
  Základná škola Krakovany
srdečne    pozýva všetkých 
skôr aj neskôr narodených  na 
ďalší z radu  tradičných  KA-
TARÍNSKYCH  PLESOV, 
ktorý sa bude konať 20. no-
vembra 2010 so začiatkom 
o 20.30 hod. 
   Do tanca hrá hudobná sku-
pina MILKIVEJ, čaká Vás 
kvalitná zábava, zaujímavá 
tombola, kvalitné jedlo a 
prekvapenie.
   Cena : 3,50 €/osoba – v cene 
je zahrnutý prípitok.
 Záväzná rezervácia stolov 
je možná na tel. čísle : 0904 
917 700 (hovorom alebo SMS 
správou. Nezabudnite uviesť 
meno a počet miest). Pozor! 
Rezevácia je platná do 22.30 
hod.!
   Príďte sa pozrieť, čo sme 
zase pre Vás vymysleli.

                                          -mh-

Pozvánka

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch august až 
október 2010 sa narodili  Ken-
zi Belmechri, Zina Žitňan-
ská, Dominika Výškrabko-
vá, Klaudia Baranová, Ján 
Jakubček a Filip Augustín 
a Natália Podmaková. 
   Želáme im veľa zdravia a 
síl.

***
   V tom istom období sa zoso-
bášili Boris Seitler a Viera 
Horváthová. Prajeme im 
veľa šťastia na spoločnej ceste 
životom.

***
   V tom istom období nás 
navždy opustili  Serafín Kli-
novský vo veku 84 rokov, 
Vojtech Žažo  vo veku 77 
rokov a  Anton Zeman vo 
veku 76 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.
                                               -r-

   V prázdninovom období Mikroregión nad 
Holeškou uskutočnil 2 podujatia -  7. 8. 2010 
– opekačku v Šterusoch a 11. 9. 2010 Cyklotour 
2010, ktorej štart aj cieľ bol v Krakovanoch. 
Obe podujatia boli ovplyvnené tohtoročným 
nepriaznivým počasím. Cykloturistiky sa 
zúčastnilo 64 a očakávalo sa 120 účastníkov. 
Z toho 9 bolo z Krakovian. Boli medzi nimi i 
deti vo veku 6 rokov. Každý štartujúci dostal 
na začiatok tričko a po absolvovaní trasy ho 
čakalo v kultúrnom dome občerstvenie a vla-
jočka, ktorá mu bude pripomínať účasť.
   Dňa 3. 9. 2010 pani Horanská krstila v 
Piešťanskom informačnom centre svoju knihu 
Spomienky dedinskej učiteľky. 
   V dňoch 6. a 7. 9. 2010 prechádzali našou 
obcou cyklistické preteky Okolo Slovenska. 
   Najväčším podujatím boli Slávnosti jesene 
v dňoch 17. – 19. 9. 2010, usporiadané Miest-
nou skupinou Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch za účasti niektorých obcí Mik-
roregiónu nad Holeškou. Akcia mala vysokú 
kultúrno-spoločenskú úroveň a navštívilo ju i 
veľa občanov z okolitých obcí. Spropagovaná 
bola i televíziou Karpaty. Fotodokumentácia 
je na web stránkach obce.
   Zmenil sa nájomca obecnej kaviarne. Pani 
Sabová ukončila na vlastnú žiadosť pre-
vádzkovanie. Vo výberovom konaní, ktoré 
realizovalo obecné zastupiteľstvo, uspel náš 
občan Marek Urban. Želáme mu úspešný štart 
do podnikania. Obec prenajala aj priestory 
bývalého Klubu mladých. Časť od ulice pani 
Pialovej, ktorá bude prevádzkovať kozmetiku 
a pedikúru a miestnosť od dvora ako sklad 
Červenému krížu. 
   Na materskú dovolenku odišla hlavná kon-
trolórka obce pani Elena Podmaková. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo na zastupovanie 
počas materskej dovolenky komisiu v zložení: 
predseda – Ing. Michal Sedlák CSc., členovia 
– pani Zuzana Sedláková a pán Peter Kikta.
   V tomto období bol aj zber elektroodpadu 
zrealizovaný firmou BOMAT Veľké Orviš-
te. Zelený odpad vyvezený občanmi obce 
bol zdrvený a vývoz bude trvať do polovice 
novembra. Po tomto termíne bude vývoz 
možný až v budúcom roku.
   Teší ma, že do bývalej firmy Wabash prišla 
nová firma Inalfa roofs systems, ktorá bude 
vyrábať strešné okná pre kamióny a osobné 
autá a v budúcom období by vylepšila zamest-
nanosť obce a okolia. 
   Dňa 18. 9. 2010 sa konalo referendum, v 
ktorom sa  mohli občania vyjadriť k 6 otázkam. 
Hoci bolo referendum neplatné, účasť obča-
nov  obce bola jedna z najvyšších v okrese. 

Z činnosti obecného úradu
   V auguste bola zateplená budova zariadenia 
opatrovateľskej služby. V tomto roku sa v   
zariadení urobili významné zmeny. Opravila 
sa sa strecha, vykonala sa výmena okien za 
plastové, rekonštruovalo sa vykurovanie a 
zateplila fasáda. Uvedené zmeny by mali pri-
spieť k úspore energií a väčšiemu komfortu 
obyvateľov zariadenia. Zároveň sa zateplili aj 
kabíny telovýchovnej jednoty, čím sa vylepšil 
aj ich vzhľad.
   V júli sa začali zhotovovať kanalizačné 
prípojky a výstavba dažďovej kanalizácie na  
Veternej ulici, ktoré robili zamestnanci obce 
v réžii obce. Práce boli brzdené nepriaznivým 
počasím. Od 2. 8. 2010 sa začalo na Veter-
nej ulici s výstavbou miestnej komunikácie, 
ktorú robia Cestné stavby Trnava. Vzhľadom 
k nekoncepčnosti budovania  tejto ulice v 
minulosti bolo potrebné prekladať rozvodné 
skrinky elektrickej energie a stožiare verej-
ného osvetlenia z chodníkov mimo nich a 
zároveň bolo nutné doriešiť vysporiadanie 
cesty. Väčšina pozemkov bola vykúpená obcou 
a teraz prebieha vyvlastňovanie uskutočňo-
vané Krajským stavebným úradom  Trnava. 
Zamyslite sa nad tým, koľko práce dá vyspo-
riadanie pozemku s niekoľkými účastníkmi. 
Na Veternej ulici ich bolo viac ako 250 a 
výmera niektorých pozemkov bola do 1 m2. 
Do konca roka 2010 by mali byť vlastnícke 
vzťahy usporiadané. Samotná výstavba cesty 
je plánovaná na tri mesiace. Mrzí ma nepocho-
penie a netrpezlivosť niektorých občanov tejto 
ulice, pretože bolo potrebné urobiť prípojky 
rozvodov sieti a riešiť mnohé problémy, ktoré 
vznikli v procese výstavby. Realizovanie také-
hoto veľkého investičného zámeru si vyžaduje 
dlhší čas a trpezlivosť a nie je správne, ak sa 
pozerá len na vlastné osobné záujmy.  Ani 
dom sa nedá postaviť za týždeň.  V októbri 
začíname s výmenou strechy a zateplením 
kultúrneho domu. Materiál je zakúpený. Práce 
nebolo možné uskutočniť z dôvodu náročnosti 
úloh na Veternej ulici. Začali sme aj s vyba-
vovaním pozemkov pod inými  cestami, kde 
je viacnásobné vlastníctvo a tieto záležitosti 
bude potrebné riešiť prostredníctvom súdu. 
Sú to behy na dlhé trate, ale ich vyriešenie je 
dôležité pre ďalší koncepčný rozvoj obce. V 
archívoch sa musia hľadať dokumenty ešte z 
minulého storočia (okolo roku 1925). 
   Najvýznamnejším podujatím posledného 
štvrťroka budú voľby starostu a obecného 
zastupiteľstva, v ktorých občania obce rozhod-
nú o jej ďalšom smerovaní. Pozývam všetkých 
občanov, aby svojím hlasom vyjadrili postoj k 
tomu, čo sa v obci robí. 
                                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   V mesiacoch júl a august realizovali pracovníci Balneologického múzea v Piešťanoch (spolu s najatými 
brigádnikmi) archeologický výskum Kostola sv. Gála v obci Krakovany-Stráže (obec Stráže bola zlúčená 
s obcou Krakovany v roku 1943).
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Archeologický výskum Kostola sv. Gála v Krakovanoch-Strážach

Vážení spoluobčania!
   Tretí štvrťrok roku 2010 je za nami a je potrebné zhodnotenie podujatí a 
celkovej činnosti obce.

   Starosta sa prihovára

   Podnetom k archeologickému výskumu kostola bol 
reštaurátorský výskum interiéru kostola, zámery získať 
finančné prostriedky z grantových programov a postupne 
kostol zrekonštruovať. Podnetom bola aj pripravovaná 
sanácia zavlhnutého objektu a predpokladané reštauro-
vanie interiéru (objavených malieb, resp. ich častí a i.).
     Kostol sv. Gála pochádza z polovice 14. storočia. Bol 
postavený príslušníkmi zemepanského rodu Péčiovcov, 
ktorí od konca 14. storočia začali používať predikát 
Apponyi de Nagy Apony – Oponický. Obec (v tom čase 
Veľké Stráže) spolu s mýtnou stanicou Péčiovci získali do 
vlastníctva v roku 1337. Gotický charakter si Kostol sv. 
Gála zachoval dodnes. Jeho dobový charakter umocňuje 
samotná architektúra zachovaná v presbytériu a v sakris-
tii kostola a nástenné maľby zachované ako podmaľby.   
    V rámci výskumu sme vytýčili 15 sond (dve v interi-
éri a trinásť v exteriéri kostola). Sondami sme zachytili 
dvanásť hrobov a stavebné konštrukčné prvky, resp. 
situácie. Na základe vytýčených sond a absencie starších 
stredovekých hrobov, ako i hnuteľných pamiatok bolo 
potvrdené, že jestvujúci kostol je primárnou stavbou 
z druhej polovice 14. storočia. Pôvodná úroveň podla-
hy bola v sakristii a v presbytériu kostola v minulosti 
niekoľkokrát upravované (resp. obnovovaná a pri týchto 
obnovách bola zvyšovaná). Pôvodnú podlahu kostola v 
tomto priestore tvorila maltová dlážka. 
     Pri severovýchodnej stene sakristie sa odokryli zákla-
dy pristavanej oltárnej menzy stredovekého pôvodu. 
Aj celkový vzhľad sakristie (rebrová gotická klenba a 
erb v svorníku klenby) svedčia o jej významnej funkcii 
v minulosti. V presbytériu kostola (v priestore pred 
oltárom) boli v hĺbke 220 cm od dnešnej úrovne terénu 
odokryté dva hroby (hrob 6 a hrob 12/2010) priebežne 
datované do 17. – 18. storočia. Poloha časti kostí (kosti 
chodidla pravej nohy a sánka) v hrobe 6/2010 hovoria o 
dodatočnom manipulovaní s telom zomrelého. Výbavu 
hrobov tvoril bronzový špendlík, spínací háčik a drôtené 
špirálky. 

Marián Klčo - Vladimír Krupa

-  začiatkom októbra sa podľa počasia uskutoční detská Šar-
   kaniáda, bližšie informácie budú v miestnom rozhlase
-  v rámci októbra - Mesiaca úcty k starším navštívia členky 
   výboru MsSČKnajstarších obyvateľov obce v  zariadení 
   opatrovateľskej služby, i ostatných v obci nad 80 rokov.
-  v piatok 10. decembra 2010 sa od rána uskutoční 8. ročník 
    Vianočnej kvapky krvi v spolupráci s Mikroregiónom nad 
    Holeškou
-  decembrové posedenie s darcami krvi
-  v rámci spolupráce s výborom MsSČK Drahovce adventný 
    koncert v Dolných Voderadoch
-  pripravená je i beseda s bylinkárkou - pani Kopáčovou
-  na december  je pripravený lampášikový sprievod detí 
    obcou
-   na 4. adventnú nedeľu charitatívny vianočný punč
-  spolupráca pri doručení betlehemského svetla

-juf-

     Hroby odokryté v sondách v exteriéri kostola až na jeden hrob 
sú novoveké. V exteriéri kostola sme v severnej časti preskúmali 
základ kostnice, ktorej múry priliehali k samotnému kostolu. Na 
základe drobných nálezov (pracky, kovania) ju datujeme do novove-
ku. Zaujímavým nálezom z exteriéru kostola (S-XIV/2010) je nález 
fragmentu krúžkovej zbroje zo 14. storočia zvýrazňujúci stredoveký 
charakter lokality.  
     Archeologický výskum Kostola sv. Gála potvrdil jeho stredoveký 
charakter ako primárnej stavby z polovice 14. storočia s cintorí-
nom, na ktorom sa pochovávalo až do konca 19. storočia. Kostol sv. 
Gála ako významná kultúrna pamiatka a sakrálny objekt si zaslúži 
pozornosť a obnovu do dôstojného stavu. Len rekonštrukciou sa 
dajú zachrániť a zodpovedajúcim spôsobom prezentovať umelec-
ko-historické hodnoty tejto stavby pri zachovaní jeho primárneho 
využitia ako sakrálneho objektu.

   Pozvánky na podujatia MsSČK Krakovany
   Predsedníčka Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch  Elena Krestová pozýva 
všetkých občanov v rámci šírenia humanity a dobrého posolstva na rôzne aktivity MsSČK, Z nich 
vyberáme:

       Ø ČER. KRÍŽ

l   Základy kostnice pristavanej  ku Kostolu sv.  Gála.
                                                             Foto: Marián Klčo

 l  Členky výboru MsSČK pri  výdaji  občerstvenia na 
       Slávnostiach jesene.             Foto: L. Žitnanský


