasslebenu hrob 8), teda išlo o hrob významného a 
bohatého jedinca. Aj v súvislosti s prípravou reprezentačnej 
publikácie o histórii Krakovian a teda i Stráží sa obraciame na 
prípadných súčasných vlastníkov s prosbou aspoň o umožnenie 
zdokumentovania ďalších nálezov. Zaručujeme im úplnú dis-
krétnosť. Doplnilo by to však naše vedomosti o tomto význam-
nom nálezisku.

   Takmer poľovnícka záležitosť
   Možno niekto zaregistroval, že nedávno v obci po dlhšom čase opäť horelo. Zhodou okolností sa to 
znova týkalo poľovníkov, keďže sa jednalo o hospodárske takmerbudovy nášho najstaršieho člena. 
Príčiny požiaru a jeho likvidácia nie sú predmetom môjho záujmu.

   Ø AKTUÁLNE
Spoločenská kronika

Harmonogram vývozu separovaného odpadu
PET fĺaše

Vždy v piatok: 2. septembra, 14.  októbra a 25. novembra 2011.
***

Papier a ostatné plasty
Vždy v piatok: 5. augusta, 16.septembra, 28. októbra a 9. decembra 2011.

***
Sklo

Vždy v utorok: 23. augusta, 4. októbra, 15. novembra a  27. decembra  2011.
   Ďakujeme, že separovaním odpadu prispievate k ochrane životného prostredia a k úspore 
dôležitých druhotných surovín.                                                                                                    -r-

l  Spevácka skupina Krakovany na V.župnom festivale kultúry.  Foto: L.Žitnanský
V tej chvíli mi napadali slová z Písma aj zo života: „Keď 
som bol smädný, dali ste mi napiť...“ alebo „Kto zavčas 
dáva, dvakrát dáva“
Veci sú to pre mnohých tak samozrejmé, ako pre druhých 
úplne nepredstaviteľné. Dôležité však je, že ľudia, ktorí sa 
takto zachovali , hoci nie sú žiadni svätci ( kto z nás je?), 
ale ľudia z mäsa a kostí so svojimi chybami, starosťami, 
problémami,  sú ľudia so srdcom na správnom mieste, 
naši obyvatelia. Verím, že kým tu takí ľudia budú, netreba 
sa obávať, že by niekto zostal bez pomoci. Nebudem ich 
menovať, veď páni Toplanský, Glasnák, F. Sedlák, G. Zuzic 
a firma MMJ sa v týchto riadkoch určite spoznajú.

Marián FLOREK


