
  Blíži sa november a s ním 
už každý očakáva aj naše kra-
kovianske zahájenie plesovej 
sezóny školským plesom. 
Nesklameme Vás, aj tento rok 
sme pre Vás všetkých, ktorí 
máte chuť sa slušne zabaviť, 
pripravili v termíne 21. no-
vember 2009  II. tradič-
ný Katarínsky ples. 
   O zábavu sa postará živá 
hudba, už tradične dobrá a 
dobre známa skupina  MIL-
KYVEJ a o všetko ostatné 
rodičia zo Združenia rodičov 
pri ZŠ Krakovany a pani uči-
teľky s kolektívom ZŠ. 
A na čo Vás chceme nalákať?  
Predovšetkým na : 
- primerané vstupné 3,50 €, v 
ktorom je zarátaný prípitok, 
ktorý bude  o 21.00 hod.,
- výbornú večeru, ktorú si 
nemusíte, ale môžete zakúpiť 
až do vypredania porcií. Na 
výber budete mať opäť z 2 
druhov. Akých? Nechajte sa 
niečím aj prekvapiť,
- medovníkový tanec - tanec, 
kde môžete partnerke a všet-
kým okolo ukázať, ako veľmi 
ju máte radi, keď ju obdaríte 
jedným alebo viacerými zdo-
benými a sladkými medov-
níčkami. A nemusí to byť len 
manželka …
- bohatú tombolu, kde hlav-
nou cenou venovanou Zdru-
žením rodičov bude parný 
hrniec pre zdravú kuchyňu 
značky Tefal, ale i veľa ďalších 
pekných a lákavých cien od 
rodičov a láskavých spon-
zorov,
- chutné domáce koláčiky 
ku káve, či len tak na nočné 
zobnutie - trošku nezdravej 
stravy pred tým parným hrn-
com, no nie?
- a hlavne príjemnú a neza-
budnuteľnú zábavu. 
   Tak neváhajte  a príďte sa 
zabaviť a zároveň podporiť 
ZŠ!  Rezervovať stôl si 
môžete na telefónnom 
čísle 0949 452 930 (p. 
Jarmila Kubranová) alebo 
priamo v škole.
   Tešíme sa na Vás aj Vašich 
priateľov! Ste srdečne po-
zvaní!

-JaK-

Katarínsky ples

Spoločenská 
kronika

  V mesiacoch júl až septem-
ber 2009 sa narodili Alex Brito 
de Oliveira a Matúš Žák. 
  Želáme im veľa zdravia a síl.
                                                -r-

    Po šiestich rokoch sme sa rozlúčili so 
správcom farnosti vdp. Ľudovítom Malým, 
ktorý sa stal dekanom v Novom Meste nad 
Váhom. Poďakovali sme mu za aktívne pôso-
benie v obci a zaželali veľa úspechov na novom 
poste, ktorý určite nebude ľahký. Zároveň sme 
privítali nového p. farára vdp. Antona Zoňa, 
ktorý k nám prišiel z Abraháma. Želáme mu, 
aby sa rýchle zoznámil s novým pôsobiskom 
a svojím duchovným pôsobením obohatil 
našu obec.
   Z podujatí, ktoré sa počas prázdnin konali by 
som vyzdvihol opekačku v Dolnom Lopašove, 
ktorú organizovala MSSČK v Krakovanoch 
spolu s obcou Dolný Lopašov pod záštitou 
Mikroregiónu nad Holeškou a výstavu Aké 
záhady a krásy ukrýva dedinská záhrada, 
organizovanú MSSČK v spolupráci s Mikrore-
giónom nad Holeškou. Vysoká úroveň oboch  
podujatí a veľká účasť občanov svedčia o ich 
veľkej obľube. Mňa zaujala invencia exponá-
tov z tekvíc. Obrázky z tohto podujatia budú 
na www.krakovany.sk. 
   V septembri v rámci družobných stykov 
navštívila Krakovany v Čechách delegácia, 
v ktorej boli tri učiteľky ZŠ: pani Seitlerová, 
pani Jurdová a pani Bednárová, poslanec OZ 
p. Jurda a ja. V priateľskej atmosfére prišlo k 
výmene skúseností, hlavne na pôde základnej 

školy. 
   Z investičných akcií, ktoré obec dokončila 
by som spomenul detské ihrisko, ktoré bolo 
slávnostne otvorené 1. augusta po zatrávnení 
a terénnych úpravách. Teší sa záujmu detí 
i rodičov, čomu napomohol i altánok vybu-
dovaný z darov sponzorov. Mrzí ma však, že 
niektoré staršie deti, sa správajú tak, akoby 
hračky chceli čo najskôr pokaziť, alebo zničiť. 
Prosím rodičov upozornite ich, ak to nebude 
dostačujúce, obec zakročí. 
   Dobudovala sa kanalizácia na Veternej ulici 
a pracuje sa na viacúčelovom ihrisku, ktoré by 
malo byť hotové do konca októbra. Verím, že 
vytvorí priestory pre športovanie najmenšej 
i najstaršej generácie. Dotáciu vo výške 40 
000€ (1 200 000  korún) dostala obec z Úradu 
vlády SR. 2. septembra obec podala projekt 
na rekonštrukciu vykurovania MŠ Krakova-
ny, na ktorý by chcela získať prostriedky z 
eurofondov. 
   Rozpracované sú i ďalšie veci, ktorých  
dokončenie je plánované na budúci rok. 
   25. októbra 2009 sa  v kultúrnom dome 
uskutoční stretnutie s najstaršou generáciou 
v rámci Mesiaca úcty k starším. Všetkých 
najsrdečnejšie pozývam a verím, že účasť bude 
dobrá, pretože je to v nedeľu popoludní. 
                                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   Na začiatku roka  2009 daroval pán Vladimír Hrabina z Piešťan do zbierkového fondu Balneologického 
múzea v Piešťanoch medenú hrivnu, ktorú našiel v obci Krakovany (katastrálne územie Stráže), v 
polohe Záhumenice.
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   Nález pravekej hrivny

Vážení spoluobčania!
   Chcem zaujať stanovisko k najvýznamnejším udalostiam tohto štvrťroka.

   Starosta sa prihovára

  Deformovaná hrivna s koncami roztepa-
nými a zavinutými do očka mala pôvodne 
oválny tvar s maximálnym priemerom cca 
14 cm. Bola zhotovená z medenej tyčinky 
oválneho tvaru. Na jej povrchu je zásek 
- možno za účelom jej rozdelenia, pričom 
aj deformácia môže byť dobová.
   Bohatý výskyt hrivien podobného tvaru 
poznáme z Čiech, Moravy a Rakúska z 
oblasti rozšírenia únětickej kultúry, pome-
novanej podľa eponymného náleziska v 
Úněticiach pri Prahe. Zo Slovenska pozná-
me nálezy hrivien z jeho západnej časti, do 
ktorej patria aj Krakovany-Stráže.
   Hrivny sú často považované za určitý 
druh pravekého platidla, keď sa surovina 
(meď, bronz alebo zlato) formovala do 
určitého štandardného tvaru. Rozborom 
bolo zistené, že meď, z ktorej sú zhoto-
vené, pochádza z alpských ložísk a zo 
Slovenska.
   Starobronzové únětické nálezy zo Sloven-

Marián Klčo - Vladimír Krupa

ska sú delené do troch stupňov. Nález 
z Krakovian-Stráží chronologicky patrí 
do nitriansko-únětického stupňa, t.j. do 
obdobia staršej doby bronzovej (1900-
1500 rokov pred n.l.).
   Nález hrivny únětickej kultúry z Krako-
vian - Stráží        výrazne       obohacuje

        Dekorácia k sviatku zoznulých
   Potrebujeme: kvetináč, pevné igelitové vrecko s mokrou hlinou, vetvičky vždyzelených rastlín (čím viac druhov, tým 
                                 je dekorácia pestrejšia), záhradné nožnice, sušené alebo umelé kvety.   

   Postup:   1. Vrecko s mokrou hlinou (tak mokrou, aby z nej netiekla voda a nebola ani príliš suchá) dobre zviažeme a 
                           vložíme do kvetináča tak, aby okraj pretŕčal a zviazaná časť bola vo vnútri kvetináča.
                                                                                                              - - -
                       2. Vetvičky, ktoré sme si narezali na cca 20 a 15 cm kúsky, zastrkujeme hlboko do hliny. Najprv dlhšie 
                            kúsky  po obvode kvetináča husto do kruhu, príp. do oválu, podľa toho, aký chceme výsledný tvar, 
                            potom vypĺňame celý priestor menšími. 
                                                                                                              - - -
                        3. Na záver doplníme dekoráciu kvetmi. Môžeme použiť slamienky, príp.  umelé kvety,  ukladáme ich po 
                              obvode, príp. do stredu. Doplniť môžeme aj mašľou (jednou alebo viacerými),  príp.  suchými halúzka -
                              mi,  brečtanovými listami, šiškami upevnenými na drôte a podobne. 
                                                                                                              - - -
                        4. Takáto dekorácia do hliny je veľmi praktická, zelené rastliny majú dlho výživu z mokrej hliny, celý                     
                              kvetináč  je ťažký a tak ho chladný a silný vietor neodfúkne a po zmrznutí v zime celá dekorácia pekne 
                              drží tvar.                                                                                                                 

                              Text a foto: 
                             Michaela HAVRLNETOVÁ

   Nový duchovný pastier v našej farnosti

    Absolvoval šesťročné teologické štúdium 
a duchovnú prípravu, ktoré prebiehali v Prahe 
ČR, a v Krakove v Poľsku. V roku 1998 bol 
vysvätený na kňaza a začal pôsobiť v Bratislave 
– Karlovej Vsi. Po trojročnej pastorácii v tejto 
farnosti bol preložený do Popradu – Stráže.  
Práca v tej farnosti trvala dva roky a po nich 
prišla ďalšia zmena. Farnosť v Abraháme, ku 
ktorej patrí aj filiálka Hoste.  Šesť rokov veľmi 
rýchlo ubehlo.  Aj tam sa bolo teba rozlúčiť a 
nastúpiť na nové miesto v Krakovanoch. 
    Každá farnosť na Slovensku má svoje 
špecifické vlastnosti, ale toho spoločného je 
veľmi veľa. To, čo nás najviac spája, je viera v 
Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. Aj v Krakova-
noch, Ostrove a Trebaticiach bude potrebné 
ísť spoločnou cestou pri nasledovaní nášho 
jediného Učiteľa. 
       Náš nový duchovný otec sa chce okrem 
tých mnohých opráv kostolov, pastoračného 
centra venovať hlavne prehlbovaniu duchov-
ných hodnôt v každom človeku. Každý mesiac 
budú mať deti  v kostoloch sv. omše, ktoré 
budú zamerané pre to, aby sa čo najlepšie a 
najúprimnejšie spoznali s Ježišom. Mládež 
bude mať možnosť nielen spevom, ale aj pri 

Od 1. augusta 2009 bol Anton Zoň ustanovený novým farárom pre farnosť 
Krakovany, do ktorej patria aj filiálky: Trebatice a Ostrov.  Pochádza z obce 
Štiavnik , okr. Bytča.

rôznych stretnutiach a programoch prehĺbiť si 
svoj kresťanský život – svoju vieru v kresťanské 
hodnoty.  V našej farnosti bude veľmi dôležité 
prehlbovať život mladých kresťanských rodín, 
pretože oni sú kolískou a počiatkom dobrej 
výchovy každého kresťana. Bude záležať na 
každom jednom človeku, ako sa zapojí a bude 
spolupracovať na našom duchovnom raste. 
Tu už nejde len o to, aby sme sa prišli pozrieť, 
zhodnotiť, ako im to ide, ale bude potrebné, 
aby každý z nás prispel svojou modlitbou, 
dobrým slovom, či príkladom. Ako prejav nie 
ľahostajnosti, ale veľkej snahy o posilnenie a 
povzbudenie sa v dobrom bola spoločná farská 
púť na Starých horách, ktorá duchovne obo-
hatila nielen účastníkov, ale aj celú farnosť, za 
ktorú sa všetci pútnici úprimne modlili. 
   S príchodom nového kňaza do farnosti, 
nastávajú mnohé nové otázniky, ale aj výzvy 
a možnosti, aby sme sa všetci v dobrom duchu 
zapojili k Božiemu plánu našej spásy. Nebuď-
me ľahostajní, ale k tej obrovskej Kristovej 
obete lásky sa aj my snažme pridať tie svoje 
drobné prejavy našej ochoty spolupracovať s 
Dobrom a Pravdou.

-r-

poznanie regiónu na začiatku staršej 
doby bronzovej. Bolo to obdobie, keď 
sa postupne začal používať pri výrobe 
nástrojov, zbraní a šperkov kov - bronz. 
Kontinuitu ďalšieho  osídlenia v chotári 
obce potom dokladujú nálezy z obdobia 
mladšej a neskorej doby bronzovej.

l  Hrivna. Staršia doba bronzová, únětická kultúra.
    Foto: E. Drobná
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