
dokončenie zo str. 1     
    Ak návštevníkom výstavy 
začalo od prezerania toľkej krásy 
v bruchu vyhrávať, nemuseli sa 
ponáhľať domov. Organizátori 
pre nich pripravili všakovaké 
zemiakové špeciality. Šikovné 
ženičky v kuchyni od skorého 
sobotného rána chystali lok-
še, zemiakové placky, zemiaky 
zapekané so syrom a smotanou, 
zemiaky plnené slaninou, bobále 
s makom, zemiakové guľky s 
kyslou kapustou a slaninou a 
taktiež chutný guláš. Posedieť 
sa dalo i pri jedle i pri tekutom 
občerstvení, ba vo večerných 
hodinách i pri živej hudbe s pre-
krásnymi spevmi. 
   A čo bolo špecialitou tohto  roč-
níka výstavy? Galéria strašiakov 
reprezentujúcich našu i okolité 
obce nášho kraja. Jedenásť obcí 
sa zapojilo do galérie a prišlo  
naaranžovať svojich strašiakov. A 
veru, bolo na čo pozerať. Niektorí 
strašiaci bol vážni a svedomito 
strážili, iní boli veselí, a hlavne 
deti sa na nich zabávali.          
   Tretí ročník výstavy ovocia 
a zeleniny, ktorú organizova-
la MsSČK môžeme zhodnotiť 
ako veľmi úspešnú. Úspešnú 
vďaka obetavosti organizátorov 
i vystavovateľov, taktiež vďaka 
príjemnému počasiu. 
MsSČK vyjadruje všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom zapo-
jili do výstavy úprimné poďa-
kovanie.
  P.S. A viete, čo sa stalo s tým 
našim starým známym svetlo-
nosom, ktorý sa na prvej výstave 
v roku 2004 tak opil, že tri dni 
ležal v miestnej kaviarni na trá-
ve? Minulý rok sa počas výstavy 
ovocia a zeleniny oženil a tento 
rok sa nám aj pochválil so svojou 
rozrastajúcou sa rodinou. Jedno 
dieťa v kočíku, druhé na ceste. A 
spokojne si vylihuje ďalej. Aj s 
cigaretou v ústach. Veď žena sa 
o všetko postará! 
Už sa tešíme, čím nás prekvapí 
na budúci rok.
Mgr. Michaela Havrlentová

Aj vás očarili plody 
jesennej záhrady?

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch júl až október 
2 0 0 6  s a  n a r o d i l i  D a v i d 
Samuhel a Denis Piškula. Pra-
jeme im veľa zdravia a šťastia!

  Zomrel Pavol Hornák  vo veku 
44 rokov. Úprimnú sústrasť!
                                          -r-

   Ø PRÍHOVOR STAROSTU
   Vážení  spoluobčania, zodpovednosť za materiálne zabezpečenie a život v obci nesie 
starosta, obecné zastupiteľstvo, obecný úrad. Kvalitu spoločenského života odrážajú 
podujatia v obci a reprezentácia obce.

l Účelnými úpravami Námestia sv. Mikuláša získalo okolie kostola a obecného 
úradu atraktívnejšiu a reprezentatívnejšiu tvár.         Foto: Ladislav Žitnanský.

 Veľmi milo 
ma prekvapilo, 
že žiaci  našej 
základnej školy 
vo finále I. inter-
netovej  vedo-
mostnej olym-
piády v Žiline 
sa umiestnili na 
2. mieste. Ak si 
uvedomíme, že 
sa do nej zapojilo 
1000 škôl a 40 
000 žiakov, je 
to úspech pozo-
ruhodný, ktorý 
dokazuje, že kva-
litne sa dá praco-
vať aj na malých 
základných ško-
lách. 
  V dňoch 23. - 
24. septembra 
Miestna skupi-
na Slovenské-

ho Červeného kríža usporiadala 
výstavu „Aké záhady a krásy 
ukrýva dedinská záhrada“. 
Klobúk dolu pred takto priprave-
ným podujatím, do ktorého boli 
zapojené i deti z okolitých dedín. 
Myslím si, že podpora podujatí, 
kde sa zúčastní celá rodina, je 
namieste. Účasť veľkého počtu 
záujemcov aj z okolia je poteši-
teľná. Veď guláš a špeciality zo 
zemiakov nachystané na dva dni 
sa minuli už prvý deň. To bolo 
veľké prekvapenie aj pre uspo-
riadateľov.
   LUSK a Borovienka - repre-
zentovali našu obec v Srbsku 
v mestečku Padina, ktoré má 
6500 obyvateľov (Slovákov) 
pri príležitosti 200 výročia jeho 
založenia. Zároveň sa prediskuto-
vala možnosť kultúrnej spoluprá-
ce, poprípade spolupráce v iných 
oblastiach. Hodinový program z 
vystúpenia folkloristov nakrútila 
srbská televízia.
   Krakovienka spolu s Vavrinec-
kou trojkou z Lančára a dychovou  
hudbou Vrbovanka predstavili 
náš folklór v Songethausene, 
Alsttedte a Othale.
   Prekvapivé sú aj výsledky 
našich futbalistov (A-mužstvo sa 
nachádza na 2. mieste v 5. lige).
   Chcem  úprimne poďakovať 
všetkým, ktorí reprezentujú 
Krakovany a šíria dobré meno 
v regióne i za hranicami našej 

krajiny.
   Letné mesiace využili pracov-
níci obce na dokončenie začatých 
investičných akcií. Bola   ukon-
čená elektrifikácia Južnej   ulice 
- trafostanica, rozvody   vysokého 
a nízkeho napätia a verejné osve-
tlenie. Krakovianske hody boli 
skúšobnou záťažou.
   Kolísanie napätia na Ulici k 
Spúšťu, Dolnej a Južnej ulici už 
nebolo. Dielo bolo skolaudované. 
V prázdninových mesiacoch bola 
urobená aj dlažba okolo kostola 
sv. Mikuláša. Obecné zastupi-
teľstvo schválilo jej realizáciu z 
dvoch dôvodov, a to: lepší este-
tický vzhľad stredu obce, a hlavne 
odstránenie blata z miestnych 
komunikácií smerujúcich ku 
kostolu. Treťou väčšou akciou je 
dokončenie prepojenia vodovo-
dov na Strážovskej ulici. Zostáva 
jej skolaudovanie.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo 
prostriedky z predaja pozemkov 
na opravu miestnych  komuni-
kácií. Svoje stanovisko prehod-
notilo a v septembri obec podala 
projekt na získanie prostriedkov 
na kanalizáciu z Environmentál-
neho fondu,  s tým, že ak  bude 
prostriedkov menej, peniaze za 
predaj  pozemkov sa  použijú                  
na      dofinancovanie     kanalizácie 
na Veternej ulici.     Dôvodom      je      
pripojenie     novovybudovaných             
domov a aj možnosť prepojenia s 

priemyselnou zónou Jutrá a na 
ďalší rok opraviť komunikácie 
na Veternej a Strážovskej ulici. 
Zároveň by sa vypracoval projekt 
do Štrukturálnych fondov na 
dokončenie kanalizácie v celej 
obci. 
   Obec stanovila priority pre 
budúce volebné obdobie: 
   1. vybudovanie kanali-
zácie 
  2. oprava miestnych komu-
nikácií 
   3. výkup ciest.

   V prieskume Programu hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja 
obce Krakovany sa objavil záujem 
občanov o výstavbu nájomných 
bytov. V obci sú lokality pre indi-
viduálnu bytovú výstavbu - kde 
vlastníci pozemkov sú súkromné 
osoby alebo obec Krakovany. O 
nájomné byty prejavilo záujem 
celkove 23 občanov. Ak Obecné 
zastupiteľstvo  posúdi výstavbu 
bytov  a možno to bude štvrtá 
priorita  obce.
   Mnohí občania sa pýtajú, či 
sa ruší poľná cesta do Trebatíc. 
Odpoveď je nie - len sa rozši-
ruje.
   PaedDr. Vladimír Mihálik

 HLAS Krakovian         október 2006                                            5
Kuchynské okienko

Oblátky s grilážovou 
plnkou

   Potrebujeme: 
  4 tortové oblátky
30o g kryštálového cukru
250 g sekaných orechov
250 g Palmarínu
1 kondenzované sladené mlieko
   
   Postup:
  Cukor rozpustíme na karamel, 
pridáme sekané orechy, trocha 
rozpražíme, pridáme Palmarín, 
potom aj kondenzované mlieko. 
Na miernom ohni miešame do-
vtedy, kým zmes nezačne hust-
núť. Keď sa dá už plnka dobre 
rozlievať, natrieme ju postupne 
na oblátky a nakoniec to celé 
zaťažíme, aby sa jednotlivé vrstvy 
dobre spojili. Po ochladnutí po-
dávame oblátky nakrájame na 
menšie kúsky.

                    Zuzana Bohunská

tejto kategórii. Ani druháci  sa 
nedali zahanbiť. Denis Sedlák 
skončil na 6. mieste, Róbert Piller 
na 7. mieste a Dávid Truhlář na 
8. mieste. Do súťaže sa zapojilo  1 
000 škôl a 40 000 žiakov z celého 
Slovenska. Hodnotilo sa i poradie 
škôl. Do celkového hodnotenia sa 
zarátal počet zúčastnených žiakov 
zo školy a ich umiestnenie, počet 
finalistov a  ich umiestnenie. Naša 
škola sa umiestnila na 2. mieste v 
celkovom poradí všetkých zúčast-
nených škôl. Za toto umiestnenie 
dostaneme nový počítač. Touto 
súťažou si žiaci  porovnali svoje 
schopnosti s ostatnými žiakmi v 
rámci celého Slovenska, získali 
zručnosť pre prácu na počítači a 
internete I v tomto školskom roku 
sa do olympiády zapojíme a dúfa-
me , že dobre obstojíme. 
                   riaditeľka ZŠ

Mgr. Eva Seitlerová

       Ø HISTÓRIA
     V roku 2006 bola vydaná nová publikácia Balneologického múzea spracúvajúca 
tému stojacu v úzadí, tému, ktorá bola „zabudnutá“ predovšetkým v období rokov 1945 
až 1989. Je to téma drobných pamiatok – pomníkov padlým v 1. svetovej vojne.

   Dnes si už väčšinou neuvedomujeme, že práve 
1. svetová vojna bola jedným z najdôležitejších 
historických medzníkov v dejinách Slovenska. Aj 
keď stále medzi ľuďmi rezonujú slová „sarajevský 
atentát“, „Piava“, „Verdun“ – pojmy a mená spoje-
né práve s 1. svetovou vojnou. Až keď si prečítame 
množstvo mien padlých, až vtedy precítime tragiku 
a hrôzu tejto „veľkej vojny“, v ktorej zahynulo 
mnoho ľudí často vo veľmi mladom veku (medzi 
padlými sú aj 17- a 18-roční mládenci). Veď roz-
pad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej 
republiky znamenal kvalitatívne úplne iný vývoj 
slovenského národa. A to napriek všetkým problé-
mom v oblasti ekonomickej, sociálnej i v otázkach 
štátoprávneho postavenia Slovenska a Slovákov v 
období jej existencie. Keďže naše múzeum pôsobí 
v regióne Piešťan a ich najbližšieho okolia v okre-
se Piešťany, územne publikácia zahŕňa pomníky 
práve na tomto území. Autorom publikácie je 
Marián Klčo – odborný pracovník Balneologického 
múzea, historik nášho regiónu, autor a spoluautor 
mnohých regionálnych publikácií. 
     Po úvodnej časti stručne venovanej histórii 1. 
svetovej vojny (1914 – 1918) a historickým súvis-
lostiam vo vzťahu k územiu a dejinám obcí a miest 
v piešťanskom okrese nasleduje súpis a podrobný 
popis jednotlivých pomníkov. Autor ich lokalizuje 
(aj uvádzaním parcelného čísla), podrobne opi-
suje (uvádza popis pomníkov a doslovné prepisy 
všetkých nápisov); uvádza ich autorov, obdobie 
vzniku a okolnosti, ktoré s tým súviseli (pokiaľ 
sa tieto informácie dali zistiť) a informuje aj o ich 

ďalších osudoch (mnohé boli po roku 1945, resp. 
po roku 1948 čiastočne zmenené, resp. v niekto-
rých prípadoch poslúžili aj ako pomníky padlým 
v 2. svetovej vojne). Textové informácie dopĺňajú 
fotografie pomníkov (u niektorých sú zdôraznené 
aj dôležité detaily).  
     Samostatná stať je venovaná obciam, ktoré 
nemajú pomník padlým v 1. svetovej vojne. Cenný 
je súpis autorov pomníkov, ktorý poskytuje čita-
teľom najdôležitejšie informácie o živote a diele 
autorov pomníkov – či už išlo o sochárov alebo 
kameňosochárov.
     Pre čitateľov s hlbším záujmom o dejiny 1. sve-
tovej vojny je iste dôležitý súpis použitej a odpo-
rúčanej literatúry a prameňov, ktorý obsahuje 130 
citácií. Na záver je zaradený súhrn v nemeckom 
jazyku. Publikácia bola realizovaná s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry SR, finančnou 
podporou mesta Piešťany a podporou spoločnosti 
Chirosan Vrbové. 
     Bez zveličovania možno povedať, že táto publi-
kácia je priekopnícka a azda bude inšpirovať his-
torikov či pamiatkárov aj v iných oblastiach Slo-
venska k zdokumentovaniu pomníkov padlým v 1. 
svetovej vojne. 
     Na základe vydanej publikácie sme vypracovali 
návrh a iniciovali sme na Pamiatkovom úrade Slo-
venskej republiky v Bratislave vyhlásenie súboru 
pomníkov padlým v 1. svetovej vojne na území 
piešťanského okresu za kultúrne pamiatky.

Vladimír Krupa

 Nová publikácia Balneloogického múzea

     Obecný úrad spolu s rodičovským združením darovali každému prváčikovi kufrík na školské 
pomôcky.  V školskom roku  2006/2007 má škola 3 triedy so 46 žiakmi a 2 oddelenia Školského 
klubu. Žiaci sa od prvého ročníka učia anglický jazyk. Svoje záujmy môžu rozvíjať aj v krúžku zdra-
votníckom, moderného tanca, čitateľskom a počítačovom. V minulom školskom roku za pomoci 
Obecného úradu Krakovany a ZRŠ škola zrekonštruovala telocvičňu a natrela nábytky vo všetkých 
triedach. Ďakujeme. Touto cestou chceme poďakovať aj p. Petrovi Radoskému za poličky a drevené 
lišty, p.Kiktovi za čaj a cukor a všetkým rodičom i občanom obce, ktorí pomohli pri zbere  papiera. 
Za získané peniaze sme kúpili farbu na nábytok. I v tomto školskom roku chceme pokračovať v zbere 
papiera, a preto prosíme touto cestou   občanov, aby sa zapojili a pomohli nám. Papier môžete doniesť 
do školy, prípadne osloviť žiakov , ich rodičov i zamestnancov školy a my si pre papier prídeme.
    
    Chceme sa i pochváliť.
   V súčasnosti školstvo prechádza výraznými zmenami. Do popredia sa dostáva vyučovanie po-
mocou moderných technológií. Čoraz viac sa využíva výpočtová technika a internet. Aj naša škola 
chce dobre pripraviť žiakov na tento spôsob vzdelávania.  V minulom školskom roku sme sa  preto 
zapojili do vzdelávacieho projektu: I. internetovej vedomostnej olympiády. Bola určená pre žiakov 
2. – 9. roč. ZŠ. Každý ročník mal svoju vlastnú kategóriu.  Z našej školy sa zapojili všetci  druháci, 
tretiaci i štvrtáci. Žiaci každý mesiac riešili testy cez internet s otázkami z prebratého učiva. Celkovo 
bolo osem  základných kôl – každý kalendárny mesiac jedno. Do výsledku sa započítaval čas a počet 
správnych odpovedí. Prvých desať úspešných riešiteľov  z každého ročníka sa stretlo vo veľkom finále 
24.6.2006 v  Žiline.Z našej školy sa do finále prebojovalo 6 žiakov. Traja druháci a traja tretiaci. 
Vďaka p. Kiktovi, ktorý nám  poskytol auto a p. Hornákovi, ktorý šoféroval,  sme sa  tohto finále 
mohli zúčastniť. Najlepšie nás reprezentovala tretiačka  Natália Hornáková, obsadila tretie miesto 
a odniesla si MP3 prehrávač. Simonka Štefanková obsadila 6. miesto a Andrej Vavrinec 7. miesto v 
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Školský rok v plnom prúde

Hlas 
Krakovian

   Pomníky padlým v 1. svetovej vojne 
                                              na území piešťanského okresu

    4.9. 2006 opäť ožili po prázdninách  priestory školy žiakmi. Do prvého ročníka nastúpilo 16 nových prvákov. Na 
pôde školy ich srdečne privítali nielen pedagógovia a zamestnanci školy, ale aj starosta obce a žiaci školy. Štvrtáci,  
najstarší žiaci, si pripravili krátky program a pre každého prváčika kyticu kvetov.


