
  Aj tento rok sa na prvú 
adventnú nedeľu sa konali v 
kultúrnom dome Vianočné 
trhy. Som rada, že sa toto 
podujatie stalo každoročnou 
tradíciou. Šikovné mamičky 
a pani učiteľky pripravili 
pre návštevníkov rôzne via-
nočné dekorácie a dobroty. 
Atmosféru spríjemňovala aj 
spevácka skupina z Krakovian 
pod vedením Heleny Augus-
tínovej. Hostia si mohli kúpiť 
rôzne vianočné dekorácie, 
adventné vence, posedieť si a 
dať si kávičku, punč, zákusok 
a iné dobroty. Deti si mali 
možnosť vyskúšať šikovnosť 
svojich ručičiek v tvorivých 
dielňach. A ak ste si náhodou 
nevybrali nič z vianočného 
tovaru, určite ste si domov 
odniesli vôňu prichádzajú-
cich Vianoc a dobrú náladu. 
Tešíme sa na všetkých aj na 
budúci rok.

Materská škola Krakovany
Zuzana SNOHOVÁ

  Výbor Miestneho spolku 
Slovenského Červeného 

kríža v Krakovanoch,
pozýva všetkých darcov krvi 

na 
Vianočné posedenie, 

ktoré sa uskutoční 
v piatok 18. decembra 

2009 o 17:00, 
v kongresovej miest-

nosti 
Chateau Krakovany. 

Okrem našich darcov budú 
prítomní hostia z 

Mikroregiónu nad Holeš-
kou, 

konzorcia Krakovany-Dra-
hovce-Chirana Dental, 

z územného spolku v Trnave 
a takisto aj 

darcovia krvi z Vrbového.

Vianočné trhy

Spoločenská 
kronika

  V  mesiacoch október až 
december 2009 sa narodila 
Viktória Juricová 
  Želáme jej veľa zdravia a síl.
   V tom istom období nás 
navždy opustili Ing. Ľubomír 
Valo vo veku 47 rokov, Michal 
Jankech vo veku 90 rokov a 
Kristína Gudiaková vo veku 
86 rokov.
   Úprimnú sústrasť všetkým 
pozostalým!                          -r-

  Od augusta zamestnanci obce začali s prí-
pravnými prácami na novom viacúčelovom 
ihrisku, ktoré je dnes už dorobené a pripra-
vené na prevádzku. Bolo s ním viac práce, 
ako sa pôvodne predpokladalo. Môžeme 
konštatovať, že je to jedno z najväčších ihrísk 
takého druhu na okolí. Verím, že poslúži na 
tréningový proces futbalistom i na rekreačný 
šport ostatným občanom obce. Okrem futbalu 
je možné na ňom hrať nohejbal a volejbal. 
Mrzí ma, že ešte sa ani poriadne nerozbehla 
prevádzka a už sú prepálené sitá. Domnievam 
sa, že ide o tínedžerov. To len dokazuje, že je 
potrebný dohľad nad ihriskom. Ak sa zistí, 
kto poškodzuje majetok, budeme vymáhať 
škodu od rodičov. Nie je mysliteľné, aby zopár 
nevychovaných jedincov ničilo prácu a dielo, 
ktoré má slúžiť všetkým.
   Za peniaze, ktoré sme získali z Ministerstva 
financií SR, sa vymenili okná a dvere na sále 
kultúrneho domu. Nakúpila sa minerálna 
vlna, aby sa zateplili stropy a vymenili plechy 
na streche. Tieto práce sa budú realizovať na 
jar budúceho roka. 
   Z Programu rozvoja vidieka získala 
obec 360 000 eur na rekonštrukciu 
cesty na Veternej ulici. Ešte predtým bude 
potrebné urobiť kanalizačné prípojky k exis-
tujúcim domom alebo k budúcim novostav-
bám, aby sa potom nemusela poškodzovať 
novovybudovaná cesta. Je to najhoršia miest-
na komunikácia v obci.
   Pokračuje sa vo vysporiadavaní ciest. Hlavná 
ulica, Dolná a Južná neboli identické. Museli 
byť urobené nové geometrické plány. Pýtate 
sa, prečo je to potrebné? Pretože kanalizácia 
pôjde v miestnych komunikáciách. A tam, kde 
nie je vlastníkom obec, musí byť dlhodobý 
prenájom s vlastníkom nehnuteľnosti. Po 
zameraní Hlavnej a Dolnej ulice sa zistilo, 
že časti niektorých domov sú na pozemkoch 
obce. Tým vlastníkom domov, ktorých sa to 
týka, obec umožní odkúpiť si pozemky pod 
domami. 
   Pokračuje sa vo výkupe pozemkov na Veter-
nej ulici. Je to veľmi náročná úloha, ktorú 
zvládame len s problémami. Je tam 250 vlast-
níkov. Máme vyhotovené geometrické plány, 
zapísané na katastri. Vlastníkov si voláme na 
obecný úrad, aby sme urobili výkup pozemkov. 
Zvyčajne voláme 15 až 20 ľudí. Obec schválila 

cenu za 1 m2 – 1,66 eura (50,- Sk). Overova-
nie podpisov ide na náklady obce. Ďakujem 
všetkým, ktorí chápu, že chceme odstrániť 
resty minulosti. Vlastníkov si voláme podľa 
toho, ako sú zoradení v kúpnych zmluvách, 
nie či spolu susedia. Žiadam o pochopenie a 
dúfam, že do konca budúceho roka sa nám 
podarí výkup dokončiť. 
   Na kanalizácii pracuje TAVOS. Projekt mal 
odovzdať na Ministerstvo životného prostre-
dia SR do konca roku 2009. Termín podania 
sa posunul na február 2010. Je to spôsobené 
tým, že TAVOS nemôže vykúpiť pozemky 
pod čistiarňou odpadových vôd a zmenami v 
projekte. Domnievam sa, že v polovici budú-
ceho roka bude projekt schválený. Dostávam 
otázky, prečo si obec kanalizáciu nebuduje 
sama? Zhotovili sme úsek na Južnej ulici, 
pretože obecné zastupiteľstvo schválilo, že sa 
nebudú budovať žumpy a všetci stavebníci sa 
pripoja na kanalizáciu. Úsek je skolaudovaný 
a väčšina domov je už pripojená. Na Veternej 
ulici obec budovala kanalizáciu, pretože sú tu 
nevysporiadané pozemky a nebolo by možné 
získať prostriedky EÚ. Všetky ďalšie trasy 
sú zakomponované v projekte TAVOSU. V 
rozpočte nie sú na budovanie kanalizácie 
prostriedky a ak by ju obec zrealizovala, únia 
by to považovala za neoprávnené náklady, 
pretože by bola vybudovaná pred schválením 
projektu. 
   Obec podala projekty na rekonštrukciu 
materskej školy a chce opraviť aj ďalšie budo-
vy, ktoré to nutne vyžadujú. Myslím si, že 
získame ďalšie finančné prostriedky. O tom, 
čo sa podarí, Vás budem informovať v Hlase 
Krakovian. 
   Na záver roka chcem všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o 
rozvoj obce poďakovať za úsilie vyna-
ložené v prospech  občanov. Do roku 
2010, ktorý je avizovaný ako ťažší rok, 
než ten, čo sme prežili, želám v mene 
svojom aj v mene poslancov obecného 
zastupiteľstva veľa zdravia, pokoja a 
šťastia. Tým, ktorí sa prisťahovali do 
Krakovian, želám žičlivé prostredie, 
aby sa stali pevnou súčasťou obecného 
spoločenstva.
                                     
                                      Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   V západnej časti piešťanského okresu na pravobrežnej Dudvážskej 
terase a v plytkom údolí sa od stredoveku rozprestierajú intravilány obcí 
Krakovany a Stráže členené potokom Holeška. V roku 1943 zlúčením 
týchto dvoch obcí vznikla jedna politická obec – Krakovany.
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Vážení spoluobčania!
   Na záver roka Vás chcem poinformovať, čo obec zabezpečovala v poslednom 
štvrťroku.

   Starosta sa prihovára

  História obcí sa v minulosti odlišovala 
už len tým, že každá patrila inému feu-
dálnemu vlastníkovi. Obec Krakovany 
(Craco) sa prvýkrát spomína v Zoborskej 
listine z roku 1113 ako majetok benediktín-
skeho kláštora sv. Hypolita na Zobore pri 
Nitre. Od druhej polovice 15. storočia bola 
majetkom nitrianskeho biskupstva. Kostol 
s patrocíniom sv. Mikuláša sa v obci uvád-
za už v registroch pápežských desiatkov z 
rokov 1332 – 1337. 
     Obec Stráže (Spectaculi) sa prvýkrát tiež 
uvádza v Zoborskej listine z roku 1113. Boli 
strážnou osadou na vnútornej obrannej 
hranici Uhorska. Od 11. storočia boli ako 
strážcovia hranice v tomto priestore usa-
dení Sikulovia a Pečenehovia. V roku 1298 
vystupuje obec pod maďarským názvom 
Ewr. Pod slovenským názvom Strážov, 
resp. Stráže sa objavuje až v 15. storočí. V 
minulosti sa obec rozdeľovala na Malé a 
Veľké Stráže, ktoré časom splynuli v jednu 
sídelnú jednotku. Do roku 1335 patrili 
Malé Stráže kráľovským strážcom hraníc a 
Veľké Stráže boli do roku 1347 kráľovským 
majetkom. Potom ich od kráľa Karola 
Róberta získal Tomáš Rúfus (Ryšavý), 
predok šľachtického rodu z Oponíc, ktorý 
začal používať predikát Apponyi de Nagy 
Apony. Geografická poloha predurčovala 
Stráže na plnenie vojensko-strážnej funk-
cie štátnej hranice a križovatky obchodnej 
cesty. Už v roku 1347 je doložená mýtna 
stanica v susednom Vrbovom a v roku 1337 
aj v Strážach.
   Najstaršou zachovanou stavbou v 
Strážach je kostol s patrocíniom sv. Gála 
datovaný do druhej polovice 14. storočia. 
Jeho staršia podoba ešte bez prestavby 
veže a so sanktusníkom – vežičkou na 
streche je zobrazená na obecnej pečati 
datovanej rokom 1641. Kostolná loď 
bola v prvej polovici 17. storočia znova 
zaklenutá a veža bola nadstavená v roku 
1726. Prestavaná veža pôsobí mohut-
ným dojmom a je opatrená štrbinovými 
strieľňami. V podveží mala rebrovú 
klenbu. V lodi kostola je empora a loď je 
zaklenutá renesančnou valenou lunetovou 
klenbou s hrebienkami. Presbytérium a 
sakristia kostola sú zaklenuté rebrovou 
krížovou klenbou a z kostola je prístupná 
kamenným sedlovým portálom. Presby-
térium presvetľujú gotické kružbové okná 
so stredovým prútom. Inventár dotvárajú 
aj ďalšie kamenné prvky, ako napríklad 
sedílie so segmentovým oblúkom a pasto-
fórium vsadené do steny. Pastofóriá už od 
12. storočia slúžili v kostoloch na úschovu 
hostií. Pri nedávnom reštaurátorskom 

Marián Klčo - Vladimír Krupa

Pozvánka na 
posedenie s darcami

výskume kostola boli odokryté aj zvyšky 
figurálnych a ornamentálnych násten-
ných malieb. Nové poznatky o kostole, 
prípadne o staršej stavbe a o prikostolnom 
cintoríne, môže priniesť archeologický 
výskum, ktorý sa tu plánuje realizovať. 
   Zaujímavé je zistenie, že na svorní-
ku v presbytériu a sakristii kostola sa 
nachádzajú dva totožné ranogotické erby 
doteraz neznámeho fundátora – sta-
vebníka kostola. Ide o heroldské erbové 
znamenia, ktoré sa tvoria delením plochy 
štítu a ktoré patria medzi najstaršie. V 
našom prípade trojuhlý štít červenej farby 
je delený ľavotočivým modrým prútom. 
Rodine Aponiovcov tieto erby nepatria. 
Ich pôvodný erb pozostával z červeného 
štítu s čiernou hlavou Maura, ktorý má v 
ústach vetvičku s bielou kvetinou. Môže 
však ísť o erb Petra I. zo Stráží (Ewr), 
ktorého manželkou bola Anglis pravnučka 
Abraháma Rufusa, alebo o erb jeho otca 
Tomáša I. zo Stráží (Ewr). 
     Medzi mladšie prvky kostola patrí dnes 
už pomerne nejasná neskorobaroková 
nástenná maľba Ukrižovania s nápisom 
na priečelí veže. Interiér kostola dotvára 
hlavný oltár s obrazom sv. Gála od maliara 
G. Schneinera z roku 1857, bočné oltáre 
Piety a Ukrižovania, neskorobaroková 
kazateľnica z druhej polovice 16. storočia 
a socha sv. Mikuláša zo 16. storočia. K 
výbave kostola podľa kanonickej vizitá-
cie z roku 1788 patril kalich, cibórium, 
monštrancia, svietniky, rôzne rúcha a 
doplnky a ď. 
     O stredovekom období cirkevných dejín 
Stráží máme len málo poznatkov. Kostol 
sv. Gála je písomne doložený ako farský 
v roku 1397. Podľa kanonickej vizitácie z 
roku 1559 patril začas ako filiálka k far-
skému Kostolu sv. Martina vo Vrbovom. 
V súpise Ostrihomského arcibiskupstva 
z rokov 1571 – 1573 sa uvádza, že Stráže 
(Ztrasa) zaplatili arcibiskupstvu v tom 
čase poplatok 26 zlatých. V roku 1576 
sa v obci uvádza 10 sedliackych port, 15 
želiarskych port a 1 pastierska porta. 
   Obec      Stráže       cirkevnoprávne     patri-
la    do   Ostrihomského   arcibiskupstva, 
rianskeho archidiakonátu a Čachtického 
dekanátu a od druhej polovice 18. storočia 
do Šaštínskeho archidiakonátu. Dnes je 
filiálkou farského Kostola sv. Mikuláša. 
Farnosť sv. Mikuláša v Krakovanoch dnes 
cirkevnoprávne patrí do Arcibiskupstva 
Trnava a Piešťanského dekanátu. Začiat-
kom 18. storočia sa o duchovný život 
veriacich v Strážach starali kňazi Martin 
Talián (1705 – 1707) a od roku 1707 kňaz 

Pavol Kubovič. 
     Živé, alebo zaniknuté patrocíniá sv. 
Gála z viacerých časových horizontov 
poznáme zo Slovenska z 15 miest. Na 
ďalších 10 miestach sa jeho výskyt na 
základe indícii predpokladá. Preni-
kanie uctievania sv. Gála na územie 
dnešného Slovenska (možno už od 8. 
storočia) malo okrem christianizačné-
ho významu aj prvky vojensko-strážne-
ho a charitatívneho významu. Dokladá 
to jeho rozmiestnenie na strategických 
polohách a na trasách diaľkových ciest. 
Takému hodnoteniu zodpovedá aj 
Kostol sv. Gála v Strážach.
     Podľa cirkevnej tradície sa sv. Gál 
(tiež Gallo, Gallonus, Gillianus, česky 
Havel) narodil okolo roku 550 v Uls-
teri v Írsku a zomrel 16. októbra 640 
v Arbone vo Švajčiarsku. Po roku 591 
sprevádzal na misijnej ceste po Fran-
cúzsku sv. Kolumbána a potom odišli 
do Bregenzu, kde pôsobil ako misionár 
medzi pohanmi. Po incidente, keď sv. 
Kolumbán zničil pohanské modly, 
museli miesto opustiť. Svätý Kolum-
bán odišiel do Talianska a v tom čase 
chorý sv. Gál sa utiahol ako pustovník 
okolo roku 612 do horného Steinachu. 
Po vyliečení dcéry vojvodu z Gunzu 
odmietol ponúkaný biskupský stolec v 
Kostnici a podobne odmietol aj miesto 
opáta v kláštore Luxeuil a naďalej žil 
ako pustovník. Po jeho smrti vzniklo 
okolo jeho cely, v ktorej bol aj pocho-
vaný významné opátstvo St. Gallen, 
ktoré sa časom stalo jedným z centier, 
ktoré rozhodujúcim spôsobom utvárali 
kultúru Západu.
     Uctievanie sv. Gála na našom území 
možno patrí už do predcyrilometodské-
ho obdobia a bolo súčasťou christiani-
zácie od 9. do 13. storočia. Spočiatku 
boli šíriteľmi kultu sv. Gála benediktíni, 
neskôr sa nositeľmi úcty k svätcovi stali 
svetskí patróni. Svätý Gál býva často 
zobrazovaný ako benediktínsky mních 
s medveďom, ktorý mu nesie drevo na 
oheň. Časť tohto motívu bola použitá 
aj na erbe obce Krakovany, kde ďalší 
motív tvoria tri mešce – jeden zo sym-
bolov sv. Mikuláša. Svätý Gál je patró-
nom chorých na horúčku, uctievali ho 
ako patróna pútnikov a patróna hydiny 
(gallus – kohút). Sviatok sv. Gála sa 
svätí 16. októbra.

l  Pečať obce Stráže z roku 1641.
  Ilustračný obrázok: redakcia.        

  Za mňa i v mene  výboru Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch, 
by som Vám chcela poďakovať za vašu prácu v končiacom sa roku 2009.
   Tento rok bol veľmi náročný. Pripomenuli sme si 60 rokov od vzniku nášho miestneho 
spolku. Poriadali sme rôzne akcie pre členov, občanov Krakovian, ale i ostatných občanov 
Mikroregiónu nad Holeškou.
   Touto cestou ďakujem všetkým členom, občanom, sponzorom, mikroregíónu  i obecnému 
úradu za celoročnú podporu našich podujatí.
   Prajem vám veľa lásky, veľa pevného zdravia, veľa radosti počas vianočných sviatkov a 
veľa dobrého v novom roku 2010.

Elena KRESTOVÁ, predsedníčka MsSČK Krakovany

Poďakovanie


