
  Stojíme pred bránou naj-
krajších sviatkov celého roka. 
Božie narodenie prinieslo 
do života človeka veľkú ra-
dosť, keď Panna Mária prijala 
zvestovanie anjela Gabriela 
o príchode Spasiteľa sveta.. 
Týmto zvestovaním nám Pán 
Boh dal veľký dar. V ňom sa 
nám narodil Boží Syn, Ježiš 
Kristus a s ním pokoj, radosť, 
láska a požehnanie. 
   Niektorí ľudia bývajú mož-
no sklamaní, že nedostávajú 
žiadne darčeky, alebo také, 
aké by si priali. Ale skutočnou 
príčinou dávania vianočných 
darčekov je Ježišove narode-
nie. Keď sa mu prišli pokloniť 
traja mudrci z východu, tak 
mu priniesli aj dary, ako sa 
to patrilo pri návšteve kráľa. 
Ľudia dávali kráľom dary, aby 
si získali ich priazeň.
   Aj od nás Ježiš očakáva dary. 
Nie však materiálne, ale skôr 
tie duchovné. Očakáva od nás 
odpustenie svojim blízkym. 
Chce, aby sme im venovali 
čas, miesto vo svojom srdci. 
Záleží mu, aby sme si našli čas 
aj pre tých najposlednejších. 
Túži po tom, aby v našom 
živote prevládalo úsilie po-
deliť sa so svojimi blízkymi o 
dobro. Chce, aby sme si pre 
seba našli čas a rozprávali sa 
o tom, čo všetko pre nás malý 
Ježiško urobil, keď sa narodil 
v chudobnej maštaľke. To 
sú dary, ktoré môžeme dať 
Bohu prostredníctvom svojho 
blížneho. 
   Ale najviac od nás Boh 
očakáva, keď mu v pokor-
nej modlitbe otvoríme svoje 
vlastné srdce. On nám ako 
odplatu dá to, čo najviac po-
trebujeme. Jeho najväčším 
darom pre nás je to, že nám 
dal a dáva sám seba. S jeho 
príchodom nám na dvere náš-
ho srdca klope veľká radosť. 
My ju dokážeme okolo seba 
rozdávať, ak sa to naučíme 
od Pána, ktorý sa túži naro-
diť v nás samých. Utečme 
od toho veľkého hluku tohto 
sveta. Darujme mu miesto vo 
svojom srdci. Nezabudnime 
si nájsť tiché miestečko po-
čas tej svätej noci, aby nám 
neuniklo to najdôležitejšie. 
Počúvať radostný hlas anje-
lov, ktorí  spievajú o Narodení 
Pána. 
   Všetkým bez rozdielu pri 
Ježiškových jasličkách vy-
prosujem hojnosť Božieho 
požehnania.
  Anton ZOŇ

farár

Božie narodenie

Spoločenská kronika

  V mesiacoch november  až december 2010 sa narodili  Dominika Holánová, Nela Juri-
cová, Jakub Nikodem  a Marko Michalka. 
   Želáme im veľa zdravia a síl.

***
   V tom istom období sa zosobášili Peter Prievozník a Mária Prievozníková. Prajeme 
im veľa šťastia na spoločnej ceste životom.

***
   V tom istom období nás navždy opustili  Emília Hornáková vo veku 60 rokov a Ján 
Holec  vo veku 53 rokov. 
   Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
                                                                                                                                                             -r-

   Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďa-
kovať za preukázanú dôveru všetkým, ktorí 
mi dali svoj hlas a volili ma za starostu. Tým, 
že ste zvolili aj poslancov, ktorí pracovali v 
minulom období, vyjadrili ste presvedčenie, 
že je potrebné pokračovať v nastúpenej ceste. 
Zároveň to je aj záväzok pre mňa  a poslanec-
ký zbor, aby sme pracovali  čo  najlepšie, v 
prospech a v záujme obce Krakovany. Verím, 
že novozvolení poslanci, Ing. Marián Florek 
a Jozef Štefanka, budú prínosom pre obecné 
zastupiteľstvo.
   V závere roka  sa nám podarilo dokončiť 
výstavbu miestnej komunikácie na Veternej 
ulici, ktorá bola aj skolaudovaná. Vzhľadom 
k priaznivým poveternostným podmienkam 
sme v novembri rekonštruovali strechu na kul-
túrnom dome a zateplili povalu, čo sa prejavilo 
na posledných akciách. V sále kultúrneho 
domu bola oveľa príjemnejšie a teplejšie. 
Uváženou ekonomickou politikou sme udržali 
vyvážený bežný rozpočet, čím bolo zabezpe-
čené normálne fungovanie obce. V budúc-
nosti chceme pokračovať v akciách, ktoré sú 
súčasťou volebného programu. Už sme začali 
zostavovať tím pre napísanie publikácie o obci, 
ktorá by mala byť vydaná k 900. výročiu prvej 
písomnej zmienky o Krakovanoch. Verím, že 
bude o ňu z Vašej strany záujem, veď obec má 
bohatú minulosť, na ktorú môžeme byť hrdí. 
Všetci si uvedomujeme, že je ešte veľa toho, čo 
je potrebné riešiť. Väčšinou je úsilie limitova-
né financiami, ktoré naša obec nemá, a preto 
sa musí svoj program často podriaďovať tomu, 
na aký projekt a účel financie dostane.
Naším zámerom je mať čistú obec s fungujú-
cim odpadovým hospodárstvom, s dobrými 
podmienkami pre jeho separovanie. K tomu 
musíme motivovať aj občanov s menším eko-
logickým povedomím.

Rezervy sú v zapájaní do kultúrneho a 
spoločenského života tých občanov, ktorí 
sa prisťahovali do našej obce. Je potrebné 
zapojiť ich do činnosti rodičovských združení, 
telovýchovnej jednoty, Jednoty dôchodcov, 
folklórnych alebo speváckych združení, aby 
Krakovany neboli pre nich len miestom, kde 
majú svoj dom, ale poskytli im priestor na 
realizáciu životných cieľov. Niektorí tu nie sú 
prihlásení ani na trvalý pobyt, čím obec pri-
chádza o podielové dane, lebo zostávajú tam, 
kde sú naň prihlásení. Požadujú však od obce 
rovnakú starostlivosť ako ostatní občania. 
   Veľmi oceňujem prácu Miestnej skupiny 
Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch, 
ktorá v kaviarni U notára 4. 12. 2010 uspo-
riadala posedenie, na ktorom poďakovala 
bezpríspevkovým darcom krvi. Dňa 10. 12. 
2010 sa konala tradičná Vianočná kvapka 
krvi s cieľom získať najvzácnejšiu tekutinu 
na záchranu ľudských životov. Zúčastnilo sa  
90 darcov. 
   Folklórny súbor LUSK spoločne s ľudovou 
hudbou Borovienka dňa  6. 12. 2010 v Dome 
umenia v Piešťanoch sa predstavili vianočným 
koncertom, ktorý zanechal v prítomných divá-
koch silný dojem.
   Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom napomohli rozvoju 
obce a zaželať všetkým obyvateľom Kra-
kovian do nového roka 2011 veľa zdravia, 
šťastia, pokoja a tolerancie. Ako poďakovanie 
za prejavenú dôveru pozývam všetkých do 
kultúrneho domu  na slávnostné privítanie 
roku 2011, spojené s ohňostrojom a posede-
ním. Bližšie informácie budú zverejnené v 
miestnom rozhlase, na internete, či obecnom 
televíznom kanáli.

                                       Vladimír MIHÁLIK
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       Ø HISTÓRIA
   Archeologický výskum v Krakovanoch (okres Piešťany) v katastrálnom území Stráže (od roku 1943 
sú zlúčené s obcou Krakovany do jednej obce) bol vyvolaný stavbou rodinného domu Ing. Jaromila 
Gallu v roku 2004.
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ŽIAROVÝ HROB Z KRAKOVIAN-STRÁŽÍ Z DOBY BRONZOVEJ

Vážení spoluobčania!
   pomaly sa s nami lúči rok 2010, ktorý možno označiť aj ako volebný rok. 
Najdôležitejšími voľbami boli voľby komunálne, ktorých výsledok sa najviac 
dotýka ďalšieho smerovania obce.

   Starosta sa prihovára

   Výskum sa uskutočnil na parcele č. 607/16 užívanej 
ako roľa v polohe Záhumenice na ploche budúcej stavby 
nepodpivničeného rodinného domu s rozmermi 11,0 x 
11,5 m. Ručne kopané základy domu boli zapustené do 
hĺbky 70 – 80 cm od povrchu terénu a ich šírka bola 
40 cm.
   Pri výkope základov sme zistili, že na ploche sa vysky-
tujú kostrové hroby (hrob 1, 2, 4/2004), praveké síd-
liskové objekty (objekt 1, 2/2004) a žiarový hrob (hrob 
3/2004). Kostrové hroby boli zapustené v teréne do spra-
šového podložia pomerne plytko, do hĺbky 40 – 80 cm 
a neobsahovali žiadny inventár. Rámcovo ich datujeme 
do obdobia stredoveku alebo skôr až do novoveku. Síd-
liskové objekty, ktorých výplň tvorila čierna humusovitá 
hlina, obsahovali len niekoľko črepov lužickej kultúry.
  Objekty lužickej kultúry a objekty zo staršej doby 
železnej, priradené kalenderberskej kultúre stupeň HC 
resp. HD, sa v priestore Záhumenice, Horné pole a Jutrá 
nachádzajú pomerne často. Žiarové pohrebisko lužickej 
kultúry bolo zistené v pôvodnom katastrálnom území 
Krakovian na ľavobrežnej terase Holešky v polohe Dol-
né diely, dnes už v intraviláne obce. Rozsiahle sídlisko 
zo staršej doby železnej sa nachádza v intraviláne obce 
pri Poľnohospodárskom družstve. Osídlenie a nálezy 
z mladšej a neskorej doby bronzovej a zo staršej doby 
železnej boli napríklad zistené aj v chotári okolitých obcí: 
Bašovce, Ostrov, Pobedim, Trebatice, Vrbové a ďal. V 
tejto časti západného Slovenska sa už od začiatku mladšej 
doby bronzovej  stretávame s osídlením ľudu stredodu-
najských popolnicových polí a lužickej kultúry. 
   Opis žiarového hrobu 3/2004
    V hĺbke 45 cm od povrchu terénu v sprašovom podloží 
tesne pod vrstvou hnedozemnej ornice bola uložená 
keramická nádoba – amfora, ktorá mala funkciu urny. 
Obsahovala zvyšky popola a prepálených kostí minimál-
ne dvoch ľudských jedincov. Boli to zlomky prepálených 
kostí lebiek a kostí kostry minimálne dvoch ľudských 
jedincov: robustnejšieho (muž?) a gracilnejšieho (pohla-

Marián Klčo - Vladimír Krupa

   Pod povrchom zdanlivo banálnej historky sa ukrýva zaujímavá štúdia mladej ženy, 
prežívajúcej citové a mravné dilema. Tridsaťročná módná návrhárka Anna se zblíží s 
mladším mužom, spolupracovníkom svojho manžela, scénografa Honzu. Jej romantické 
vzplanutie je však krátke a naviac sprevádzané pocitom previnenia a pretože nezostane 
bez následkov, je Anna postavená pred zásadné životné rozhodnutie. 
Pôsobivú emotívnosť filmu umocňuje kultivovaná kamera režisérkinho vtedajšieho 
manžela Petra Hojdu, ktorá využíva atraktívne prostredie výtvarníkov i nezvyklú 
malebnosť modernej Prahy. Významný podiel na vyznení komorného rozprávania má 
predstaviteľka hlavnej roly, filmová herečka a výtvarnička Jana Krausová. Honzu hrá 
jej vtedajší muž Jan Kraus.
   Na DVD (Digital Versatile Disc) vydáva BONTONFILM PRAHA-BRATISLAVA
   Fotografia: (p)+© 1989, 2010 FILMOVÉ STUDIO BARRANDOV, závod PRAHA
  © 2010 BONTONFILM PRAHA-BRATISLAVA (v distribúcii a predaji od 20. 
   októbra  2010)
   DVD kútik pripravil redaktor: 
                                                         Martin GONO v spolupráci s a. s. BONTONFILM

vie neurčené, azda dospelá mladá žena).
     Nádoba bola roztlačená váhou zeme a hornú časť nádoby poškodila 
orba tak, že sa nedala úplne rekonštruovať. 
     Po čiastočnom zrekonštruovaní má amfora tehlovočervenej farby 
s čiernymi škvrnami a pôvodne s dvoma uškami (zachovalo sa len 
jedno) pod vydutím nádoby rozmery: v. 280 mm, priemer dna 110 
– 114 mm, priemer vydutia 277 mm, š. uška 23 mm.
     Otvorená ostáva otázka kultúrneho zaradenia a datovania žiaro-
vého hrobu. Okrem popola a prepálených kostí amfora neobsahovala 
žiadny archeologický materiál. Prílohou hrobu neboli ďalšie nádoby 
ani bronzové predmety. Zrekonštruované torzo nezdobenej nádoby 
s chýbajúcou hornou časťou môžeme zaradiť len rámcovo, a to do 
pomerne dlhého časového úseku kultúrneho komplexu stredodu-
najských popolnicových polí od staršieho úseku velatickej kultúry 
BD do lužickej kultúry, do záveru stupňa HB3. Možno ďalšie nálezy 
žiarových hrobov v tomto priestore v budúcnosti napomôžu aj 
precíznejšiemu kultúrnemu zaradeniu a datovaniu hrobu 3/2004 
z Krakovian-Stráží.

   Příběh ‘88
   Legendárny a veľmi úspešný barrandovský film s jednoduchým názvom Příběh ‘88 je celovečerným 
debutom režisérky Zuzany Hojdovej-Zemanovej, ktorá si k nemu v spolupráci s Olgou Hanzlíkovou 
naípsala i scenár.

       Ø DVD KÚTIK

l   Nádoba zo žiarového hrobu,  stav po reštaurovaní.
                                                       Foto: Vladimír Krupa


