
  Vážení občania Krakovian.
Ďakujem Vám za spoluprácu pri 
realizácii „Spanilej jazdy drezín 
ČANGO“ na železničnej trati 
Piešťany – Trebatice – Krakova-
ny – Vrbové, ktorá sa uskutočnila 
dňa 22.9.2007.„Spanilá jazda“ 
bola súčasťou projektu ČANGO, 
ktorý som prihlásil 30. marca 
2007 do programu „Šanca pre 
Váš región“ so žiadosťou o po-
skytnutie finančného príspevku 
z Konta Orange. Cieľom projek-
tu je: Obnovenie premávky na 
železničnej trati Piešťany – Tre-
batice – Krakovany – Vrbové, 
jazda netradičnými dopravnými 
prostriedkami (šliapacími dre-
zínami), relax a radosť z pohybu 
na atraktívnych drezínach po-
háňaných ľudskou energiou s 
dostupnosťou pre všetky vekové 
kategórie, možnosť zapojiť mla-
dých konštruktérov do vývoja a 
výroby netradičných dopravných 
prostriedkov, v budúcnosti mož-
no aj motorových.
    Projekt  realizovaný v spoluprá-
ci so SOUEaS v Piešťanoch  získal 
podporu Konta Orange ako jeden 
z 8-ich vybraných projektov z 
54 prihlásených v Trnavskom 
samosprávnom kraji.
Poďakovanie patrí aj všetkým 
firmám a inštitúciam, ktoré pod-
porili realizáciu.
  4.10.2007 vznikol prípravný 
výbor Obč. združenia Čango, 
ktorý by rád pokračoval  v prog-
rame obnovy premávky na žel. 
trati Piešťany – Trebatice – Kra-
kovany – Vrbové. Záujemci o 
spoluprácu, prípadne o členstvo 
v pripravovanom OZ ČANGO sú 
vítaní.  Kontaktná adresa pre 
pripravované OZ:Prípravný 
výbor OZ ČANGO,SOU elektro-
technické a strojárske, Nová ul. 
5245/9,921 01 Piešťany. e-mail: 
cango.piestanyvrbove@centrum.
sk                   Peter VEVERKA

Poďakovanie

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch júl až október 2007 
sa narodili Lenka Melicherová 
a Vanesa Radošinská.  Našim 
najmladším občanom prajeme 
veľa zdravia a šťastia!

***
   V tom istom období nás navždy 
opustili Mária Štefankvá vo 
veku 78 rokov, Anna Miho-
ková vo veku 85 rokov a Ján 
Kosa, vo veku 78 rokov. Touto 
cestou vyslovujeme úprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým!

kovany, KIPA, s. r. o., SEMPER DECOR, SEDOS 
Krakovany, ANDROMEDA Malženice, Chateau 
Krakovany, VIDEONICS, s.r.o, Kaviareň u Notá-
ra, Potraviny STRED Krakovany). Všetkým meno-
vaným, starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu, 
najmä Ladislavovi Žitnanskému, účastníkom, 
strážnej službe  a ostatným ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na zdarnom chode výstavy, 
sa chcem touto cestou čo najsrdečnejšie poďa-
kovať.“,  uzavrela rozhovor E. Krestová, ktorej 
za Hlas Krakovian týmto vyslovujeme vďaku za 
úspešnú organizáciu podujatia, ktoré iste prispieva 
k reprezentácii a propagácii obce a rozširuje mož-
nosti kultúrneho vyžitia nielen jej občanov, ale i 
obyvateľov blízkeho, či širšieho okolia. Ak všetko 

pôjde podľa predstáv, je tu možnosť rozšírenia 
tohto podujatia na vyššiu regionálnu úroveň. Nuž, 
nechajme sa prekvapiť.
    A čo chystá Červený kríž do konca roka? 
Výbor a členovia MsSČK v Krakovanoch pripra-
vujú pre deti v priebehu októbra  Šarkaniádu, v 
rámci mesiaca úcty k starším budú navštevovať 
najstarších občanov obce. V decembri nebude 
chýbať už tradičná Vianočná kvapka krvi (5. Roč-
ník) a posedenie s darcami.  Pripravuje sa i projekt 
Advent u nás, v Krakovanoch, v rámci ktorého 
počas štyroch adventných nedieľ bude pripravený 
zaujímavý program. 

Juraj FILO
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Príbeh 

na zamyslenie

   Bol raz jeden mladý pár s dva-
násťročným chlapcom. Rozhodli 
sa cestovať, pracovať a poznávať 
svet. A tak odišla rodinka do 
sveta, a vzali si na cestu i svojho 
osla. 
   Prišli do prvej dediny. Ľudia 
ich príchod komentovali: „Po-
zrite sa na toho nevychovaného 
chlapca...on na oslovi a chudáci 
unavení rodičia pešo. Že to tak 
nechajú!“ A tak manžeka vraví 
mužovi: „Nedovoľme, aby zle 
hovorili o našom synovi.“ Man-
žel zložil dieťa a sám nasadol na 
osla.
  Prišli do druhej dediny. Ľudia 
zazerali: „Pozrite na toho hrozné-
ho muža! Nechá manželku a syna 
trápiť sa pešo, zatiaľ čo on sa 
vezie na oslovi.“ Tak muž zostúpil 
a posadil manželku na osla. On so 
synom viedli osla za uzdu.
   Prišli do tretej dediny a ľudia 
vraveli: „Chudák muž, po na-
máhavej celodennej práci nechá 
sedieť manželku na oslovi. A 
chudák chlapec! Isto je to maco-
cha.“ A tak sa rozhodli sadnúť na 
osla všetci traja. Znovu vyrazili 
na púť.
   Keď prišli do štvrtej dediny, 
začuli, čo si šepkajú ľudia: „To 
sú beštie. Chudáčik oslík, čo ich 
nesie. Umorili by ho k smrti, než 
aby kráčali vedľa neho...“ A v 
ďalšej dedine nemohli veriť vlast-
ným ušiam: „To sú traja idioti, čo 
idú pešo, aj keď majú osla, ktorý 
ich môže niesť.“
   Záver:  Stále ťa budú kritizovať, 
budú o tebe špatne hovoriť a bude 
ťažké stretnúť niekoho, kto ťa 
bude brať takého, aký si.

   Pripravila Daniela PISCOVÁ

       Ø HISTÓRIA
   Dominantu obce Krakovany tvorí rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša biskupa, 
ktorého sviatok sa svätí 6. decembra. Prvá písomná o kostole (Sancti Nycolai) a o fare 
je v súpise pápežských kolektorov z rokov 1332 – 1337. Farár Pavol (Paulus) v tom čase 
zaplatil pápežským decimátorom 6 grošov pápežského desiatku, t. j. daň pozostávajúcu 
z 1/10 poľnohospodárskych plodín a produktov odovzdávaných cirkvi.

   Prvá písomná správa o obci Krakovany (Craco) 
pochádza z roku 1113. Je dôležitá aj tým, že obec sa 
v nej uvádza ako majetok benediktínskeho opátstva 
sv. Hypolita na Zobore pri Nitre. Vlastnícke právo 
o sporný pozemok v Krakovanoch (Korkov) v spore 
s hradom Bana zoborské opátstvo obhajovalo v 
roku 1258. V roku 1349 ostrihomské arcibiskupstvo 
zoborskému opátstvu ponechalo právo na desiatky 
z dvadsaťtri farností, medzi ktorými sa uvádzajú aj 
Krakovany, Ostrov a Trebatice. Majetkové vlastníc-
tvo obcí sa zmenilo po zrušení zoborského opátstva 
či konventu sv. Hypolita v roku 1470, keď jeho 
majetky pripadli nitrianskemu biskupstvu.
     Situácia v obci po hospodárskej a administra-
tívnej stránke sa zmenila, keď sa Krakovany stali 
strediskom panstva organizovaného v štyroch pan-
stvách a začiatkom 17. storočia v 8 oficiolátoch. Do 
farského obvodu v Krakovanoch neskoršie patrili aj 
Stráže, Trebatice a Ostrov. Cirkevné matriky, ktoré 
patria medzi dôležité historické pramene má obec 
vedené od roku 1701. V roku 1560 sa v obci uvádza 
rímskokatolícky kňaz Štefan (Stephanus, Parochus 
in Cracoven). Koncom 17. storočia zasiahla obec 
reformácia. Zoznam rímskokatolíckych kňazov 
pôsobiacich v obci sa zachoval od roku 1613.
     Kostol s patrocíniom sv. Mikuláša biskupa 
stál v obci už začiatkom 14. storočia, pričom s 
určitosťou môžeme uvažovať aj o jeho staršom 
pôvode. Štylizovaná maľba v interiéri dnešného 
baroko-klasicistického kostola postaveného v 
rokoch 1770 – 1773 môže obrazovať jeho staršiu 
podobu. Nálezy ľudských kostí zo zaniknutého 
prikostolného cintorína, ako aj zobrazenie na 
mape vojenského mapovania Rakúskej monarchie 
z rokov 1763 – 1785 dokladajú, že stál približne na 
mieste dnešného kostola, na ktorý sa prenieslo aj 
staršie patrocínium.
     Kostol sv. Mikuláša biskupa v Krakovanoch, ale 
aj kostol sv. Gála (ako farský sa uvádza v roku 1397) 
v Strážach, ležia v strategicky dôležitom priestore. 
V minulosti to bol okraj konfínia – územia medzi 
štátnou hranicou a medzi vnútornou obrannou 
hranicou Uhorska. Zároveň ležia pri odbočke 
Považskej cesty na Vrbové a Jablonicu. Podľa M. 
Kvasnicovej, ktorá sa zaoberala patrocíniom sv. 
Gála v stredovekej architektúre na Slovensku, 
kostoly „predstavujú zaujímavú podobu konpat-
rocínia sv. Mikuláša a sv. Gála, uctievaných ako 
patrónov pútnikov a cestujúcich ... .“ Význam 
priestoru dokladajú aj mýtnice v Strážach a vo 
Vrbovom, kde stál kostol sv. Martina, teda kostol s 
ďalším patrocíniom, ktoré postupovalo s vojensko-
strážnym významom. 
    Meno sv. Mikuláša, biskupa z Mýry (280/286 v 
Patrase, Grécko – 6. decembra okolo r. 345/351 v 
Mýre, dnes Demse, Turecko) patrilo medzi rozší-
rené a obľúbené mená. Svätý Mikuláš je patrónom 
detí, pútnikov, cestujúcich, námorníkov, ale aj 
remeselníkov v rôznych odvetviach (napr. pekárov, 
tkáčov, kamenárov a ď.) je aj pomocníkom v núdzi, 
patrónom zajatcov, ochrancom dobrej svadby a ď. 

Medzi jeho atribúty patria, napríklad tri mešce 
so zlatom, ktoré v noci vhodil do izby trom pan-
nám, aby sa nemuseli predávať ako neviestky a 
mohli sa vydať. Ozvenu tohto činu nachádzame 
aj v dnes rozšírenom obdarúvaní detí na šiesteho 
decembra. Sv. Mikuláš je vždy znázorňovaný ako 
starší biskup. Tak ho nachádzame zobrazeného aj 
v Krakovanoch na nástennej maľbe alebo staršom 
reliéfe v miestnom kostole. Zaujímavé je aj jeho 
zobrazenie na obecnej pečati z roku 1678. Ako 
patrón miestneho kostola sa nachádza aj na peča-
tiach datovaných rokmi 1736 a 1782. Sv. Mikuláš 
je zobrazený ako biskup s berlou a knihou, na kto-
rej sú položené tri gule, jablká, prípadne mešce 
s peniazmi. Atribúty sv. Mikuláša, biskupa, (tri 
mešce) a atribúty sv. Gála (medveď nesúci na ple-
ci peň) sú súčasťou aj moderného erbu Krakovian, 
ktoré vznikli v roku 1943 zlúčením obcí Krakova-
ny a Stráže. 
                      Vladimír KRUPA, Marián KLČO
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   Kostol sv. Mikuláša biskupa v Krakovanoch

   Jesenná hudba, tanec a spev dakedy
   Okrem muzík boli na jeseň hudobné, spevné a tanečné príležitosti spojené 
najmä s  prácou. Po plodnom lete bolo treba spracovať a uskladniť úrodu.

   Keď bolo úrody veľa, alebo bolo väčšie 
hospodárstvo, volával gazda na pomoc suse-
dov alebo mládež. Takto sa stretli pri šúpaní 
kukurice, varení lekváru a v neskoršom jesen-
nom, až zimnom období pri priadkach alebo 
páraní peria. Pri dlhej a monotónnej práci si 
často spievali a rozprávali rôzne príbehy. Ak 
robota trvala až do večera, často za dievkami 
prišli aj chlapci, najmä ak tam boli tie, ktoré 
sa im páčili.
   Ak mali medzi sebou aj nejakého muzikan-

ta, často si aj zatancovali a ak nie, tak si len 
zaspievali a zabávali sa spolu. Spomienky 
na varenie lekváru v Krakovanoch : „Tu sa 
lekvár varel celú noc, dokál sa neuvaril, sa 
neišlo spat, aj sa pri lekvári spievalo. Chlapci 
prišli robit ostudu, pítat brečki trochu na 
chleba. Viprávali vtipi, spievali sme si. Aj 
suseda, jedna druhá, bol vresk na dvore. 
No aj diévčence, jedna sa stratila hentam z 
jedním, druhá z druhím.“ 

Zuzana SNOHOVÁ

Október - mesiac úcty k starším
   Staroba je súčasťou kolobehu nášho života. Odpradávna ľudstvo starých ľudí 
uctievalo pre ich múdrosť a skúsenosti, ktoré počas života nadobudli. Každý rok 
v živote človeka pridá na skúsenostiach, ktoré potom môžeme odovzdať ďalším 
generáciám.    
   Naša minulosť tvorí aj našu súčasnosť, dáva nám silu v ďalšom konaní a učíme sa 
z jej chýb. Od koho by sme o nej vedeli, keby nebolo starých rodičov a prarodičov. 
Preto si na nich spomeňte a choďte ich navštíviť a potešiť ich svojou prítomnosťou. 
Vypočujte si ich príbehy a opýtajte sa, ako sa žilo kedysi. Uložte tieto cenné informácie 
a odovzdajte ich ďalej. 
    V živote našich predkov mala zábava aj práca svoje miesto. Nepoznali stres a 
žili v harmónii a súlade s prírodou. Pracovali ťažko, ale vedeli si prácu spríjemniť 
spevom.  

Zuzana SNOHOVÁ

   Lákavé umelecké diela prírody
...dokončenie zo strany 1
sladkého tekvi-
cový kompótu.“, 
dodala E. Kre-
stová. 
V e r í m e ,  ž e 
výstava  bude 
v  p o d o b n o m 
bohatom rozsa-
hu pokračovať 
i svojimi ďalší-
mi ročníkmi a 
nájde si čoraz 
viac spokojných 
návštevníkov. 
„Podujatie také-
hoto rozsahu by 
sa ťažko mohlo 
uskutočniť bez 
obetavej práce 
výboru a členov 
MsSČK, vysta-
v o v a t e ľ o v  z 
radov občanov 
obce i okolitých 
dedín a sponzo-
rov (Obec Kra-

l V nedeľu zabávala účastníkov výstavy Ľudová hudba Vavrinecká 
trojka.                                                              Foto:  L.  Žitnanský

Pomôžte škole ! 
   ZŠ organizuje i v tomto školskom roku zber papiera. Papier môžete priniesť do školy 
alebo zavolať na č.t. 7798440 a my  si papier prídeme vziať. Za získané peniaze si škola 
bude môcť kúpiť pomôcky a športové náčinie. Ďakujeme.                                                 -es-


