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          Krakovany oslavovali 900-té výročie prvej písomnej zmienky o obci
   Krakovany svoju prvú písomnú zmienku v Zoborskej listine z roku 1113 oslavovali viacerými akciami 
počas leta. Spomeňme si na Otvorenie neba nad Vinohradom (písali sme o akcii v predchádzajúcom 
čísle Hlasu Krakovian) alebo na medzinárodnú výstavu gladiol v kultúrnom dome (článok o tejto akcii 
je súčasťou tohto čísla Hlasu Krakovian). 

    F inančne   nenákladné akcie s 
atrakciami a občerstvením prilákali 
Krakovancov a ich sympatizantov na 
spoločné stretnutia, čo je určite zmyslom 
osláv – stretnúť sa, stráviť spolu príjemné 
chvíle a spoločne sa zabaviť. 
   Výstupenie umeleckého kolektívu z 
Červeníka, Art Music Orchestra pod 
vedením mladého, talentovaného a 
skromného rodáka z Krakovian, Mareka 
Bielika bolo tiež krásnym spestrením 
sviatočnej atmosféry osláv v obci. V 
nedeľu 1. septembra navečer smerovali 
kroky mnohých obyvateľov Krakovian 
do amfiteátra na jedinečný koncert, 
ktorý hudobníci obci a jej obyvateľom 
doslova darovali. Hľadisko bolo obsadené 
do posledného miesta a akcii prialo i 
počasie; bolo síce trošku chladno, ale bez 
dažďa. Piesne staršie i novšie, muzikálové 
hity domácej i zahraničnej tvorby, 
repertoár Evy Kostolányiovej alebo Jany 
Kocianovej, Na skle maľované od Michala 
Dočolomanského, ale aj skladby Mariky 
Gombitovej nikoho nenechali chladným, 
a tak trojnásobné „standing ovation“ 
bolo veľkým poďakovaním umelcom za 
jedinečný koncert. 
   Nasledoval ďalší víkend a ten priniesol 
so sebou hlavné oslavy 900-tého výročia 
prvej písomnej zmienky o našej obci. 
Piatok 6. septembra patril skôr tým 
mladším. Vystúpenie hudobných skupín 
Neznámi, Slniečko a Karpatské chrbáty 
prilákalo do amfiteátra v Krakovanoch 
mladých ľudí. Vyvrcholením večera pod 
moderátovskou taktovkou Braňa Jóbusa 
bolo vystúpenie hudobnej skupiny 
Polemic. Keďže mladí ľudia sú zvyčajne 
plní života a keď sa začnú zabávať, 
nepoznajú koniec večera, do skorého 
rána ich zabávali DJ Momo a DJ Sajlo 
na tradičnej hodovej diskotéke v trochu 
netradičnom šate. 
   Sobotný deň 7. septembra patril 
oficiálnym oslavám prvej písomnej 
zmienky o obci. Slávnostná svätá omša v 
Kostole sv. Mikuláša započala dopoludnia 
sviatočnú atmosféru osláv. Súčasný 
kňaz Anton Zoň, ako aj bývalý Vladimír 
Drška a salezián Dona Bosca, rodák 
z Krakovian Paľko Nizner celebrovali 
svätú omšu, pri ktorej bola  sviatočnosť  
znásobená   krojmi tých, čo niesli obetné 
dary a hudbou  bratov  Roškovcov.  Pre  
pozvaných  hostí  a  ich  partnerov z  
radov  obyvateľov   Krakovian, ktorí 

dlhoročnú družobnú spoluprácu. 
   Počas celého slnečného popoludnia 
vystúpenia našich domácich hudobných 
a folklórnych skupín striedalo oceňovanie 
obyvateľov a rodákov obce Krakovany, 
ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj. Prvá v 
kultúrnom programe vystúpila so zmesou 
piesní z okolia Krakovian Spevácka 
skupina Krakovany, ktorá pracuje 
pod vedením Heleny Augustínovej. 
Hudbu vystriedal tanec a spev tých 
najmenších, detí vo veku od 4 do 14 
rokov, ktoré tancujú vo folklórnom súbore 
Krakovanček. Presne pred desiatimi 
rokmi súbor založila Zuzana Snohová a 
Jarmila Kubranová jej choreoagraficky 
s deťmi obetavo vypomáha. Slávnostné 
popoludnie Krakovancom spríjemnilo v 
dvoch vstupoch akustické rockové duo 
Whatever. Staršie i novšie hity domáce i 
svetové v netradičnom prevedení gitary a 
elektrického violončela vzbudili zaslúžený 
ohlas a vyburcovali publikum k spevu i 
potlesku. Hudbu vystriedalo hovorené 
slovo, o ktoré sa prihlásila domáca 
hviezda, Ozefa Omáčkéch. Pod umeleckým 
menom poznajú Danielu Piscovú doma 
na Slovensku, ale aj za hranicami, kde 
pri svojich vystúpenia rozsieva úsmev a 
slzy smiechu a pri tom šíri dobré meno 
obce Krakovany. Priestor na pódiu 
dostali i Priatelia fujary spolu s rodákom 
z Krakovian, Petrom Žitnanským. Po 
čarokrásnych zvukoch fujary a píšťal sme 
sa z pomyselného malebného prostredia 
slovenských  kopcov  a  dolín preniesli 
späť do Krakovian a započúvali sa do 
spevov...
              ...pokračovanie na str. 4 
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          Červený kríž  a jeho aktivity
      O tom, že Červený kríž v našej obci pripravuje počas roka veľa podujatí a participuje i na podujatiach 
iných organizácií a obce vie už snáď každý čitateľ Hlasu Krakovian. Čo pre nás ešte  títo šikovní ľudia 
chystajú v roku 2013?

  S  touto otázkou sme oslovili 
predsedníčku MsSČK v Krakovanoch 
Elenu Krestovú. „V prvom rade by som 
chcela poďakovať výboru, členom MsSČK 
a všetkým občanom za spoluprácu pri 
všetkých našich podujatiach, ktoré 
sa  v tomto roku niesli v duchu  900.
výročia prvej písomnej zmienky o 
obciach Krakovany a Stráže v Zoborskej 
listine. Začalo sa to Otvorením neba 
na Vinohradoch, pokračovalo to našou 
asistenciou pri Župnom festivale kultúry, 
výstavou gladiol, oslavami 900. výročia 
prvej písomnej zmienky a vrcholom 
našich celoročných aktivít bol jubilejný 
10. ročník Slávností jesene „Dožinky na 
tekvicovom dvore“. V mesiaci október v 
rámci Mesiaca úcty k starším plánujeme 
návštevu najstarších občanov obce 
a jubilantov.“ Ako sme z rozhovoru 

sa zaslúžili o rozvoj obce, primátorov 
a starostov okolitých miest a obcí a 
tvorcov monografie o obciach Krakovany 
a Stráže nasledoval slávnostný obed 
v sále kultúrneho domu. Pre všetkých 
obyvateľov obce Krakovany a jej 
sympatizantov potom už sobotné krásne 
slnečné popoludnie patrilo oslavám. 
Krakovany bavia Krakovany, tak znel 
blok spevov, tancov a hovoreného slova, 
ktoré si obyvatelia Krakovian pripravili 
sami pre svojich spoluobčanov. Keďže 
Krakovany sú bohaté na ľudí aktívnych, 
tvorivých a nadaných, hlavne hudbou 
a folklórom, nebolo potrebné volať 
drahé hudobné skupiny, umelcov a iné 
celebrity. Vlastné hviezdy máme v obci a 
im patrilo v sobotu pódium a zaslúžené 
uznanie a potlesk publika. 
   Moderovanie popoludnia mali vo 
svojich rukách Dana Jánošková a 
Michaela Havrlentová a po úvodnom 
privítaní uviedli krátko históriu obce 
Krakovany a Stráže. To, že obce sa majú 
čím chváliť, dokumentuje monografia, 
ktorá má 446 strán a zďaleka sa všetko 
do nej nezmestilo. Mnohé zážitky, 
spomienky a aktivity zostanú navždy 
v srdciach tých, ktorí v Krakovanoch 
prežili, alebo prežívajú život, alebo sú 
im obce Krakovany a Stráže inak blízke. 
Uvedenie hodnotnej publikácie „Pečať 
našich predkov“ do života vodou z 
Holešky  nasledovalo  po  slávnostnom 
príhovore starostu obce Krakovany, 
Vladimíra Mihálika a  po  príhovoroch 
hostí,  starostov  z  obce Krakovany                
v Čechách  a  Gminy  Popielów  v  
Poľsku, s  ktorými  má obec Krakovany 

        Bola vydaná publikácia s názvom Pečať našich predkov. Dejiny obce Krakovany (Stráže)
Samotný príbeh obcí Krakovany a Stráže začal omnoho skôr, ako je 
zachovaná prvá písomná zmienka o nich na Zoborskej listine z roku 
1113. Tieto sídla existovali dávno pred týmto dátumom, pretože daný 
priestor priamo susedil s dôležitou cestnou komunikáciou a Stráže tak 
plnili dôležitú strážnu funkciu ako vyplýva aj z názvu obce. Krakovany 
boli rozsiahlym domíniom s aglomeráciou viacerých sídlisk, ktorých boli 
centrom a to už pred vznikom Uhorského kráľovstva siahajúcou až do 
Veľkomoravských čias. Krakoviansky kostol bol teda cirkevným správnym 
centrom pre Ostrov, Stráže, Trebatice a istý čas i Borovce a Voderady /pri  
obci Drahovce/. Celý majetkový komplex spadal pod vplyv Zoborského 
kláštora. Krakovany a Stráže v stredoveku obývalo pôvodné slovenské 
obyvateľstvo, pretože hraničná pevnosť staromaďarských kmeňov končila 
vo Veselom. 
   Mnoho faktov z histórie, spoločenského života, cirkevného života, folklóru, 
kultúry a športu môžete nájsť v tejto obsiahlej knižnej monografii, ktorú je 
možné zakúpiť na Obecnom úrade v Krakovanoch, či v Mestskej knižnici v 
Piešťanoch.                                                                                         Andrej FILO

 l  U v e d e n i e   m o n o g r a f i e  P e č a ť 
naš ich  predkov.  Dej iny  obce  Kra -
kovany a  Str áže  do  ž ivota .  Z ľ ava 
z o s t a v o v a t e ľ  A n d r e j  F i l o ,  J o s e f 
Polák,  Vladimír  Mihál ik  a  Dionizy 
Duszyński.      Foto:  S.  Sedlák

  Myšlienka napísania monografie o 
našej obci nás postavila pred výzvu 
vytvoriť ucelený obraz o histórii 
ako celku, každodennosti človeka, 
tradíciách, spolkoch  i športe. Pri 
vyberaní tímu autorov sme sa preto 
zamerali na špecializáciu. Okrem 
našich rodákov, resp. spoluobčanov 
ktorých nemusíme  zvlášť  predstavovať, 
sa na knihe podieľali: PhDr.Vladimír 
Krupa – riaditeľ Balneologického 
múzea v Piešťanoch, PhDr.Marián 
Manák, PhD. – pracovník Trnavskej 
univerzity,  špecialista na 20. storočie, 
Doc.PhDr.Vladimír Rábik, PhD. – 
mediavalista, vedúci katedry histórie 
na Trnavskej Univerzite, PhDr.
Radoslav Ragač , PhD. – riaditeľ 
Slovenského národného archívu v 
Bratislave, PhDr. Henrieta Žažová, 
PhD. – špecialista na cirkevné dejiny.
   Neuspokojili sme sa informáciami, 
ktoré boli doteraz známe, ale urobil 
sa hĺbkový výskum archívnych 
dokumentov a prameňov. Preto 
je história obce veľmi plastická 
a môžeme povedať,  že v nej má 
každé obdobie  svoje zastúpenie. 
Samozrejme nedalo sa do nej vložiť 
všetko a každá udalosť.  V  dejinách  sa 
vždy  ešte  nájde  medzera,  či obdobie, 
ktoré      je      potrebné     preskúmať. 

s predsedníčkou zistili, Červený kríž 
bude mať veľa práce aj koncom roka. 
Netradične už vo štvrtok 5. decembra 
2013 sa uskutoční 11. ročník Vianočnej 
kvapky krvi, keď do nášho kultúrneho 
domu zavíta mobilná transfúzna 
jednotka z Trnavy. Následne v sobotu 7. 
decembra sa v duchu vďaky za prejavenú 
spolupatričnosť  bude v Pivárni u notára 
konať posedenie s darcami krvi. Ako 
dodala E. Krestová „Verím, že všetci 
pozvaní darcovia, či už mladí alebo 
aj tí starší, príjmu naše pozvanie, aby 
sme sa v predvianočnom období všetci 
spoločne stretli v rámci našej veľkej 
rodiny dobrovoľných darcov tejto 
najvzácnejšej tekutiny. Bude pripravená 
večera a iné dobroty a program.  Všetko 
pre potešenie tela i duše.“  
   V decembri sa budú v Trnave oceňovať 

noví držitelia zlatej jánskeho plakety. V 
našej obci sa ním stane Roman Gono. 
15. 12. je v kultúrnom dome na pláne 
netradične výročná členská schôdza 
MsSČK. Taktiež sa v spolupráci s 
materskou školou uskutoční detský 
lampášikový sprievod detí okolo jedličky. 
„Na záver Adventu - 4.adventnú nedeľu 
chystáme tradičný vianočný punč, ako 
symbol vďaky za celoročnú pomoc a 
podporu  všetkým ľudom dobrej vôle,“ 
dodala predsedníčka.  Tešíme sa na 
spoločné stretnutia.

Juraj FILO



Harmonogram 
vývozu  separovaného 

odpadu

  V mesiacoch júl až septem-
ber 2013  sa narodili  Adam 
Holán, Nikola  Bobáňová, 
Lívia  Bačová, Sofia Majer-
níková, Ema Jakubcová, 
Michaela Juricová, Rebeka 
Legátová a Aneta Besedo-
vá.  
   Želáme im veľa zdravia a síl.                 

***
   V tom istom období nás na-
vždy opustili Petronela  Ma-
chajová vo veku 95 rokov, 
Zdenka  Vatrtová vo veku 
56 rokov, Jozef  Radoský vo 
veku 62 rokov a  Mário  Žák 
vo veku 36 rokov.

   Všetkým pozostalým vyslo-
vujeme úprimnú sústrasť.

 -r-

  Vysoko hodnotím výstavu gladiol, ktorá sa 
konala v dňoch 27. a 28. 7. 2013 v kultúrnom 
dome v Krakovanoch. Vystavených bolo 660 
druhov gladiol a 130 druhov georgín. Milovníci 
kvetov sa mohli pokochať exponátmi, medzi 
ktorými nechýbali ani úplne nové kultivary. 
Výstavu navštívilo veľa záujemcov i z okolitých 
obcí.
   Dňa 31. 8. 2013 usporiadal Mikroregión 
nad Holeškou tradičnú Cyklotour 2013. 
Zúčastnilo sa 148 obyvateľov. Štart i cieľ bol 
v obci Chtelnica, ktorá sa stala 14-tym členom 
mikroregiónu. Časť trasy viedla aj po chodníku 
z Krakovian do Trebatíc. Každoročne pribúda 
účastníkov a je čoraz zložitejšie pripraviť 
bezpečnú trasu.
  K najkrajším podujatiam tohto roku 
patril Galakoncert Art Music Orchestra pre 
Krakovany. Dvojhodinový program pod 
taktovkou Mareka Bielika nadchol prítomných 
divákov, ktorí vydržali v amfiteátri i napriek 
chladnému počasiu.
   Oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci sú zhodnotené na inom mieste v tomto 
čísle Hlasu Krakovian.
   Knihu Pečať našich predkov a DVD Ľudia v 
Krakovanoch nechám na posúdenie tých, ktorý 
sa s nimi oboznámili.
  I napriek nepriaznivému počasiu na 
Slávnostiach jesene bolo veľa zaujímavých 
exponátov a dostatok návštevníkov. Musím 
však konštatovať, že väčšina bola z okolitých 
obcí. 
  Niekoľko poznámok k odpadovému 
hospodárstvu. Márius Pedersen, ktorý zberá 
odpady z našej  obce, upozorňuje občanov, 
že v kontajneroch na sklo sa nachádzajú veci, 
ktoré tam nepatria – igelitové tašky, porcelán, 
PET fľaše, kabáty a pod.  Spracovateľ odpadu v 
Nemšovej  odmieta  preberať  sklo  v takomto 
zložení. Takže najbližšie, ak sa situácia 
nezmení, obec bude musieť zaplatiť cestu 
odvozového auta do Nemšovej a poplatok za 
uloženie  skla  na  skládku  odpadu.       Apelujem 
preto na občanov, aby zodpovedne triedili sklo. 
Spokojný som  so  zberom elektroodpadu, 

ktorého sa vyzbieralo 5 400 kg. Za tento rok 
celkovo 9 080 kg.
   Z investičných akcií spomeniem dokončenie 
chodníka do Trebatíc z vyfrézovaného asfaltu, 
opravu výtlkov na Strážovskej ulici a položenie 
koberca z vyfrézovaného asfaltu na Strážovskej 
ulici od pána Klču po čistiareň odpadových 
vôd a 90 m cesty na Záhradkovej ulici. Nie je 
to optimálne riešenie, ale zlepší to situáciu s 
miestnymi komunikáciami. 
   Starostovia Mikroregińu nad Holeškou 
navštívili v septembri moravské obce Čejkovice, 
Dolní Bojanovice, Lužice, Svatobořice, aby sa 
zoznámili s problematikou čerpania finančných 
prostriedkov z Európskej únie na zberné 
dvory, kompostárne, čistiarne odpadových 
vôd a cyklotrasy. Treba poznamenať, že 
Česko je v tejto problematike o veľký kus pred 
nami. Čo všetkých starostov najviac zaujalo? 
Čisté a upravené obce, bez ohľadu na počet 
obyvateľov. Starostovia týchto obcí sa tiež 
sťažovali na nedostatok peňazí v rozpočtoch, 
ale každý občan mal pekne upravený priestor 
pred domom, bez ohľadu na to, či mu tento 
priestor patril alebo nie. Neobdivujme 
Rakúsko, Švajčiarsko a netvrďme, že čistota 
je záležitosťou len obce. Je to záležitosť, ktorá 
sa týka všetkých občanov.  
                                         Vladimír MIHÁLIK 
                             starosta obce Krakovany   

l  torta k 900. výročiu od Z. Florekovej
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   Chladný vietor rozpačito zametá popadané lístie a po uliciach klebetí, že prichádza jeseň. Vôňa hrozna 
sa šíri prefúkanými poliami, je plná sladkého medu, je plná radosti. V opustených záhradách sa k sebe 
túlia posledné usmoklené tekvice...
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                     „Dožinky na tekvicovom dvore“ alebo, ako sme u nás jeseň oslávili

    Vážení spoluobčania !
Vo svojom príhovore sa chcem venovať usporiadaným podujatiam v obci, 
odpadovému hospodárstvu, investičným akciám a služobnej ceste do Čiech.

   Sta ros ta  sa  p r ihovára

  Prišiel september. A ako už býva v 
Krakovanoch zvykom, ani tentokrát 
sa neobišiel bez už tradičných „osláv 
jesene“. V dňoch 14. až 16. 9. sa u nás 
konal jubilejný 10. ročník pod rovnako 
slávnostným názvom: „Dožinky na 
tekvicovom dvore“. Miestny spolok 
Slovenského Červeného kríža pojal celú 
akciu ako slávnosť ukončenia žatvy, 
a tak dominantou celej výstavy bola 
naaranžovaná inštalácia sedliackeho 
domu. Za masívnym stolom sedel na 
veľkej drevenej lavici pár sedliakov a vôkol 
nich sa vynímalo bohatstvo roľníckeho i 
domáceho hospodárstva. Za nimi sme 
mohli zhliadnuť malú zostavu fotografií 
od počiatku žatvy až po dožinky. Strop 
domu zdobil honosný dožinkový veniec.
     Ako by to však vyzeralo bez klasických, 
a pre toto obdobie i podujatie typických 
tekvicových aranžmánov?... Samozrejme, 
že ani tie nechýbali. Aj keď bola toho 
roku úroda slabšia a o tekvice sa takmer 
„bojovalo“, opäť sa mohli návštevníci 
kochať nápaditými, kreatívnymi a 
bohatými aranžmánmi Krakovancov i 
ľudí z blízkeho okolia. Prácne a nádherne 
vyrezávanými tekvicami, ktoré v tme 
doslova „ožívajú“, nezabudol opäť potešiť 
Marián Florek. Ostatne sa do akcie 
zapojila i celá jeho rodina. Očami si ľudia 

Spoločenská kronika

 PET fľaše a ostatné plasty
Vždy v piatok:

 8. novembra a 20. decembra 
2013. Zberá sa: PET fľaše z 
nealkoholických nápojov v 
stlačenom       stave,                       sáčky, 
fólie, igelity, plastové nádoby 
z kozmetiky – potravín. Vrece 
nesmie obsahovať nečistoty 
(piesok, uhlie, kovy, sklo, 
cement, drevo, kožu, gumu 
a iné)

***
Papier

Vždy v piatok: 11. októbra 
a 22. novembra 2013. 

Zberá sa: noviny, časopisy, 
brožúry, katalógy, cenníky, 
knihy, adresáre, telefónne 
zoznamy, lepenky, vlnité 

lepenky. Nezberá sa: 
pergamenový, asfaltový, 

dechtový papier a lepenka, 
brúsny, mastný, lakovaný 

a napustený papier a 
lepenka, hygienicky závadný 
papier, obuvnícka lepenka, 
papierový prach a výseky 

dierkovačiek, papier a plasty 
znečistené potravinami.

***
Sklo

Vždy v utorok:
 29. októbra a  10. decembra  

2013.
                                           -r-

mohli vychutnávať  sladkú a šťavnatú 
úrodu ovocia a vitamínmi nabitú 
zeleninu. Liečivou silou byliniek prispela 
pani Kopáčová z Vrbového i pán Pichler z 
Piešťan. K ďalším  vystavovateľom patrili: 
SoŠ Rakovice, Sedos, ZŠ Krakovany, MŠ 
Krakovany, PZ Králik - Krakovany, Zväz 
záhradkárov a vinárov Slovenska, SoŠ 
Vrbové, Podhoranka Kočín-Lančár, 
Obec Nižná a MŠ Nižná i mnohí iní... 
Novinkou bola predajná výstava pani 
Ivety Mikešovej s pozoruhodnými 
bonsajmi a keramikou, ale aj drevené 
vyrezávané sochy pána Lukačoviča, ktoré 
zdobili inštaláciu sedliackeho domu.
      Po oficiálnom sobotňajšom otvorení 
slávností, ktoré mali tradične „na 
svedomí“ pán starosta Mihálik, spolu s 
predsedníčkou Červeného kríža, pani 
Krestovou, sa areálom kultúrneho domu 
rozozvučala Bučkovanka a jej rezké 
tóny sa miešali s neodolateľnou vôňou 
gulášov. Z nich porote 3. ročníka súťaže 
najväčšmi chutil ten, čo s kulinárskou 
láskou pripravil pán Viliam Valko z 
Piešťan. Výborné však celkom určite 
boli i ostatné, pretože sa po nich doslova 
„zaprášilo“. Zapojilo sa aj družstvo 
Červeného kríža na čele s „veľkým“ 
kuchárom Antonom Rajčákom. Večer  
bolo všetkým do tanca s country skupinou 

Jako Kedy. Nedeľu návštevníkom svojou 
hudbou spríjemňovali Podhoranka, 
Vavrinecká trojka a  Borovienka.                                                          
Pondelok patril najmladším návštevníkom 
výstavy -  drobcom z materských 
škôl v Krakovanoch a okolitých obcí 
Mikroregiónu nad Holeškou. Pozrieť a 
potešiť sa exponátmi prišla i ZŠ Krakovany 
a SoŠ Vrbové.
    Aj keď spočiatku počasie štrajkovalo 
a teplo bolo len pri kotloch s gulášom a 
za sporákom v kuchyni, ľudí zohrievala 
dobrá nálada a usmiate tváre členiek 
Červeného kríža. Nakoniec sa však ani 
slniečko nedalo zahanbiť a poctilo nás 
svojou hrejivou prítomnosťou.
Veľké poďakovanie patrí nemenovaným 
sponzorom a úplne všetkým, ktorí mali čo 
dočinenia s touto akciou.
                            Zuzana FLOREKOVÁ

 
Niečo o súbore LUSK, 
čo v monografii obce 

Krakovany nie je

   Pri písaní textu do monografie 
som vychádzala z písomností, teda 
súborovej kroniky. Tu je napísané, že 
Folklórny súbor Lusk Krakovany vznikol 
v novembri 1990 pri miestnom osvetovom 
stredisku Krakovany z iniciatívy Heleny 
Augustínovej a  manželov Sedlákových. 
Ja osobne som pri vzniku súboru nebola a 
neviem ani, kto písal kroniku. Texty písané 
v kronikách by mali byť smerodajné, stáva 
sa však aj to, že nie všetko čo je napísané v 
kronikách je pravda, alebo sú informácie 
neúplné. Preto by som chcela tieto 
informácie aspoň takto poopraviť, keďže 
v knihe sa to už opraviť nedá.
   Súbor LUSK vznikol v roku 1990 
z iniciatívy manželov Piscových a 
Augustínových,  ktorí   neskôr  oslovili   
Evku  a  Michala Sedlákových, aby 
súbor viedli. Prvý názov súboru znel 
„Krakovanka“, ten sme chceli zmeniť na 
Oráč alebo Korkov, no nakoniec zvíťazil 
názov „Lusk“, ktorý pretrváva dodnes. 
Pôvodný  repertoár  tvorili  hlavne  pásma. 
V súčasnosti  súbor spracováva  a  
interpretuje  folklórny  materiál  z  obce 
Krakovany a jej blízkeho okolia, ale  
do jeho  repertoáru  patria  aj tance z  
myjavského a  trenčianskeho  regiónu.  Vo  
svojej  tvorbe  vychádza  z  autentického  
materiálu  získaného  vlastným výskumom  
a prezentuje  tance  len v mierne 
štylizovanej podobe.  Súčasným vedúcim 
súboru je Michal Sedlák. Choreografom 
a tanečným  pedagógom  sú  Jarmila  
Kubranová  a  Zuzana Snohová.

Zuzana SNOHOVÁ
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    Jednota dôchodcov z Krakovian informuje 

  Úvodom by som napravila chybu, ktorá 
sa stala v minulom čísle Hlasu Krakovian. 
Manželia Vojtech a Emília Žitnanskí boli v 
kúpeľoch v Nimnici a manželia Ščepkoví 
v Bardejove.
   Opekačka, ktorú sme uskutočnili 
31. júla sa nám vďaka poľovníckemu 
združeniu, ktoré nám zapožičalo chatu, 
a aj vďaka vám všetkým, ktorí ste prišli s 
dobrou náladou a s dobrotami, ktoré ste 
nachystali veľmi vydarila. Počasie bolo 
výborné a až do tmy nám vyhrával pán 
Krajčovič na harmonike.
   Vďaka teplému a príjemnému počasiu 
sa 6. augusta naši členovia zúčastnili 
jednodňového zájazdu na kúpalisko vo 
Vincovom lese. Chceli sme vyskúšať aj 
niečo nové,  kde sme spoločne ešte neboli. 
Boli sme spokojní!
   Koncom augusta sa v Dunajskej Strede 
konala župná olympiáda seniorov 
Trnavského kraja. Súťažilo 106 seniorov. 
Z našej JDS sa zúčastnil aj pán Marián 
Kubran, ktorý nám vyhral tri medaily: 
1. miesto v behu na 300m, 2. miesto v 
plávaní na 100m a 1. miesto v streľbe na 
bránu. Bolo to dvojdňové stretnutie a 
popri súťažiach si našli čas aj na návštevu 
športového areálu v Čuňove a priehrady 
v Gabčíkove. Ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu a prajeme pevné zdravie.
   Takisto boli naši členovia nápomocní 
pri oslavách 900-tého výročia písomnej 
zmienky o našej obci 6-8.9.2013. Štyria 
členovia pomáhali vyberať vstupné na 
piatkovom programe hudobných skupín, 
takisto aj pri predaji pamätných kníh a 
DVD. Bolo to trocha náročné, pretože 
zároveň s oslavami boli aj hody, ale 
chvalabohu sme to zvládli. Vo vestibule 

      Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som vás v mene výboru JDS pozdravila a touto cestou informovala 
o našich aktivitách za uplynulý štvrťrok.

kultúrneho domu sme mali umiestnený 
panel s fotografiami z našich stretnutí a 
akcií, ktoré uskutočňujeme pre vás milí 
naši členovia.
   14. a 15.9. sme si oddýchli v záhrade 
kultúrneho domu pri hudbe a pochutnali 
sme si dobrotách prichystaných členkami 
Červeného kríža. 
   Na stretnutie 25.9. sme sa všetci zvlášť 
tešili i z toho dôvodu, že sme dva mesiace 
nemali schôdzu, ale nakoľko bolo krásne 
počasie a všetci boli asi v záhradkách, tak 
nás nebolo veľa.  S vami, čo ste prišli, sme 
zablahoželali  našej  oslávenkyni  pani  
Miezgovej k jej jubileu. Pani Bačová mala 
malú nehodu, a tak z toho dôvodu sme jej 
odovzdali kyticu doma a popriali pevné 
zdravie.
   V nasledujúcom mesiaci chystáme upra-
tovanie cintorínov, kde budeme potrebo-
vať vašu pomoc, a hlavne, aby bolo poko-
sené. Všetko včas oznámime. Potrebovať 
budeme dobré počasie a usilovné ruky. 

Chystáme aj návštevu divadla. Čakáme 
však na vhodné predstavenie, aby sme 
boli všetci spokojní. Všetko sa včas 
dozviete z káblovej televízie, preto ju z 
času na čas sledujte.
   To  by  bolo  vážení  spoluobčania   
z  mojej strany všetko. Ďakujem, že 
ste si tento článok prečítali a spolu s 
celým výborom sa tešíme na ďalšie 
stretnutie, ktoré bude o týždeň skôr 
– 23.10.2013. Dvere k nám sú pre 
vás všetkých otvorené, príďte si na 
chvíľku oddýchnuť a porozprávať sa. 
V spoločnosti príjemných ľudí nájdete 
stratenú vitalitu a určite zabudnete na 
starosti a bolesti. Do ďalších dní vám 
prajeme ešte veľa slniečka, nech vám 
ohrieva vaše boľavé kĺby, veľa radosti 
v kruhu svojich blízkych a zdravie nech 
nikomu nechýba.

Anna KUBRANOVÁ
 korekcia a prepis: Marek Tarkoš 

 l   Letná opekačka JDS na poľovníckej  chate.                Foto:  L.  Žitnanský

              O K I E N K O   P O É Z I E
BEZPEČIE

som ako v bavlnke
v mäkkej, bielej a voňavej deke

zabalená, zvinutá a stúlená 
ako dieťa v maternici

bezpečné územie, teplá voda a iba moja
pupočná šnúra, moja istota

dýcham, pomaly prijímam vzduch,
dovolím mu vstúpiť do pľúc, kvapku po kvapke

ako tekutinu ho prehĺtam dnu
vypúšťam von malé bubliny, mydlové,

plné dúhy, ako z detského bublifuku
dotýkajú sa mojich bosých nôh

Okienko školákov - deti píšu svoje zážitky
Nový školský rok

   Školský rok 2013/ 2014 sa začal  
slávnostne 2. septembra na  školskom 
dvore. Všetkých privítala pani riaditeľka. 
K rodičom a žiakom sa prihovoril aj pán 
starosta. Štvrtáci slávnostne privítali a 
predstavili každého prváka. Tí dostali od 
OcÚ box na výtvarné pomôcky a od ZRŠ 
zástery na výtvarnú výchovu. Do prvého 
ročníka nastúpilo 16 prváčikov. Škola 
má v tomto roku 55 žiakov v štyroch 
triedach a  dve oddelenia ŠKD so 48 
žiakmi. Žiaci majú možnosť navštevovať  
v rámci ŠKD i elokované odbory CZUŠ 
sv. Gorazda Vrbové  výtvarný, hudobný, 
spevácky a literárno.dramatický odbor. 
Na škole pracuje aj počítačový krúžok, 
krúžok šikovných rúk, čitateľský i krúžok 
moderného tanca. Od roku 2008 škola 
vyučuje podľa ŠkVP, v ktorom kladie 
dôraz na vyučovanie cudzieho jazyka 
a počítačovú gramotnosť. Od prvého 
ročníka majú žiaci povinný anglický jazyk.   
Škola je zapojená do viacerých projektov: 
Školské mliečna liga, Ovocie do škôl, 
Mliečna liga Danone, Recyklohry- zber 
drobných elektrospotrebičov a batérií, 
Škola podporujúca zdravie.   Organizujeme 
aj zber papiera. Cez prázdniny sme 
neoddychovali a zase sme školu  skrášlili. 
Vymenili sme PVC vo všetkých triedach 
a zborovni.   Škola sa chce touto cestou 
poďakovať  rodičom, ktorí aktívne  
pracovali v ZRŠ   a skončili, nakoľko ich 
deti už našu školu nenavštevujú. Sú to 
pani Kubranová, Zubáková, Keprtová, 
Straková, Madunická a Franková.  Tiež 
ďakujeme všetkým, ktorí nám poukázali 
2% z daní. Škola ich použije na zakúpenie 
učebných pomôcok, dataprojektorov a 
vizualizéra. Dúfame, že i v tomto roku nám 
pomôžete a poukážete 2% na našu školu.

-zš-

Výprava nádeje
   Bol 11. jún. Ráno o 7,15 som išiel 
s pani učiteľkou na celoslovenskú 
súťaž do Žiaru nad Hronom. Celý 
mesiac od krajského kola, na ktorom 
som mal tretie miesto, som sa učil o 
vesmíre, súhvezdiach, Slnečnej sústave 
a pod. Prišli sme tam a ukázali nám 
krásnu prezentáciu  o súhvezdiach. 
Hvezdáreň vyzerala super. Najprv 
sme robili test. Vôbec som netušil, že 
to bude také ťažké. Potom sme dostali 
slepú mapu. Bol to papier na ktorom 
bol obraz severnej nočnej oblohy. Na 
oblohe bolo šesť prázdnych miest. 
Vedľa bolo šesť očíslovaných  súhvezdí, 
ktoré chýbali v mape. Najprv sme 
mali napísať slovenský názov potom 
latinský názov a tiež skrátený názov 
(teda  písmená). Do prázdnych miest 
sme mali napísať číslo súhvezdia, 
ktoré tam podľa nás patria. Potom 
sme dostali tretí papier, na ktorom  
boli otázky a odpovede a my sme 
mali zakrúžkovať správnu možnosť. 
Možnosti boli štyri. Po tejto úlohe bola 
päť minútová prestávka, po ktorej sme 
išli do planetária. Najprv sme si museli 
privyknúť na tmu, lebo nám premietali 
nočnú oblohu. Dostali sme podložky, 
papiere a červené baterky. Baterky 
na to, aby sme si ich v tme zasvietili a 
napísali odpoveď na otázku, ktorú nám 
dali. Asi najťažšia otázka bola napísať 
rovníkové súradnice Alfa  a Delta 
hviezdy . Po päť minútovej prestávke 
bola posledná úloha, ústne kolo. Na 
stole boli kartičky s číslami. Vybrali 
sme si kartičku a dali sme ju ujovi, ten 
nám prečítal otázku. Na záver bolo 
vyhodnotenie. Umiestnil som sa na 19. 
mieste, no to nevadí,  ale mal som veľa 
zážitkov.                          Adam KUBIŠ

Deň Zeme
  Bývam v malej dedine. Na to, aká je 
malá, je dosť znečistená. Tak sa naša 
škola rozhodla, že 22. apríla na Deň Zeme, 
budeme zbierať odpadky. 
   Obliekli sme si tepláky, na ruky sme 
si navliekli rukavice a rozdelili na dve 
skupiny.  Tá, v ktorej som bola ja, išla čistiť 
stanicu. Keď sme tam išli po ceste sme 
našli autobusové lístky, fľaše a špačky. 
Kým sme prišli na stanicu, nazbierali 
sme dve vrecia odpadkov. Moj kamoš 
Paťo sa skoro porezal na rozbitom skle. 
Začala som zbierať vľavo a pozbierala som 
autobusové lístky, fľaše, obaly od keksov 
a rozbité sklo. Na pravej strane som 
našla umelé kvety, fľaše, špačky, plagáty, 
špongiu a rozbité sklo. 
   Niektorí išli aj po koľajniciach skoro 
až do Vrbového. Nazbierali niekoľko 
vriec. My sme zbierali aj pred stanicou a 
okolo autobusových zastávok. Nazbierali 
sme spolu dvanásť vriec odpadu. Mali 
sme i krízu vriec, proste sme tak horlivo 
zbierali a odpadu bolo tak veľa, že sa nám 
minuli vrecia, tak nám pani upratovačka 
musela doniesť ďalšie. Keď sme všetko 
vyzbierali,vybrali sme sa naproti druhej 
skupine. Tá išla do dediny.  Zbierala okolo 
KD a našla  aj slipy.Po ceste bolo strašne 
veľa špačkov a tiež sme našli napichnuté 
škatuľky od cigariet na plote. 
   Spolu sme všetci nazbierali okolo 
osemnásť vriec odpadkov. Tie odviezli 
pracovníci OcÚ na traktore. Môj záver 
je,  že niektorí ľudia sa  nevedia správať  a 
chovajú sa ako .....

Rebeka MACOVÁ

Družobná návšteva v Poľsku
   Začalo to tým, že na hodine angličtiny nám pani učiteľka prečítala pozdrav zo školy  Karlowice z Poľska  s tým, že či si 
nechceme dopisovať so žiakmi, ale  v anglickom jazyku . Súhlasili sme, a tak sa začalo naše dopisovanie.  V máji sme sa 
dozvedeli, že  niekoľko žiakov pôjde na návštevu do Poľska. Odchod bol 12. júna o 6.45 od školy. Išlo nás sedem žiakov , 
pani učiteľka Jurdová a šofér. Cesta bola dlhá a trvala 6 hodín. Do Karlowíc sme dorazili okolo 14.00 hodine. Po príchode a 
uvítaní pani riaditeľkou sme išli na obed a na exkurziu po škole. Stretli sme sa  so žiakmi, s ktorými sme si písali a odovzdali 
sme im darčeky. Ukázali nám i kultúrny dom. Presunuli sme sa do Popielowa, kde sme boli ubytovaní . Pred večerou  sme 
mali privítaciu diskotéku. Po večeri sme boli na prechádzke. Videli sme poníky s dvoma žriebätkami. Hneď sme poprosili 
pani učiteľku, či by sme ich mohli kŕmiť a pohladkať. Dali sme im i mená Ejmi a Tomi, Pažroš, Fliačik, Bitkár, Bleky a 
Gumkáč. Na druhý deň nás pozval starosta na úrad. Dal nám darčeky a ukázal  fotografie zo záplav v roku 1995 a 2010, 
ktoré postihli niektoré obce Gminy Popielow. Po príchode do KD v Popielowe nám žiaci pripravili koncert anglických a 
nemeckých piesní. My sme zaspievali aj slovenské: Po nábreží koník beží,.. ale aj anglickú: The wheels on the bus. Dostali 
sme aj diplom. Obedovali sme v Popielowe. Popoludní sme navštívili historické pamiatky v Karlowiciach. So šiestakmi sme 
mali výtvarnú výchovu, vyrábali sme pekné obrazy, navštívili sme múzeum a knižnicu. Tak prebehol druhý deň. Vo štvrtok 
sme mali výborné raňajky a rôzne aktivity s deťmi z Karlowic. Po obede sme cestovali do Jurského parku. Po ceste sme 
učili poľských kamarátov slovenské slová a a hru Ručičky a oni nás naučili hru O mone mone. V Jura parku bol dinosaurus 
ktorý mal 16 metrov. Išli sme aj do tunela času aj do oceanária, kde bolo všetko v 3D a pohyblivé.  Bolo tam super, mali tam 
aj detské ihrisko so suchými tobogánmi , lezecké pavučiny a veľa iných vecí, kúpili sme si aj suveníry. Z parku sme odišli 
veľmi unavení.  Posledný, štvrtý deň po raňajkách  sme sa rozlúčili, dostali darčeky a vypravili sme sa na spiatočnú cestu.  
Ešte sme sa po ceste zastavili v obchode, kúpili sme si korbáčiky a uzlíčky. Veľmi sa nám tam páčilo. 

Katka ZUBÁKOVÁ, Lucia KUBRANOVÁ, Sofia HULMANOVÁ

NAVŽDY
postavil si mi húpačku 

pod stromom...
fúkal jesenný vietor,

a keď odleteli prvé vtáky
spolu sme čakali na dážď

MÁM  ŤA
keď sú steny príliš plné detských rúk,

keď sú všetky farby stečené
v príliš mäkkých perinách,

keď mám v hlave príliš veľa rozliatych káv, 
keď mám v hlave príliš veľa seba, 

vtedy potrebujem iba - teba...

Zuzana FLOREKOVÁ
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    Krakovany oslavovali 900-té výročie prvej písomnej zmienky o obci

    ... pokračovanie zo str. 1
folklórneho súboru Krakovienka. Súbor 
vznikol v roku 2003 a jeho vedúcou 
je Antónia Mitošinková. Čaro nášho 
tradičného folklóru gradovalo vystúpením 
folklórneho súboru Lusk Krakovany za 
doprovodu ľudovej hudby Limbačka. 
Domáci folklór vystriedala na pódiu v 
závere večera hudobná skupina Funny 
Fellows, ktorá v dobových kostýmoch 
prezentuje hudbu rokov 20-tych až 40-
tych minulého storočia. Chlapci zabavili 
publikum ozaj excelentne a rozohrané 
žilky návštevníkov osláv už potom dostali 
príležitosť zatancovať si na tanečnej zábave 
v podaní ľudovej hudby Borovienka spolu 
s Helenou Vrtichovou. 
   Vystúpenia našich domácich umelcov 
boli popretkávané oceňovaním rodákov 
a obyvateľov obcí Krakovany a Stráže. 
Spomeňme si ich teraz mená a krátko 
i zásluhy: Za zásluhy pre rozvoj obce 
získala ocenenie starostu obce Krakovany 
za množstvo významných aktivít nielen 
v budovateľskej činnosti (základná 
škola, kultúrny dom, obchod v Strážoch, 
dom smútku a iné), ale aj za rozvoj 
folklóru vytvorením folklórneho súboru 
Oráč Anna Horanská. Marta Vaculová, 
Helena Sýkorová a Jozef Macháč boli 
zakladajúcimi členmi súboru Oráč a 
získali tak ocenenie starostu obce. K 
rozvoju folklóru v obci Krakovany prispeli 
i manželia Eva a Michal Sedlákoví tým, 
že stáli pri zrode folklórneho súboru 
Lusk a ľudovej hudby Borovienka. 
Antónii Mitošinkovej a jej manželovi 
Jozefovi prirástla k srdcu ľudová hudba. 
Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová 
svoj voľný čas venujú folklóru v obci a 
okrem tancovania choreograficky vedú 
folklórny súbor Lusk Krakovany. Helena 
Augustínová má tiež hlboký vzťah k 
domácemu folklóru  a piesni obzvlášť. 
    Za   Slovenský Červený kríž v 
Krakovanoch získali ocenenie starostu 
obce Anna Sedláková ako dlhoročná 
predsedníčka organizácie, Emília Zuzicová 
za aktívny život predsedníčky Výboru pre 
občianskej záležitosti, Anna Svetlíková 
a Margita Straková za mnohonásobné 
darovanie krvi a obetavú prácu pre 
organizáciu. Marián Kubran je zatiaľ 
jediný držiteľ Diamantovej Janského 
plakety v obci Krakovany. Elena Krestová 
reprezentuje úspešne Slovenský Červený 
kríž v Krakovanoch ako predsedníčka už 
25 rokov a jej práca a práca organizácie 
boli ocenené i prezidentom Slovenskej 
republiky. 
   Jarmila Augustovičová bola okrem iných 
aktivít dlhoročnou riaditeľkou materskej 
školy v Krakovanoch a v deťoch odmala 
vštepovala lásku k rodnej obci. Emília 
Rajčáková sa v obci zaslúžila o udržiavanie 
krojov, s láskou a trpezlivosťou sa o ne 
starala. Eva Seitlerová sa zaslúžila o 

rekonštrukciu a modernizáciu základnej 
školy a svojou zanietenosťou pre prácu je 
vzorom mnohých ľudí, ktorí ju poznajú. 
Anna Kubranová sa stala prvou a 
zatiaľ jedinou predsedníčkou Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Krakovanoch 
a svoj voľný čas aj seniorom v obci venuje. 
Anna Tonkovičová reprezentovala obec 
ako posledná predníčka Slovenského 
zväzu žien. Jozef Nizner pôsobil ako 
obetavý kostolník 20 rokov. Jozef Sedlák 
časť života prežil v Krakovanoch a ako 
známy poľnohospodársky novinár bol 
dvakrát ocenený za novinársku tvorbu 
s profesionálnym, láskavým a zároveň 
kritickým vzťahom k ľudu na vidieku. 
Jozef Filo bol dlhoročný poslanec 
Obecného zastupiteľstva, zástupca 
starostu obce, predseda stavebnej 
komisie. Zaslúžil sa o rozvoj výstavby 
v obci, príchod investorov a majetkové 
usporiadanie miestnych komunikácií.
   Za hudobný talent si ocenenie odniesli 
bratia Kamil a Jaroslav Roškovci, ktorí sa 
hrou na trubku živia a tá ich aj preslávila 
v živote. Marek Bielik, rodák z Krakovian 
žijúci s rodinou v Červeníku vyučuje hru 
na trubku a umelecky vedie a v mnohých 
hudobných telesách. František Sedlák, 
Anton Hornák, Ján Gono a Imrich 
Sedlák tiež venovali kus svojho života 
hudbe a cez ňu šíreniu dobrého mena 
našej obce. 
   Krakovianská paličkovaná čipka je 
svetový unikát a za jej zachovanie sa 
pričinili Daniela Piscová, ktorá založila 
klub paličkovanej čipky „Bábence“ a tiež 
etnografické múzeum v obci Krakovany. 
Oľga Valová žne paličkárske úspechy na 
súťažiach a jej paličkované dielo visí aj vo 
Vatikáne. Obraz Emílie Glasnákovej zase 
v Národopisnom múzeu v Liptovskom 
Hrádku a pýchou jej manžela Vladimíra 
je zbierka paličiek, ktorá má dnes viac 
ako 2000 kusov. 
   Hasičský zbor mal v Krakovanoch 
kedysi svoju tradíciu a bohatý život. 
Ocenenie za túto činnosti získali z rúk 

starostu obce Stanislav Čičmanský, 
Ivan Herman, Ján Radoský, Jozef 
Ravas, Jarolím Štefanka a Vladimír 
Zeman. Záhradkárska činnosť tiež 
patrila k histórii obce Krakovany, a 
tak ohodnotenie práce na tomto poli 
získali Alojz Kališ, Ján Franko a Vojtech 
Žitnanský. Včelárov reprezentoval na 
ocenení starostu obce Krakovany Anton 
Pašák a za Poľovnícke združenie Králik 
ocenenie prevzali Pavol Klinovský a 
Jozef Tonkovič. 
   Výnimočnými úspechmi v chove 
holubov a úspešnou reprezentáciu obce 
na Európskych výstavách sa môže chváliť 
Rastislav Bielik a za medzinárodné 
úspechy v automobilovom pretekárstve 
si ocenenie zaslúžil Martin Sedlák. 
Funkcionárov, ktorí svoj aktívny 
život venovali rozvoju futbalu v obci, 
reprezentovali Ervín Sedlák, Peter 
Palkech, Bernardín Mihálik, Michal 
Pavlovič, Peter Belica, František Valo, 
Vladimír Seitler, Vladimír Žažo, Ladislav 
Žitnanský a Jozef Galbavý. 
      Sobotným programom však oslavy 
obce nekončili. Nedeľa bola dňom 
hodovým, takže po sviatočnej hodovej 
svätej omši bola možnosť v slávnostnej 
atmosfére zotrvať; poprechádzať sa po 
obci, zastaviť sa na tradičných kolotočoch, 
zabaviť sa na nafukovacích hradoch a 
trampolínach, ktoré už aj počas soboty 
tvorili súčasť programu osláv pre tých 
najmenších. Krásnou súčasťou osláv 
obce boli i sprievodné akcie v kultúrnom 
dome – výstava historických fotografií, 
ktoré sa do monografie o obci nevmestili, 
výstava fotografií, ktoré reprezentujú 
minulý i súčasný bohatý spoločenský 
život v obci a tiež výstava umeleckej 
tvorby obyvateľov a rodákov obce. Marta 
Mitošinková, Jaroslav Svetlík, Zuzana 
Floreková, Katarína Valová, Peter 
Seitler a Ľubomír Pekarčík prezentovali 
prekrásnu výtvarnú a fotografickú 
tvorbu. 
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   Výstava sa konala 27. – 28. júla 2013 
v priestoroch kultúrneho domu a bola 
súčasťou osláv 900-tého výročia prvej 
písomnej zmienky o obci Krakovany. 
Spolok turčianskych pestovateľov gladiol 
z Gladioly Martin poznal krásu jesennej 
výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa 
pravidelne koná v Krakovanoch a na 
základe toho sa rozhodol požiadať 
Krakovany o spoluprácu pri príprave 
výstavy kvetov. A taktiež veľká, vzdušne 
pôsobiaca sála s množstvom svetla 
utvrdila Gladiolu Martin v správnosti 
rozhodnutia konať medzinárodnú 
výstavu gladiol v roku 2013 práve v 
Krakovanoch. 
   A tak koncom júla, počas horúcich 
letných dní, sa vnútorné priestory nášho 
kultúrneho domu zaplnili krásou kvetov. 
Gladioly nemajú svoju typickú vôňu, ale 
vynikajú vznešenosťou, majestátnosťou 
a širokou paletou farieb a tvarov kvetu. 
Viac ako 600 rôznorodých kvetov 
dôstojne naukladaných v prehľadných 
sklených nádobách lákalo návštevníkov 
nielen z Krakovian, ale aj zo širokého 
okolia. Jednofarebné kvety všetkých 
možných odtieňov i farby kombinované, 
melírované alebo prskané ponúkali 
všetkým úchvatné divadlo. Slnko, 
ktoré prenikalo cez okná dovnútra, 
atmosféru v kultúrnom dome už len 
dotváralo. Príjemná klíma prostredia, 
ktorá nedovolila preniknúť dovnútra 
teplu, ale len lúčom svetla zo slnka, 
dopriala gladiolom, aby zostali dlho 
svieže. Odtrhnuté a naaranžované ešte 
v piatok, aj v nedeľu pôsobili akoby boli 
čerstvo prinesené zo záhrady.
   Aby krásy kvetov nebolo málo, 

    V Krakovanoch hviezdili gladioly 

návštevníci mali možnosť prezrieť si v 
Krakovanoch spolu s gladiolmi i výstavu 
georgín. Malé i veľké hlavičky kvetov, 
jednofarebné žlté, červené, oranžové a 
ich farebné kombinácie, ako aj prskané 
farby lupienkov pôsobili veľmi pekne 
a hravo popri dôstojne sa týčiacich 
gladiolách. Aby bol dojem návštevníkov 
znásobený, organizátori pripravili 
i niekoľko nápaditých aranžmánov 
miešaných kvetov. 
   Zaujímavým spestrením výstavy 
bola súťaž o najkrajší kvet gladioly. 
Návštevníci si mohli na hlasovacie lístky 
vybrať niekoľko odrôd a konkrétneho 
pestovateľa, ktorého chceli oceniť. 
Okrem toho boli v sále kultúrneho domu 
na predaj sukulentné izbové rastliny 
a bonsaje, tiež dekoratívne črepníky a 
nechýbalo ani občerstvenie pre tých, 
ktorí sa chceli na výstave zdržať. 
     Gladiola Martin je voľným, neziskovým 
občianskym združením pestovateľov a 
šľachtiteľov gladiol, ako aj občanov so 
záujom o tieto krásne kvety. Združenie 

chce kvety nielen šľachtiť a pestovať, 
ale aj propagovať ich krásu a tak šíriť 
spoluprácu a vzájomné porozumenie 
medzi ľuďmi. V Krakovanoch sa im to 
podarilo. Od sobotňajšieho popoludnia, 
kedy sa dvere kultúrneho domu 
slávnostne otvorili až do nedeľného 
neskorého popoludnia bol  stále 
záujem o gladioly. Ľudia prichádzali, 
poprechádzali sa pomedzi stoly, odišli 
a vzápäti prišli ďalší. Ľudia popri tom 
prehodili slovo, povedai svoj názor na 
farbu i tvar kvety, vychválili svoje vlastné 
pestovateľské úspechy, prípadne sa 
posťažovali na príležitostné neúspechy. 
Jednoznačne, medzinárodná výstava 
gladiolov v Krakovanoch splnila svoj 
cieľ. Zviditeľnila Krakovany na okolí, 
návštevníkom priniesla jedinečnú krásu 
a domácim obyvateľom Krakovian 
dôstojnú oslavu 900-tého výročia prvej 
písomnej zmienky o obci, jednu z 
viacerých skladačiek týchto osláv. 
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    Jedinečnú výstavu gladiol zorganizovala pre obyvateľov obce Krakovany Miestna skupina Slovenského 
Červeného kríža Krakovany v spolupráci s Obecným úradom Krakovany, spoločnosťou Gladiola Martin 
a Zväzom záhradkárov a vinárov Slovenska v Piešťanoch. 

 l  Headlinerom piatkových koncertov bola skupina Polemic.  
                                                                                         Foto:  S.  SEDLÁK

 l  Návštevníci  výstavy v kultúrnom dome obdivujú krásu gladiol .  
                                                                                             Foto:  J.  FILO


