
   Združenie rodičov pri ZŠ 
Krakovany pozýva veľmi pek-
ne všetkých na tradične dobrý 
a kvalitný KATARÍNSKY 
PLES, ktorý bude v piatok 18. 
novembra 2011 od 21:00 hod. 
v Kultúrnom dome Krako-
vany. Do tanca hrá hudobná 
skupina DISK. Vstupenky si 
môžete zarezervovať na tel. 
čísle: 0904 917 700 (Jarka 
Keprtová) alebo 033 7798 
440 (Základná škola). Tešíme 
sa na vás.                         -zrš-

Pozvanie na 
Katarínsky ples

  V mesiacoch júl až septem-
ber 2011 sa narodili  Alžbeta 
Rusnáková, Lukáš Fořt, 
Adam Kramárik a  Pavel 
Kapusta.  Želáme im veľa 
zdravia a síl.

***
   V tom istom období nás 
navždy opustili  Františka  
Sokolovská vo veku 89 
rokov, Vladimír  Glasnák  vo 
veku 28 rokov a Mária Miklo-
vičová vo veku 66 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť. 

-r-
                                                      
                                                          

  K tradičným podujatiam Mikroregiónu nad 
Holeškou sa stáva opekačka, ktorá má stále 
viacej priaznivcov. Tento rok sa konala dňa 6. 
augusta v Nižnej, v parku, vo veľmi peknom 
prostredí. Opekačka bola dobre zabezpečená 
obcou Nižná. Podujatie slúži na stretnutie 
občanov obcí mikroregiónu a každý rok sa 
koná v inej obci. Aj z Krakovian sa zúčastňuje 
dosť záujemcov. Budúci rok sa bude konať v 
obci Prašník. 
  Najvýznamnejším podujatím septembra je 
Jesenná výstava, ktorá sa tento rok konala 
17. – 19. 
    Z môjho pohľadu je potešiteľný rastúci počet 
ľudí i z okolia, ktorí si na ňu nachádzajú cestu. 
Oživením tohto ročníka bola súťaž vo varení 
guláša, ktorej sa zúčastnilo 5 domácich druž-
stiev a 1 z Kočín – Lančára. Vyhralo družstvo 
pod vedením Pavla Galbavého. Spokojní boli 
tí, ktorí si mohli na guláši pochutiť, ale aj tí, 
ktorým zostal len fazuľový guláš. Vzhľadom k 
finančnej náročnosti podujatia sa na ňom bude 
finančne podieľať aj obec Krakovany. Verím, že 
pre budúcoročných návštevníkov pripravíme 
niečo nové.
   V mesiaci september delegácie obce Krako-
vany navštívili družobné obce Popielow (9. 
až 11.) a Krakovany v Čechách (23. až 25.). 

   Starosta obce pri návšteve podpísal doho-
du o spolupráci s gminou Popielow s mož-
nosťou študijného pobytu žiakov z Krakovian 
v Popielowe. Delegácia zástupcov obce a 
Základnej školy v Krakovanoch si na návšteve 
v Krakovanoch v Čechách vymenila skúsenosti 
z práce obecných úradov a škôl. 
   23. 9. sa uskutočnil v obci zber elektrického 
odpadu. Vyzberalo sa 2 280 kg. Výsledky by 
boli lepšie, ale z dvoch ulíc nám vyzbierali 
odpad tmavší spoluobčania.
   Cez prázdniny zamestnanci obce dokončili 
dažďovú kanalizáciu na Južnej ulici a rozobrali 
nadzemnú časť koliby pri kultúrnom dome, 
ktorá bola v havarijnom stave. Po oprave sa 
podzemné priestory využijú ako sklad a nad-
zemná časť ako pódium pri akciách usporia-
daných v parku pri kultúrnom dome. 
   Obec pripravuje žiadosť na získanie pro-
striedkov z Envirofondu na riešenie havarijnej 
situácie v materskej škole. Dúfam, že budeme 
úspešní a zlepšíme prostredie pre naše deti. 
Začína sa mesiac október – Mesiac úcty k 
starším. Verím, že im poďakujeme nielen 2. 
10. na spoločnom posedení v kultúrnom dome, 
ale budeme k nim pozorní stále.
                                        Vladimír MIHÁLIK

starosta obce Krakovany   
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       Ø HISTÓRIA
   Rodák z obce Dlhá v okrese Trnava. Narodil sa 11. januára 1898. Pochádzal z učiteľskej rodiny, jeho 
otec bol učiteľom v spomínanej obci. Ukončil gymnázium v Trnave a Učiteľský ústav v Modre. Študoval 
národopis na Filozofickej fakulte a prírodné vedy na Pedagogickej fakulte v Bratislave.
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ERNEST OPLUŠTIL, JEDEN Z PRIEKOPNÍKOV SLOVENSKEJ ARCHEOLÓGIE

    Vážení spoluobčania, chcel by som Vás poinformovať o akciách a činnosti 
zamestnancov obce. Tretí štvrťrok je poznačený prázdninami a dovolenkami, 
preto ani podujatí   usporiadaných v tomto období nie je veľa. 

   Starosta sa prihovára

    V rokoch 1925 – 1928 učiteľ Štátnej meštianskej školy v 
Topoľčanoch. Od októbra 1929  pôsobil na Štátnej meštianskej 
škole v Ružomberku. Spolupracoval s Liptovským múzeom 
a podieľal sa na vydávaní časopisu „Zprávy Liptovského 
múzea“, ktorý redigoval. Dlhé roky spolupracoval s nestorom 
slovenskej archeológie Vojtechom Budinským-Kričkom. Bol 
členom Matice slovenskej, Červeného kríža, výborníkom 
Katolíckeho kruhu a Okresnej pečlivosti o mládež.
     Od roku 1939 bol správcom meštianskej školy v Piešťanoch 
(dnešné Gymnázium Pierra de Coubertina) a od 1. januára 
1940 bol školským inšpektorom piešťanského okresu. Bol 
členom Piešťanskej muzeálnej spoločnosti, neskôr jej tajom-
níkom (po odchode V. Vlka do Čiech) a správcom zbierok 
piešťanského (dnešného Balneologického) múzea, čo bola v 
tom čase čestná funkcia. 
     S archeologickými prieskumami v Topoľčanoch a okolí 
začal už počas rokov 1927 – 1928 ako učiteľ na Štátnej meš-
tianskej škole. Jeden z prvých Opluštilových prieskumov 
môžeme sledovať vďaka jeho vlastnoručnému zápisu v kroni-
ke  Meštianskej školy. V krátkej správe nazvanej „Topoľčany 
zo stanoviska geológie“ opisuje známu polykultúrnu lokalitu 
Topoľčany-tehelňa. Článok podrobne opisuje archeologické 
nálezy, ktoré zdokumentoval aj kresbami. 
     Bol spoluzakladateľom Vlastivedného múzea v Topoľčanoch 
v roku 1961 a externým pracovník múzea. V neskoršom obdo-
bí, v 70. rokoch 20. storočia už ako pracovník Vlastivedného 
múzea v Topoľčanoch vykonával systematické prieskumy 
celého regiónu stredného Ponitria a jeho priľahlých častí. 
Spolupracoval bez nároku na finančnú odmenu s Archeolo-
gickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Nitre, ale aj s 
Vlastivedným múzeom v Topoľčanoch.
    V piešťanskom regióne zachránil v roku 1939 v Moravanoch 
nad Váhom spolu s Jozefom Kainrathom fosílne mamutie 
kosti. Podieľal sa na záchrane nálezov z druhého bohatého 
tzv. kniežacieho germánskeho hrobu z Krakovian-Stráží, ktorý 
objavili 23. februára 1939. Časť jeho inventára pre zbierky 
piešťanského múzea zachránil práve Ernest Opluštil. Správu 
o objave publikoval v drobnej tlači Stražanský hrob č. II. 
Nález z roku 1939 (vyšla aj v nemčine Das Grab von Stráže 

© Marián Žáčik - Vladimír Krupa

  V rámci októbra - mesiaca úcty s starším pripravuje  
návštevy  najstarších členov, ale aj našich spoluobčanov v 
zariadení opatrovateľskej služby. Týmto spôsobom si ich 
chcú uctiť a vyjadriť im vďaku za ich pôsobenie v Červe-
nom kríži.
   Ak počasie dovolí a „zadujú“ priaznivé vetry, MsSČK má 
na pláne zorganizovať pre deti tradičnú Šarkaniádu. Ter-
mín sa rodičia a deti dozvedia z miestneho rozhlasu, alebo 
z informačných tabúľ Obecného úradu v Krakovanoch. 
   Na začiatok mesiaca december sa pripravuje tradičné 
posedenie s darcami krvi, ktoré sa uskutoční v Pivárni u 
Notára. Predsedníčka MsSČK v Krakovanoch Elena Kres-
tová nám k tomuto predvianočnému posedeniu povedala: 
„Stretnutie sa bude konať na rovnakom mieste ako minulý 
rok. Každý účastník dostane osobnú pozvánku. Prosím, 
aby prišlo čo najviac pozvaných, a hlavne mladých 

Nr. II. Ein Fund aus dem Jahre 1939) vydanej v edícii Zprávy 
Piešťanskej muzeálnej spoločnosti. 
     V roku 1944 zachránil lebku a kel mamuta – nález z tehelne 
v Borovciach. Počas 2. svetovej vojny sa E. Opluštil a Piešťan-
ská muzeálna spoločnosť podieľali na záchrane tzv. hrobu III z 
Krakovian-Stráží, ktorý publikoval nemecký archeológ Lothar 
Zotz, ktorý sa však na jeho záchrane vôbec nezúčastnil. 
     Ernest Opluštil bol jedným z priekopníkov archeologického 
bádania na Slovensku. Ako prvý amatér – archeológ sa veľkou 
mierou podieľal na zapĺňaní bielych miest na archeologickej 
mape regiónov Piešťan, Topoľčian, Partizánskeho a Bánoviec. V 
neľahkých začiatkoch muzeálnej práce uplatňoval ako posledný 
z generácie nadšencov bádateľov svoje univerzálne vedomosti 
z širokého spektra spoločenských vied.

   Krakoviansky Červený kríž pripravuje
   Miestna skupina Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pripravuje pre svojich členov, ale 
aj širokú verejnosť  z  našej, ale i okolitých obcí počas celého roka rôzne humanitárne a kultúrno-
spoločenské podujatia. Čo táto početná a veľmi aktívna organizácia v obci ešte tento rok chystá?

   Ø AKTUÁLNE

Spoločenská kronika

l  Návšteva Parku dinosaurov v Poľsku. 
                                                                                 Foto: -pl-

prvodarcov, ktorých bolo na minulom posedení napriek 
pozvaniu veľmi málo. Dobrou večerou a  ďalším  občer-
stvením si takto chceme uctiť tých, ktorí bezplatne darujú 
krv niekoľkokrát do roka a týmto vysoko humánnym 
činom pomáhajú pri záchrane ľudských životov a liečení 
chorých pacientov.“
   Na december je ešte pripravný už 9. ročník Vianočnej 
kvapky krvi, ktorý sa uskutoční v Kultúrnom dome v Kra-
kovanoch. Na tento odber najvzácnejšej tekutiny pomocou 
mobilnej transfúznej jednotky z Trnavy MsSČK srdečne 
pozýva dobrovoľných darcov z Krakovian i okolia. Po odbere 
je pre každého na posilnenie pripravené občerstvenie.
    Okrem toho bude prebiehať v decembri tradičné kultúr-
no-folklórne pásmo Advent u nás v Krakovanoch, ktoré 
vyvrcholí štvrtou adventnou nedeľou, kedy sa bude podávať 
adventný punč.                                                    Juraj FILOl  Z  návštevy výstavy záhradkárov v Krakovanoch v Čechách.   


