
  V mesiaci november sa usku-
točnila v Hlohovci olympiáda 
všestrannosti detí materských 
škôl, pod gestorstvom  Trnavské-
ho samosprávneho kraja. Súťažili 
medzi sebou materské školy z 
Hlohovca a okolia a Vrbového 
a okolia. MŠ Krakovany repre-
zentoval Erik Straka (veková 
kategória chlapci 4-5 r.) získal 
tretie miesto. 7. 12. navštívil 
MŠ Mikuláš s čerticou. Pekným 
programom, piesňami spre-
vádzanými gitarou upútal deti 
nielen z MŠ, ale i prvákov zo zá-
kladky. Všetkým deťom odovzdal 
darčeky, ktoré pre ne pripravilo 
rodičovské združenie.
   V mesiaci december sa deti v 
MŠ tešia na Vianoce v škôlke. 
Strihajú, maľujú, vyzdobujú 
triedy, chodby a tešia sa na dar-
čeky, aby v slávnostnej atmosfére 
privítali rodičov na Vianočnej be-
siedke, kde prítomným rodičom 
predvedú vianočný program plný 
piesní, básní, zahrajú divadlo 
a zatancujú. Rodičov ponúknu 
sladkými medovníkmi, ktoré pre 
ne deti v škôlke napečú. Najkraj-
šia chvíľa pre ne nastane, keď si 
vybaľujú darčeky – hračky, ktoré 
pre ne zakúpili z fondu RZ.
   2. 12. sa uskutočnili v kultúr-
nom dome 4. Vianočné trhy. Deti  
a kolektív MŠ ďakujú všetkým, 
ktorí prišli do kultúrneho domu 
a podporili MŠ. Zvlášť patrí 
poďakovanie združeniu rodičov 
pri MŠ a všetkým mamičkám 
za krásne vianočné výrobky a 
za finančné príspevky. Poďako-
vanie patrí obecnému úradu za 
celoročnú starostlivosť o MŠ a za-
kúpenie nových kobercov, firme 
KaL Real Krakovany a všetkým 
čitateľom prajeme požehnané 
vianočné sviatky, do nového roka 
veľa šťastia, zdravia, pracovných 
a osobných úspechov.

Jozefína KLČOVÁ

Poďakovanie

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch september až 
december 2007 sa narodil  Alexej 
Križák.  Nášmu najmladšiemu 
občanovi prajeme veľa zdravia 
a šťastia!

***
   V tom istom období nás navždy 
opustili Paulína Miklovičová vo 
veku 95 rokov, Melánia Žažová 
vo veku 87 rokov a  Helena Hud-
covičová, vo veku 85 rokov. Tou-
to cestou vyslovujeme úprimnú 
sústrasť všetkým pozostalým!

Drahovciach Marián Manák. Na záver oficiálnej 
časti vystúpila s príspevkom i predsedníčka MsSČK 
v Krakovanoch Elena Krestová, ktorá aj pro-
stredníctvom Hlasu Krakovian vyslovuje „vďaku 
za podporu, za materiálnu či duchovnú pomoc 
výboru MsSČK, darcom krvi, všetkým členom, 
sponzorom, obecnému zastupiteľstvu a starostovi .   
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2008, pri 
aktivitách venovaných ľudskému zdraviu. Želáme 
vám v novom roku, dobrých ľudí vždy po boku. 
Zdravia, šťastia, lásky plný dom a spokojný život 
celý nový rok v ňom.“ 
   Po príhovoroch dotvoril svojim adventným a 
vianočným pásmom peknú atmosféru stretnutia 
i krakoviansky Chrámový spevácky zbor, ktorý s 
bohatým repertoárom navštevuje v tomto období 
aj rôzne podujatia v okolí. Po speváckej vložke 
nasledovala chutná večera a pri vínku zotrvalo v 
priestoroch kaviarne slávnostné zhromaždenie v 
priateľských rozhovoroch. Doplňme ešte čerstvý 
prírastok do rodiny najaktívnejších darcov, zlatú 
Jánskeho plaketu si v decembri z rúk primátora 
Trnavy Štefana Bošnáka prevzal 40-násobný darca 
krvi Ladislav Žitnanský.
   Okrem posedenia s darcami opäť pripravili 
aktivisti z MsSČK, v spolupráci so súkromným 
etnografickým múzeom „Za Krakovskú bránu“, 
Združením rodičov pri MŠ, OZ Korábom nádeje a 
farským úradom  bohatý adventný program. 
   Na prvú adventnú nedeľu v múzeu Za krakovskú 
bránu, slávnostné zapálili 1. adventnú sviečku a 
zahájili vernisáž výstavy „Magické svetlo Betlehe-
ma“, ktorá bude prístupná počas celého adventu v 
stredu od 17:00 hod. a v nedeľu od 14:00 hod. V  
kultúrnom dome v Krakovanoch Združenie rodičov 
pri MŠ usporiadalo tradičné Vianočné trhy, ktoré 
sa niesli v znamení predajnej prezentácia vianoč-
ných inšpirácií detí materskej školy, ich učiteliek a 
rodičov. Na Mikuláša vo farskom kostole spevom 

vystúpili deti z obce. 
   Druhá adventná nedeľa v múzeu za Krakovskú 
bránu patrila výstave Tradičné-netradičné via-
nočné ozdoby, počas ktorej sa prezentovalo zho-
tovovanie vianočných ozdôb rôznymi technikami. 
V pastoračnom centre farského úradu  zapálil 2. 
adventnú sviečku vdp. šk. dekan Ľudovít Malý. 
    14.12.2007 od 7:00hod. zaplnili Kultúrny dom v 
Krakovanoch darcovia krvi z obce a širšieho okolia 
na 5. ročníku Krakovianskej vianočnej kvapky 
krvi.  Za prítomnosti mobilnej transfúznej jednotky 
týmto humánnym činom priniesli vianočný darček 
všetkým, ktorí túto vzácnu tekutinu nevyhnutne 
potrebujú. Organizátori sa im odmenili bohatým 
kultúrnym programom a pohostením. 
   Tretiu. adventnú Nedeľa 16.12.2007 zahájilo 
paličkovanie vianočných ozdôb „Kúzlenie z nití“ 
v múzeu,  zapálenie 3. adventnej sviečky sa usku-
točnilo v klube Kaviarne U Notára a bolo spojené 
s    výstavou obrazov Marty Mitošinkovej oživenej 
dekoráciami žiakov ZSOŠ záhradníckej v Rako-
viciach.
   Na 21.12.2007 o 16:00 hod. je na  Námestí sv. 
Mikuláša naplánovaný lampášikový sprievod detí 
k rozžiarenému stromčeku pod názvom Vítame 
zimu.   
   Program štvrtej adventnej nedele - 23.12.2007 
sa začne  o 10:30 v kostole sv. Mikuláša  slávnost-
nou Svätou omšou, pokračovať bude zapálením 4. 
adventnej sviečky, duchovným slovo vdp. dekana 
Ľ. Malého a adventným pásmom v podaní Chrá-
mového spevokolu. Po sv. omši je pre všetkých 
pripravený charitatívny adventný punč.
    Za redakciu Hlasu Krakovian ďakuje-
me všetkým organizátorom a želáme im 
príjemné prežitie vianočných sviatkov a 
veľa sily a odhodlania v budúcoročných 
aktivitách.

Juraj FILO
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darček žiakom

  Každý rok Ministerstvo škol-
stva Slovenskej republiky  vyhla-
suje výzvy na podávanie projektov 
pre školy  s možnosťou získania 
finančných prostriedkov  na zlep-
šenie  športového, technického, 
informačného vybavenia škôl. 
Takto sa nám podarilo  v roku 
2004 získať 120 000 Sk.- na zre-
konštruovanie tenisového ihriska. 
Hoci sme odvtedy podávali každý 
rok ďalšie projekty ani jeden ne-
bol úspešný.
   V roku 2007 MŠ SR  vyčlenilo  
z rozpočtu finančné prostriedky 
aj  na program pre financovanie 
rozvojových projektov školských 
knižníc a v máji vydalo výzvu na 
ich podávanie . Do tohto projektu 
sa zapojila aj naša škola   s projek-
tom „ Rozšírenie a skvalitnenie 
knižnično – informačných služieb 
v školskej knižnici.“ Týmto pro-
jektom sme chceli získať financie 
na zakúpenie nových kníh do 
našej školskej knižnice. Rozpočet 
z vlastných zdrojov nám neumož-
ňuje vyčleniť peniaze na nákup 
takého počtu kníh.   Až v októbri 
ministerstvo zverejnilo úspešné 
projekty a bola medzi nimi aj 
naša škola. 
   Podarilo sa a my sme dostali 
40 000,- Sk . Do projektu sme 
museli vložiť aj vlastné zdroje, 
keďže každý takýto projekt si žia-
da garanciu spoluúčasti najmenej 
10% nákladov z iných zdrojov.  
Tisíc  korunami prispelo RZ, 
dvoma tisíckami OÚ Krakovany 
a tisíc korunami škola  zo zberu 
papiera. Naši žiaci tak dostanú 
tento rok pod vianočný stromček 
netradičný dar,  knihy v celkovej 
hodnote 44 000 Sk.   

Eva SEITLEROVÁ

       Ø HISTÓRIA
   pri reštaurátorských prácach v kostole sv. Gála v Krakovanoch – Strážach sa 
našli maľby na jednej zo stien kostola zobrazujúce bojovníkov. Po konzultáciách 
s reštaurátormi som zistil, že ide o Kumánov – kočovný kmeň, ktorý ešte veril v 
pohanských bohov a do Uhorska prišiel za vlády kráľa Bela IV.

ciózneho Bela IV. Jednou ranou sa totiž snažil 
zabiť hneď dve muchy. Prvou z nich bolo hroziace 
tatárske nebezpečenstvo a druhou bola uhorská 
šľachta, ktorá už v tomto období začala nebezpečne 
vystrkovať rožky. 
   Usídlenie kočovníkov do vyľudnených oblastí 
východnej časti kráľovstva sa zdalo ako dobrý 
nápad. Nasledujúce roky však ukázali, že to bola 
hrubá chyba. Kráľ Belo však išiel ďalej. Svojho 
prvorodeného syna Štefana oženil s kumánskou 
princeznou, ktorá bola síce pokrstená a prijala 
meno Alžbeta, ale zostala predovšetkým Kumán-
kou. Rovnako pokusy kráľa rozptýliť skupiny 
Kumánov po celej krajine (aj na Slovensko) medzi 
roľnícky ľud, skončili priam katastrofou. Kumáni 
zdevastovali kráľovské dvorce a páchali škody aj 
okolitému kresťanskému obyvateľstvu. Belo si ku 
koncu vlády uvedomil svoj omyl. Naopak jeho syn 
Štefan stále viac inklinoval k svojim kumánskym 
spojencom. 
   Počas ďalších rokov Kumáni ohrozovali kresťan-
stvo svojím kántrením obyvateľstva a odvádzaním 
mladíkov a ich konvertovaním na pohanskú vieru. 
Situácia sa ešte zhoršila po náhlej smrti Štefana v 
auguste 1272. Necelý mesiac po tom síce koru-

novali za uhorského kráľa jeho sotva desaťročného 
syna Ladislava. Kráľ sa spolu s matkou Alžbetou 
stále viac zdržiavali s Kumánmi ako s kresťanmi. 
Jeho predstavy o vláde boli viac nomádske ako 
feudálno-kresťanské. Nečudo, že si vyslúžil prí-
domok Kumánsky.  Do veci zasiahol aj pápež, ktorý 
obvinil kráľa z ťažkých prehreškov voči Cirkvi, 
z neporiadkov vládnucich v krajine a z podpory 
heretikov a pohanov. Kráľ sa navonok pokoril 
pred pápežom a sľúbil všetko napraviť, ale nestalo 
sa tak.Toľko hovoria fakty, ale teraz sa prenesie-
me hlavne do úvah. Prečo by poddaní vo svojom 
kostole zobrazovali niekoho,  kto  vlastne  neverí 
v Boha a je kacír? Ťažko povedať. Je tu niekoľko 
variantov a dva z nich, ktoré sa mi zdajú zaujímavé 
sú: chceli si šplhnúť u kráľa, ktorý bol v podstate 
Kumán a jeho maľba je pravdepodobne na stene 
(najväčšia postava na stene), a ďalšou je, že územie 
Stráží bolo obývané týmto etnikom (odtiaľ Stráže= 
územie strážené jednotkami, ktorými boli Kumáni). 
Kumáni na našom území boli asi konvertovaní na 
kresťanstvo a namaľovali si na steny kostola maľby 
svojich druhov z čias pred príchodom do Uhorska.        

Dušan DZURO, študent 2. ročníka 
Gymnázia Sv. Michala Archanjela v Piešťanoch
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   Kumánski jazdci u nás

  Tak, ako každý rok, si Výbor Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v 
Krakovanoch uctil všetkých darcov krvi na predvianočnom slávnostnom posedení. 

Č a s  v i a n o č n ý

   Uctili si darcov krvi

8.  decembra 
od sedemnástej 
hodiny hostili 
priestory Kavi-
arne „U Notára“ 
toto veľmi pekné 
priateľské stret-
nutie. Krakovi-
anskym dobro-
voľným darcom 
krvi, ktorí tým-
to humánnym 
činom zachra-
ňujú životy iných 
sa poďakovali a 
zhromaždenie 
pozdravili v prí-
hovore starosta 
obce Vladimír 
Mihálik, riadi-
teľka Územné-
ho spolku SČK 
T r n a v a  E v a 
Gbelcová, pred-
seda MsSČK v 

l Účastníkom slávnostného posedenia sa so svojim adventným pás-
mom predstavil  Chrámový spevácky zbor.            Foto:  Juraj  FILO

Čas vianočný, čas vianočný, je tu čas dávnej krásy,
zvon polnočný, zvon polnočný zrod ľudskej lásky hlásil.

V spomienkach znie nám jeho hlas a nám sa cnie vždy v tento čas,
zvon polnočný v čas vianočný zrod ľudskej lásky hlásil.
V čas vianočný, v čas vianočný nám modrá hudba žiari,

zvon polnočný, zvon polnočný ten pár storočí starý.
V spomienkach znie nám jeho hlas a nám sa cnie vždy v tento čas,

zvon polnočný v čas vianočný zrod ľudskej lásky hlásil.
Text Ján Turan

pripravil Martin GONOlPražský Betlehem .   Foto:  Martin GONO

Č lovek by s i 
povedal: Prečo 
naši predkovia 
namaľovali na 
s teny  kostola 
pohanov? Tento 
problém po kon-
zultácii s Mgr. 
Editou Kohuto-
vičovou, profe-
sorkou dejepisu 
Gymnázia Pierra 
de Coubertina v 
Piešťanoch, by 
som vám rád 
ozrejmil. 
   Prijatie Kumá-
nov do Uhorska 
vychádzalo aj z 
celkom chladnej 
kalkulácie ambi- l Strážovský kostol  sv.  Gála .          Ilustračné foto:  Juraj  FILO


